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Abstract
The	purpose	of	this	research	is	to	examine	the	importance	of	images	to	achieve	readingcomprehen-	
sion	from	the	point	of	view	of	the	actors	from	the	childrensbooksmarkets.	It	will	be	examined	how	the	
illustrator	can	shape	the	images	to	affect	readingcomprehension,	and	how	the	actors	can	affect	witch	
childrensbooks	that	are	availible	to	the	children.	Its	also	important	to	examine	the	importance	of	the	
images	and	text	working	together,	how	that	affects	readingcomprehension.	Furthermore	the	research	
will	examine	the	most	prominent	advantages	and	disadvantages	there	are	using	images	in	books	for	
children	who	are	just	learning	how	to	read.

The	research	has	been	made	in	a	qualitative	method.	The	literature	review	was	made	first,	with	wich	a	
theory	has	been	generated.	Further	on	a	couple	of	qualitative	interviews	has	been	made	with	a	couple	
of	actors	on	the	market.	Interviews	have	been	made	with	illustrator,	pedagogue,	childrensbooks-librari-	
an	and	a	scientist	within	the	field	of	visual	communication	towards	children.	The	interviews	have	been	
qualitative,	and	the	questions	asked	were	about	how	images	can	affect	readingcomprehension.

Furthermore	a	genre	analysis	was	implemented.	Six	childrensbooks	were	analyzed,	all	of	them	re-	co-
mended	by	the	childrensbooks-librarian	because	of	their	popularity	(often	lent).	The	analysis	was	
based	upon	three	parts,	cover,	content	and	backside.	The	parts	have	been	broken	down	into	segments	
that	could	have	direct	or	indirect	relevance	to	readingcomprehension.	After	this	step	the	purpose	of	
the	various	elements	was	developed	and	analyzed.

The	research	has	shown	both	positive	and	negative	aspects	on	using	images	in	childrensbooks.	One	
advantage	of	using	imagies	is	that	they	raise	children´s	interest	and	makes	them	want	to	read	the	book.	
Images	can	also	clarify	the	text	by	showing	the	children	what	is	described	in	the	text,	and	also	add	
information	to	the	text	to	make	the	story	more	interesting.	It	´s	also	important	the	way	actors	of	the	
market	help	children	to	find	suitable	litterature	correspondending	to	the	childs	need	to	achieve	reading	
comprehension.	Negative	aspects	of	images	may	be	that	it	takes	focus	from	the	text	and	that	children	
reads	only	the	images.
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Sammanfattning
Syftet	med	detta	arbete	är	att	undersöka	bilders	betydelse	för	att	uppnå	läsförståelse	ur	aktörerna	på	
marknadens	perspektiv.	Det	som	ska	undersökas	är	hur	illustratören	kan	utforma	bilden	för	att	påver-	
ka	läsförståelsen	och	hur	aktörerna	kan	påverka	vilka	barnböcker	som	finns	tillgängliga	för	barnen.	Det	
är	också	viktigt	att	undersöka	vikten	av	bilden	och	textens	samspel,	hur	det	påverkar	läsförståelsen.	
Vidare	kommer	undersökningen	att	utforska	de	mest	framträdande	fördelar	och	nackdelar	som	finns	
med	att	använda	bilder	i	böcker	för	barn	som	håller	på	att	lära	sig	läsa.

Undersökningen	har	använt	sig	av	en	kvalitativ	metod.	Litteraturgranskningen	har	kommit	först,	där	
en	teoridel	har	genererats.	Efter	det	har	ett	antal	kvalitativa	intervjuer	utförts	med	olika	aktörer	på	
marknaden.	Det	har	handlat	om	en	illustratör,	pedagog,	barnboksbibliotekarie	och	en	forskare	inom	
ämnet	visuell	kommunikation	mot	barn.	Intervjuerna	har	varit	kvalitativa	och	frågorna	har	handlat	
om	de	intervjuades	uppfattning	om	hur	bilder	påverkar	läsförståelsen.

Vidare	har	en	genreanalys	utförts	som	gått	ut	på	att	analysera	sex	barnböcker	som	bibliotekarien	
ansett	varit	populära	vid	utlåning	av	böcker.	Analysen	har	utgått	ifrån	tre	delar:	omslag,	innehåll	och	
baksida.	Delarna	har	sedan	brutits	ner	i	olika	element	som	kan	ha	direkt	eller	indirekt	betydelse	för	
läsförståelsen.	Därefter	har	syftet	med	de	olika	elementen	tagits	fram	och	analyserats.

Undersökningen	har	visat	att	det	finns	både	positiva	och	negativa	aspekter	med	att	använda	bilder	i	
barnböcker.	En	fördel	med	bilderna	är	att	de	väcker	barnens	intresse	och	får	dem	att	vilja	läsa	boken.	
Bilder	kan	också	förtydliga	texten	genom	att	visa	det	som	beskrivs	i	texten	och	lägga	till	information	
som	inte	finns	i	texten	men	som	gör	berättelsen	mer	intressant	för	barnet.	Negativa	aspekter	med	
bilder	kan	vara	att	det	tar	fokus	från	texten	och	gör	att	barnet	inte	läser	texten	alls	utan	bara	läser	bil-	
derna.	Det	är	också	viktigt	hur	aktörerna	på	marknaden	hjälper	barnen	att	hitta	lämplig	litteratur	som	
överensstämmer	med	vad	barn	behöver	för	att	uppnå	läsförståelse.
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Definition av begrepp
”Bild,	avbildande	framställning	av	något.	Begreppet	”bild”	figurerar	inom	filosofin	i	kunskapsteorin	
(varseblivningen	är	en	avbild	av	det	varseblivna),	språkfilosofin	(en	sann	sats	är	en	bild	av	ett	omtalat	
faktum)	samt	estetiken.”	(Nationalencyklopedin,	2011)

Inre	och	yttre	ledtrådar	-	Inre	ledtrådar	utgår	från	orden	själva.	Yttre	ledtrådar	utgår	ifrån	ledtrådar	
som	kan	ges	av	t.ex.	förförståelse	eller	bilder.	(Taube,	2007)

Inferenser	-	Inferenser	görs	när	läsaren	kan	dra	slutsatser	och	infoga	ytterligare	kunskap	efter	att	en	
mening	sammanfogats.	(Lundberg	2010	s.	82)

Schema	-	När	information	från	omvärlden	ska	tolkas,	styrs	processen	av	människors	personliga	
tolkningsramar	som	utvecklas	successivt	genom	tidigare	erfarenheter.	Dessa	scheman	hjälper	oss	att	
sortera	intrycken	från	vår	omvärld.	Ju	fler	erfarenheter	en	individ	har	inom	ett	område,	desto	mer	raf-	
finerade	blir	dennes	scheman.	(Lundberg	2010	s.	89)
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Skolgången	kan	vara	en	frustrerande	upplevelse	för	de	barn	som	har	svårigheter	med	läsning.	Det	finns	
otaliga	tillfällen	under	skolgången	som	förutsätter	god	läsfärdighet.	Det	finns	många	observationer	på	
att	barn	och	ungdomars	lust	att	lära,	lust	att	gå	i	skolan,	deras	självförtroende	och	livsmod	påverkas	
negativt	som	en	konsekvens	av	lässvårigheter.	(Elbro,	2004	s.	173)

Många	skolor	runt	om	i	landet	har	problem	med	barn	som	har	inlärningssvårigheter	i	svenska.	Resul-	
tatet	från	internationella	prov	i	läsförståelse	visar	en	nedåtgående	trend	i	svenska	elevers	läsförståelse.	
(Skolverket,	2010)	Det	är	viktigt	för	eleverna	och	för	Sverige	att	resultaten	förbättras.	Barn	är	olika	och	
kräver	olika	inlärningsprocesser.	Därför	är	det	viktigt	att	ge	läraren	många	olika	verktyg	för	att	elever	
ska	utvecklas	så	långt	som	möjligt.

Inspiration	till	val	av	ämne	kommer	av	diskussionerna	kring	ett	dataläromedel	som	ska	förbättra	barns	
läsförståelse	och	läslust.	Datorläromedlet	behöver	illustreras	och	rapporten	ska	därför	utgöra	en	grund	
för	de	framtida	illustrationerna.	

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet	med	undersökningen	är	att	få	en	inblick	i	de	åsikter	som	aktörerna	på	barnboksmarknaden	har	
på	bilder	som	redskap	i	läsinlärningsprocessen.	Hur	bilderna	kan	öka	läslust	och	läsförståelse	hos	barn	
som	just	håller	på	att	lära	sig	läsa.	Vid	sidan	av	aktörernas	åsikter	ämnar	undersökningen	också	un-	
dersöka	hur	existerande	barnböcker	ser	ut	i	realiteten,	genom	en	genreanalys	utifrån	de	punkter	som	
beskrivs	i	frågeställningarna.	Syftet	med	genreanalysen	är	att	kunna	se	hur	teorierna	och	informationen	
från	intervjuerna	används	praktiskt	i	de	sex	populära	barnböckerna	vi	undersöker.	

•	Vilka	är	det	mest	framträdande	aspekterna	på	att	bilden	kan	påverka	läsförståelsen?

•	Vilka	är	de	mest	framträdande	tillvägagångssätten	illustratören	kan	utforma	bilden	på	för	att	påverka	
läsförståelsen?

•	Vilka	är	de	mest	framträdande	aspekterna	i	relationen	mellan	text	och	bild	som	påverkar	läs-
förståelsen?

•	Vilka	är	de	mest	framträdande	positiva	och	negativa	sidorna	med	att	använda	sig	av	bilder	i	barn-
böcker?

•	Vilka	är	de	mest	framträdande	aspekterna	på	hur	aktörerna	påverkar	vilka	barnböcker	som	finns	till-	
gängliga	på	marknaden?
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1.3 Avgränsning
Undersökningen	utgår	från	aktörerna	på	barnboksmarknaden	och	deras	syn	på	bilder	i	böcker	för	barn	
i	som	håller	på	att	lära	sig	läsa,	i	stället	för	att	rikta	in	undersökningen	på	barnen.

Föräldrarna	till	barnen	exkluderas	ur	analysen	då	den	riktar	in	sig	på	de	första	årskurserna	i	skolan.	
Det	är	relevant	vad	barnen	gör	innan	de	börjar	skolan,	hur	deras	relation	till	böcker	och	läsning	har	
varit,	men	skulle	föräldrarna	innefattas	i	denna	undersökning	skulle	den	bli	allt	för	omfattande.

I	genreanalysen	valdes	att	avgränsa	till	att	undersöka	de	titlar	som	en	bibliotekarie	ansåg	vara	mest	
populära	på	Norrköpings	Stadsbibliotek.	Valet	grundar	sig	på	bibliotekariens	erfarenhet	och	kunskap.

1.4 Disposition 

Teori
Denna	del	tar	upp	den	tidigare	forskning	som	finns	inom	områdena	kring	läsning	och	läsförståelse.

Metod
Metoden	går	igenom	hur	undersökningen	gått	tillväga.	Det	har	varit	frågan	om	en	litteraturstudie,	
fyra	kvalitativa	intervjuer	och	en	genreanalys.	Delen	beskriver	hur	dessa	moment	gått	till,	och	även	hur	
empirin	genererad	från	dessa	moment	behandlats	och	tolkats.

Resultat
Resultatdelen	sammanfattar	den	empiri	som	inkommit	via	genreanalysen	och	intervjuerna.	Samman-
fattningen	av	genreanalysen	utgörs	av	punkt	två	och	punkt	tre.	Resterande	delar	av	genreanalysen	finns	
i	bilagorna.

Analys
I	analysen	kopplas	empirin	från	intervjuer	och	genreanalys	samman	med	den	tidigare	teorin.	Analysen	
svarar	på	frågeställningarna.

Diskussion
I	denna	del	reflekteras	det	över	arbetets	gång	och	hur	arbetet	kunde	gjorts	annorlunda.	I	denna	del	tas	
problem	och	övriga	reflektioner	upp.

Bilagor
I	bilagorna	finns	sammanfattning	av	intervjuerna	från	alla	intervjupersoner,	transkriberingarna	av	
intervjuerna	och	de	två	första	punkterna	i	genreanalysen.
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2. Metod
Frågeställningarna	ska	besvaras	genom	litteraturstudie,	intervjuer	med	aktörer	på	barnboksmarknaden	
och	en	genreanalys.	Detta	kommer	att	utgöra	underlaget	för	att	ta	reda	på	bilders	betydelse	i	läsinlärn-	
ingsprocessen.

2.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien	ordnar	befintliga	kunskaper	inom	ett	specifikt	område	och	brukar	fungera	som	en	
grund	för	ny	forskning.	(Bryman	2008	s.97)	I	litteraturstudien	har	informationen	hittats	i	flera	olika	
sorters	litteratur	som	har	samband	med	syftet	och	frågeställningarna.	Studien	innefattar	granskningar	
av	litteratur	som	behandlar	läsförståelse,	pedagogik,	barnbokens	kommunikation,	barns	kognition	och	
barns	perception	av	bilder.

2.2 Kvalitativ Intervju 

2.2.1 Urval
För	de	kvalitativa	intervjuerna	väljs	respondenter	ut	som	är	intressanta	aktörer	på	barnboksmarknaden.	
De	är	intressanta	eftersom	deras	beslut	och	handlande	avgör	vilka	bilder	och	böcker	som	presenteras	
för	barnen.	Intervjuobjekten	är	utvalda	utifrån	bekvämlighetsskäl.	Eftersom	intervjun	ska	ge	en	inblick	
i	aktörerna	på	barnboksmarknadens	synsätt	och	tankar	och	vissa	aspekter	av	temat	bilder	i	läsinlärn-
ingsprocessen,	är	det	inte	lika	viktigt	med	representativiteten.	De	svar	som	ges	kommer	vilket	fall	
som	helst	att	vara	färgade	av	intervjupersonens	åsikter	och	tankar	och	det	kommer	det	att	vara	oavsett	
vilken	person	inom	samma	kategori	(pedagog,	forskare,	m.fl.)	som	väljs	ut	(Bryman,	2008,	s.	433).

Dessa	individer	är	intressanta	för	att	de	alla	på	något	sätt	är	inblandade	i	barnens	läsinlärningsprocess.	
Det	handlar	om	en	illustratör,	pedagog,	forskare	och	även	en	barnbibliotekarie.	De	väljs	ut	eftersom	
de	har	en	god	inblick	i	marknaden.	Från	deras	synvinkel	framkommer	en	god	bild	av	vad	som	tillhan-	
dahålls	barnen	i	vårt	samhälle.	Aktörerna	på	marknaden	har	mycket	kunskap,	observationer	och	tankar	
som	är	intressanta.	I	många	fall	kan	dessa	aktörer	veta	bättre	än	barnen	själva	vad	barnen	vill	ha.	För	
att	förstå	vad	barnen	behöver	och	vill	ha,	är	det	effektivare	att	prata	med	dem	som	redan	har	kunskap	i	
ämnet,	än	att	rikta	in	sig	på	barnen	själva.	(Bryman,	2008,	s.	32)

2.2.2 Intervjuerna
De	intervjuer	som	genomförs	med	dessa	aktörer	på	marknaden	kommer	att	utföras	ur	en	tvärsnitts-	
designmässig	vinkel.	Det	är	intervjuer	som	görs	en	gång	med	varje	person	i	fråga,	intervjuobjekten	
kommer	inte	att	intervjuas	igen	vid	ett	senare	skede	då	det	inte	är	en	nödvändig	variabel	i	studien.	
Det	handlar	om	att	få	en	inblick	i	verkligheten	vid	detta	specifika	tillfälle	(Bryman,	2008,	s.	84).	In-	
tervjuerna	kommer	att	vara	kvalitativa	och	baseras	på	frågor	som	”varför”	och	”hur”.

Med	en	kvalitativ	intervju	fås	en	större	insyn	om	aktörernas	kunskaper,	tankar	och	observationer	inom	
ämnet.	Fördelen	med	valet	av	kvalitativ	intervju	är	att	det	är	möjligt	att	ställa	följdfrågor	beroende	på	
den	rådande	situationen,	ett	scenario	som	hade	varit	omöjligt	om	valet	istället	hade	fallit	på	enkät-	
undersökning.	Vid	intervjuerna	har	ett	frågeschema	med	frågor	använts,	men	med	frågor	som	varit	
öppna	för	följdfrågor.	(Bryman	2008	s.	415)	Vid	utformningen	av	frågorna	var	det	viktigt	att	alltid	
utgå	ifrån	syftet	och	frågeställningarna	för	att	kunna	ställa	frågor	som	är	relevanta	för	undersökningen.
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I	en	intervjusituation	är	det	viktigt	att	tänka	på	att	inte	ställa	ledande	frågor.	(Bryman	2008	s.	252-	
253)	Det	är	också	viktigt	att	informera	respondenten	vad	undersökningen	handlar	om	och	vilka	typer	
av	frågor	som	kommer	att	ställas.	De	deltagande	respondenterna	kommer	att	tillfrågas	om	de	godkän-
ner	en	ljudupptagning	av	intervjun.	Vid	intervjuerna	utnyttjas	ljudupptagning,	dels	för	att	det	är	en-
klare	att	få	korrekta	citat	men	också	p.g.a.	att	intervjuarna	är	ovana	i	rollen	och	ljudupptagningen	kan	
då	utgöra	ett	hjälpmedel.	Vanliga	anteckningar	kommer	också	att	utföras,	för	att	få	en	säkerhetskopia	
av	informationen.

En	intervjuare	ska	vara	nyfiken	på	intervjuobjektets	tankar	och	åsikter,	men	nyfikenheten	måste	styras	
av	det	syfte	undersökningen	gäller.	Intervjuarna	måste	hålla	intervjun	inom	temat.	Intervjuaren	måste	
också	vara	frågvis	men	inte	ifrågasättandet	(Trost,	2010	s.	57).	Eftersom	intervjuarna	i	undersökningen	
är	ovana,	finns	det	vissa	risker	som	bör	nämnas.	En	av	de	stora	problem	som	kan	uppstå	är	skevheter	
och	förväntningar	hos	intervjuarna,	som	kan	resultera	i	att	frågor	ställs	på	ett	speciellt	vis	och	att	svar-
en	inte	följs	upp	på	rätt	sätt.	Det	kan	också	vara	svårt	att	fokusera	på	frågorna	och	ställa	rätt	följdfrågor	
och	hålla	kvar	vid	ämnet	(Bryman,	2008	s.	421).

Transkriberingen	tar	lång	tid.	Det	är	en	aspekt	som	bör	tas	i	beaktande	när	det	bestäms	mängden	
intervjuer	och	frågor	bestäms.	Det	är	viktigt	att	ställa	rätt	frågor	och	försöka	fokusera	frågorna	för	att	
gälla	bara	det	som	är	intressant,	för	att	minska	på	den	tid	det	tar	att	transkribera	intervjun.	Man	får	
också	ta	i	beräkning	all	tid	det	tar	att	analysera	all	den	information	som	kommer	in	genom	intervjue-
na.	Därför	ska	analysen	av	empirin	påbörjas	innan	den	sista	intervjun	görs.	(Bryman,	2008	s.	429)

2.2.3 Val av plats
Vid	valet	av	platser	för	intervjuerna,	har	neutrala	platser	som	känts	trygga	för	intervjuobjekten	valts	ut,	
främst	för	att	intervjuobjektet	inte	ska	känna	sig	i	underläge	eller	att	omgivningen	påverkar	intervju-
resultatet.	Intervjuerna	har	hållits	på	intervjuobjektens	arbetsplatser	eller	på	universitetsområdet	(ett	av	
intervjuobjekten	var	student).	Platsen	för	intervjun	bör	också	vara	på	en	ostörd	plats	där	intervjun	inte	
blir	avbruten	av	störningsmoment	som	telefoner	som	ringer	och	människor	som	pratar.	(Trost,	2010	s.	
65-66)

2.2.4 Inspelning
Ljudupptagningar	har	valt	först	och	främst	för	att	det	ska	vara	lätt	att	komma	tillbaka.	Först	och	
främst	för	att	det	ska	vara	lätt	att	gå	tillbaka	och	titta	på	det	som	sagts	ordagrant	och	att	vid	intervju-
tillfällena	kunnat	ha	en	person	som	antecknat	och	en	person	som	fokuserat	på	frågorna	och	på	att	
lyssna	på	intervjuobjektet.	En	av	nackdelarna	med	att	spela	in	intervjuerna	har	varit	att	det	tar	oerhört	
lång	tid	att	lyssna	igenom	materialet	och	att	transkribera	det	efteråt.	Det	blir	också	väldigt	mycket	
material	som	måste	behandlas	och	analyseras	i	efterhand.	(Trost,	2010	s.	75)

2.2.5 Anonymitet
Enligt	Trost	är	det	viktigt	att	som	intervjuare	inte	tala	om	för	någon	vem	som	intervjuats.	Det	skall	
inte	heller	göras	även	om	intervjuobjektet	ber	om	det.	Därför	kommer	ingen	av	de	intervjuade	att	
namnges	i	denna	undersökning,	istället	bifogas	transkriberingar	från	intervjuerna.	I	det	vidare	ar-
betet	kommer	dessa	personer	att	omnämnas	som	Illustratören,	Pedagogen,	Forskaren	och	Barnboks-
bibliotekarien	(Trost,	2010	s.	61-62)
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2.3 Genreanalys 
I	genreanalysen	ska	det	undersökas	huruvida	bokskaparna	tar	i	beaktning	de	aspekter	som	nämnts	i	
litteraturen	om	bilder	som	redskap	för	att	uppnå	läsförståelse.	Hur	barnboksskaparna	använder	bilder	
och	om	de	använder	sig	av	några	specifika	grepp	för	att	underlätta	läsinlärningsprocessen	för	barnen.	

Genreanalysen	står	i	relation	till	litteraturen	och	den	information	som	inkommit	under	teoridelen,	
men	det	kommer	inte	att	dras	direkta	paralleller	där	varje	punkt	hänvisas	till	specifika	delar	av	teorin.	
Anledningen	till	detta	är	att	genreanalysen	skulle	bli	alltför	omfattande.		

2.3.1 Punkt 1 - Definiera innehållet och dess element
Att	definiera	ut	innehållet	i	produkten,	vilka	element	som	innehållet	består	av	och	vad	elementen	
består	av.	Det	första	steget	i	genomförandet	av	en	genreanalys	är	att	hitta	och	identifiera	de	vanligaste	
förkommande	elementen	i	en	barnbok.	Det	ger	i	sin	tur	ett	omfång	av	designelement	som	kan	använ-
das	för	att	kartlägga	typiska	egenskaper	och	karaktärsdrag	som	är	unika	för	produkten.	Varje	design-	
mönster	kan	i	nästa	skede	beskrivas	i	sina	beståndsdelar,	detta	kommer	antagligen	sluta	på	en	nivå	av	
linjer	och	texturer.	Innehållet	som	finns	i	en	produkt	har	också	en	struktur	och	det	finns	olika	tillväga-
gångssätt	att	organisera	elementen.	Det	kan	också	vara	relevant	att	analysera	vilka	designelement	som	
visas	tillsammans.	(Arvola,	2010)

2.3.2 Punkt 2 - Produktens syfte och syftet av dess element
Identifiera	produktens	syfte	och	syftet	av	dess	element.	Nästa	steg	i	processen	är	att	identifiera	genrens	
syfte	som	helhet.	Vissa	produkter	har	olika	syften	som	kan	forma	subgenrer.	Det	kan	spekuleras	kring	
vilka	syften	som	finns	men	för	att	analysen	ska	vara	trovärdig	bör	den	komplimenteras	med	intervjuer	
eller	surveyundersökningar	med	användare	av	produkten.	För	att	designen	ska	vara	lyckad	krävs	det	att	
två	syften	uppfylls:	användarens	syfte	och	skaparens	syfte.	(Arvola,	2010)

2.3.3 Punkt 3 - Produkternas gemensamma karaktärsdrag 
och skillnader
Identifiera	gemensamma	karaktärsdrag	och	skillnader	mellan	produkter.	Det	kan	göras	genom	att	sätta	
analyserna	sida	vid	sida	och	leta	efter	karaktärsdrag	och	skillnader	i	innehåll.	Syftet	som	helhet	och	de	
olika	designelementen	ska	också	studeras.	(Arvola,	2010)

2.3.4 Urval
Valet	av	böcker	grundar	sig	på	vilka	böcker	som	av	bibliotekarien	ansetts	som	populära	genom	att	de	
ofta	lånas	ut	till	barnen	och	barnens	föräldrar.	En	bibliotekarie	på	Norrköpings	Statsbibliotek	fick	välja	
ut	sex	böcker	som	hon	ansåg	vara	mest	populära	just	nu.	Anledningen	till	valet	av	sex	barnböcker	var	
att	tidsramarna	inte	tillät	mer.	Valet	av	populära	böcker	grundar	sig	på	att	böcker	som	barn	tycker	om	
och	har	ett	intresse	av	att	läsa,	bidrar	till	läslust	och	därmed	ökad	läsförståelse.	Genom	att	utgå	ifrån	
vilka	böcker	som	utlånas	mest	på	stadsbiblioteket	fick	vi	en	objektiv	bild	av	vilka	böcker	som	är	pop-
ulärast.	

2.4 Tolkning av empirin
Den	information	som	tas	fram	genom	research	av	tidigare	studier	och	böcker,	kommer	att	tolkas	av	forskarna	
utifrån	vad	som	framkommit	under	litteraturstudien..	Svaren	som	framkommer	genom	de	kvalitativa	in-
tervjuerna	kommer	också	att	tolkas.	Det	handlar	här	om	ett	inslag	av	hermeneutiskt	tänkande,	för	att	lägga	
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en	grund	att	bygga	upp	det	vidare	arbetet	på.

En	viktig	aspekt	är	att	tänka	på	validiteten	och	då	huvudsakligen	den	externa	validiteten.	Den	empiri	
som	insamlas	kommer	inte	att	kunna	täckas	in	under	generaliserande	beteckningar	som	kan	applic-	
eras	på	hela	Sverige	utan	de	kvalitativa	intervjuer	som	görs	kommer	att	vara	färgade	av	de	åsikter	och	
tankar	de	specifika	intervjuobjekten	har,	då	inte	sagt	att	de	saknar	relevans	ur	en	nationell	synvinkel.	
(Bryman,	2008	s.	51)

Analysen	av	empirin	som	undersökningen	genererar,	kommer	att	analyseras	parallellt	med	och	växel-
vis	med	att	mer	empiri	samlas	in.	Den	metod	som	används	är	alltså	grounded	theory,	som	går	ut	på	
just	att	låta	de	olika	momenten	löpa	parallellt	med	varandra.	(Bryman.	2008,	s.	513)	Att	koda	data	i	
grounded	theory	är	att	organisera	data,	dela	upp	det	som	ett	första	steg	i	att	generera	en	teori.	Efter-
som	undersökningen	är	kvalitativ	kommer	kodningen	att	ständigt	omarbetas	och	förändras	under	
arbetets	gång.	Eftersom	undersökningen	går	ut	på	en	genreanalys	och	flera	olika	intervjuer,	som	ser	
mycket	olika	ut	med	aktörer	på	olika	platser	på	barnboksmarknaden,	behöver	data	brytas	ner	och	
kategoriseras.	Först	genomförs	öppen	kodning.	För	att	man	sedan	kunna	komma	vidare	med	analysen	
kommer	en	axial	kodning	att	användas	när	data	förs	samman	igen	för	att	kunna	koppla	samman	empi-
rin	och	kunna	se	mönster	mellan	de	olika	informationssegmenten.	(Bryman,	2008	s.	514)
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3. Teori

3.1 Litteraturstudie 

3.1.1 Läsning
”Läsning	är	ett	sätt	att	ta	till	sig	skriftlig	information	från	kända	och	okända	människor	på	olika	plat-	
ser	och	i	olika	tider.	Skrift	är	talade	och/eller	tänkta	ord	och	texter	som	bevaras	med	hjälp	av	grafiska	
symboler.	Att	läsa	är	att	ta	del	av	en	skrift,	att	avkoda	grafiska	symboler	till	ord,	tolka	och	skapa	en	inre	
föreställning	om	innebörden	i	ord	och	texter.”	(Stadler,	2008	s.	26)

För	en	ovan	läsare	kräver	läsningen	mycket	mental	energi.	Genom	övning	kan	barnet	minska	den	
energi	som	krävs	för	läsningen	och	efter	ett	tag	kommer	det	att	gå	automatiskt.	Efter	ett	tag	kan	barnet	
uppfatta	nyanser	i	språket	och	även	de	dolda	budskap	som	kan	finnas	i	en	text.	(Stadler,	2008	s.	35)

Det	är	en	stor	skillnad	mellan	det	barn	som	just	lär	sig	läsa	och	den	mer	vana	läsaren.	Den	vana	läsaren	
förstår	vad	den	läser	och	löper	snabbt	och	automatiskt	genom	texten.	För	den	ovane	läsaren	går	det	
långsamt,	ibland	ett	ord	i	taget	och	den	förstår	inte	allt	då	det	är	svårt	att	komma	ihåg	det	de	tidigare	
läst.	Allting	med	läsandet	är	obekant,	det	skrivna	språket	är	annorlunda	än	det	talade,	likaså	skrift-
språkets	syntax.	För	nybörjaren	handlar	läsningen	inte	bara	om	att	förstå	vad	som	står	i	texten,	utan	
om	att	avkoda	varje	ord	först,	avkoda	varje	bokstav	och	sedan	koppla	ihop	det	med	sedan	tidigare	
kända	talade	ord	(Stadler,	2008	s.	36)

3.1.2 Avkodning
Läsförståelsen	bör	vara	en	naturlig	del	av	barnens	läsutveckling.	(Lundberg	&	Herrlin,	2005	s.8	)	Vid	
avkodning	växlar	läsaren	från	det	skrivna	kodade	meddelandet	till	identifieringen	av	ordet.	När	ordet	
är	avkodat	kan	läsaren	vanligtvis	både	yttra	och	bedöma	vad	det	innebär.	Om	det	står	”träd”,	heter	det	
”träd”	och	växer	i	skogen.	Det	sker	alltså	en	omkodning	(eller	översättning)	till	ljudspråket.	(Elbr	o,	
2004	s.27)	Det	finns	i	huvudsakligen	två	metoder	att	avkoda	ett	ord,	det	går	att	avkoda	det	som	det	
står	eller	kan	det	avkodas	ur	det	sammanhang	det	befinner	sig	i	(dvs.	från	övrig	text,	illustrationer	
o.s.v.)	(Elbro,	2004	s.	29),	också	kallat	yttre	och	inre	ledtrådar.	(Taube	2007	s.	53-54)	Sammanhanget	
är	ett	verktyg	för	nybörjarläsares	avkodning,	när	de	är	osäkra	på	ett	enstaka	ord.	Det	är	dock	inte	bra	
att	på	längre	sikt	inspirera	barnen	att	t.ex.	titta	på	illustrationerna	för	att	lista	ut	ordet.	Det	är	då	vikti-	
gast	att	barnen	lär	sig	avkoda	de	enstaka	orden.	(Elbro,	2004	s.	30)

Enligt	Taube	finns	det	vid	igenkänning	av	ord	två	hjälpmedel	för	läsaren,	inre	och	yttre	ledtrådar.	De	
inre	ledtrådarna	handlar	om	ordet	självt,	i	form	av	bokstäver	och	hur	ljudet	av	dessa	tillsammans	låter.	
De	yttre	ledtrådarna	däremot,	handlar	om	faktorer	runtomkring	ordet.	De	kan	vara	syntaktiska	eller	
semantiska,	där	syntaktiska	kan	vara	barnets	förförståelse	och	semantiska	när	det	handlar	om	bilder	
som	hjälper	barnet	med	ledtrådar	när	ett	ord	skall	avkodas	(Taube,	2007	s.	53-54).

Sammanhanget	påverkar	avkodning,	ordförståelse	och	läsförståelse	olika	mycket	beroende	på	läsaren.	
Svaga	läsare	tar	mer	stöd	av	kontexten	än	goda	läsare.	I	det	här	fallet	kan	barnet	gissa	sig	fram	till	vad	
texten	handlar	om	och	dessa	gissningar	kan	bli	fel.	Detta	hindrar	läsförståelsen.	Stadler	(2008)	dis-	
kuterar	vikten	av	kontexten	när	ord	ska	förstås	i	meningar.	Att	banan	kan	betyda	både	en	frukt	och	en	
racerbana.
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Det	finns	en	diskussion	om	huruvida	fokus	bör	läggas	på	avkodningsfärdigheter	som	ljudanalys,	
sammanljudning	m.m.	eller	om	fokus	bör	ligga	på	förståelsen	av	texten.	Ibland	kan	det	finnas	situa-
tioner	när	ytterligheter	diskuteras,	när	det	är	antingen	eller,	men	oftast	handlar	det	om	hur	mycket	åt	
endera	hållet	undervisningen	bör	hållas.	I	Sverige	har	en	avkodningsinriktad	nybörjarmetodik	varit	det	
dominerande	lägret.	(Lundberg,	2010	s.	104)

3.1.3 Språkförståelse
Språkförståelse	handlar	om	kunskapen	om	meningars	uppbyggnad	men	även	språkliga	bilder,	out-	
talade	betydelser,	kunskap	om	textens	värld,	kunskap	om	texttyper	(genrer)	och	författaren	och	dess	
ståndpunkter	o.s.v.	(Elbro,	2004	s.27)	När	ord	sätts	ihop	avgränsas	deras	betydelse.	För	att	exempli-	
fiera,	kan	ordet	blå	sägas	ha	den	huvudsakliga	betydelsen	”färgintryck	som	uppkommer	då	människan	
ser	ljus	med	en	bestämd	våglängd”	men	färgen	har	också	många	olika	associationer	som:	fjärran	(blå	
himmel),	naiv	(blåögd)	o.s.v.	Men	när	ordet	blir	satt	i	ett	sammanhang	kommer	några	associationer	
inte	att	vara	tillämpningsbara	längre.	Om	det	talas	om	den	blå	himlen	försvinner	associationer	som	
sorg,	skugga	o.s.v.	(Elbro,	2004	s.	31)

3.1.4 Läsförståelse
Elbro	(2004)	menar	att	läsning	består	av	två	huvudmoment:	avkodning	och	språkförståelse.	Dessa	två	
komponenter	utgör	grunden	för	att	kunna	läsa.	Båda	två	är	lika	viktiga	för	att	läsförståelse	ska	fungera	
väl.
	 ”Läsförståelse syftar till elevers förmåga att söka information och tolka texter. Ett annat syfte är   
 att bedöma elevernas förmåga att reflektera över och bedöma texters innehåll och form, för att   
 uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och kunna delta i samhällslivet. Läsförståelse   
 definieras således bredare än att bara gälla läs- och skrivförmåga.”	(PISA,	2003)

De	två	komponenterna	(avkodning	och	språkförståelse)	utgör	läsförståelsen	läsaren	innehar.	Dessa	två	
är	beroende	av	varandra,	om	någon	av	komponenterna	inte	fungerar	blir	det	heller	ingen	läsfärdighet.	
(Elbro,	2004	s.27)

L=	A	x	F

Denna	enkla	ekvation	visar	ett	enkelt	sätt	att	se	på	läsförståelsen.	A	står	för	avkodning,	F	för	förståelse	
och	L	är	hur	mycket	läsaren	har	uppnått	läsförståelse.	Att	det	är	ett	multiplikationstecken	i	mitten	
kan	förklaras	med	att	om	läsaren	inte	kan	förstå	orden,	då	hjälper	det	inte	hur	bra	avkodningen	än	
är,	efter	som	0	gånger	ett	stort	tal	fortfarande	blir	0.	Ett	exempel:	Ibland	kan	de	läsa,	de	ser	orden	och	
avkodar	dem,	men	några	sidor	senare,	inser	de	att	de	suttit	och	tänkt	på	något	annat	och	inte	förstått	
något	av	det	de	läst.	Ett	barn	kan	läsa	orden	rätt,	men	ändå	inte	förstå	meningen	med	dem,	eller	tvärt-
om,	inte	läsa	orden	rätt,	men	ändå	förstå	vad	texten	handlar	om.	I	slutänden	innebär	det	vilket	fall	
som	att	läsförståelsen	inte	finns	där.	(Lundberg	2010	s.	91-92)

3.1.5 Förförståelse
Att	det	finns	en	kunskap	om	ämnet	som	texten	handlar	om	underlättar	läsförståelsen	och	barnet	
får	ut	mer	av	texten.	Allmänbildning	har	en	stor	inverkan	på	hur	mycket	barnet	kan	ta	till	sig	av	en	
text.	Beroende	på	förkunskaperna	kan	samma	text	vara	obegriplig	för	ett	barn	och	stimulerande	för	
ett	annat.	Avkodningen	är	oberoende	av	ett	barns	intelligens,	men	däremot	finns	det	samband	mel-
lan	intelligens	och	läsförståelse.
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Enligt	Sparrman	(2006)	krävs	det	också	en	visuell	läskunnighet	när	det	kommer	till	att	tolka	bilder.	
Med	bilder	menas	inte	bara	bilder,	utan	att	människor	tolkar	världen	runtomkring	dem	olika	och	när	
de	gör	det	utgår	de	från	det	de	lärt	sig.	Visuell	kulturell	läskunnighet	är	viktigt	för	att	kunna	förstå	och	
tolka	de	kulturella	normer	och	värderingar	som	finns	knutna	till	bilder	och	det	visuella	i	allmänhet.	
(Sparrman	2006,	s.	53-54)

”Att	vara	visuellt	läskunnig	innebär	att	man	kan	tänka	och	lära	sig	i	bild.”	(Sparrman	2006,	s.53)
Vissa	symboler	kan	för	barn	vara	svåra	att	förstå	innebörden	av,	då	de	inte	har	lärt	sig	betydelsen	av	
dem	ännu.	Ett	sådant	exempel	kan	vara	hakkorset.	Barn	kan	förstå	att	det	inte	är	en	bra	symbol	att	
använda,	att	den	kommer	att	uppröra	människor,	men	de	förstår	inte	varför	den	gör	det.	(Sparrman	
2006,	s.	66-67)

Ikoniska tecken och konventionella tecken
Ett	ikoniskt	tecken	är	ett	tecken	som	är	en	direkt	avbild	av	det	föremål	den	antyder.	Medan	ett	
konven	tionellt	tecken	inte	har	någon	direkt	förhållning	till	det	de	antyder.	Konventionella	tecken	
utgår	ifrån	överenskommelser	som	till	exempel	att	ordet	”hus”	har	en	uppsättning	bokstäver	som	man	
kommit	överens	om	tolkningen	av	långt	tillbaka	i	tiden,	men	har	en	individ	inte	koden	kan	individen	
inte	heller	läsa	ordet.	(Nikolajeva,	2000	s.12-13)

Hermeneutik
Hermeneutik	är	läran	om	hur	olika	kommunikationsmeddelanden	tolkas.	Det	fundamentala	i	model-	
len	är	hur	individer	tolkar	olika	kommunikationsfenomen	i	vår	omgivning.	Det	förutsätter	att	in-	
dividen	studerar	helheten,	fortsätter	med	detaljer	sedan	går	tillbaka	till	helheten	med	en	bättre	insikt	
och	fortsätter	på	samma	vis	i	en	evig	cirkel	och	detta	kallas	den	hermeneutiska	cirkeln.	(Nikolajeva,	
2000	s.12-13)

Receptionsestetik
Receptionsestetikens	mest	centrala	begrepp	är	luckor.	I	bilderboken	lämnar	både	det	verbala	och	det	
visuella	luckor	åt	betraktaren	att	fylla	i	med	sina	tidigare	erfarenheter	och	kunskaper.	I	rollen	som	bild-	
skapare	kan	han	eller	hon	medvetet	lämna	luckor	för	att	entusiasmera	betraktarens	delaktighet	eller	så	
kan	det	bero	på	att	bildskaparen	felbedömt	sina	läsare	som	saknar	förutsättningar	för	att	göra	en	riktig	
tolkning.	Det	finns	gränslösa	möjligheter	i	samspelet	mellan	text	och	bild.	Ordet	och	bilden	kan	fylla	
varandras	luckor	fullständigt	eller	bitvis.	Ordet	och	bilden	kan	också	lämna	luckor	kvar	för	läsaren	att	
fylla	i.	(Nikolajeva,	2000	s.12-13)

Samspelet	mellan	ord	och	bild	menar	Nikolajeva	(2000)	kan	kallas	för	kongruens,	duett,	polysystem	
eller	ikonotext.	Varje	bilderbok	består	av	en	syntes	av	ord	och	bilder	och	denna	syntes	kan	vara	något	
av	de	ovan	nämnda.

3.1.6 Förväntningar och motivering
De	tankar	och	känslor	ett	barn	har	inför	texten	de	tänker	läsa	kan,	enligt	Stadler	(2008),	till	viss	mån	
påverka	läsförståelsen.	Innan	barnet	ska	läsa	har	det	en	förväntning	om	vad	som	ska	stå	i	boken	och	
ibland	kan	de	läsa	för	att	få	dessa	förutfattade	meningar	om	boken	bekräftade.

Finns	det	engagemang	och	intresse	att	läsa	en	bok,	kommer	uppmärksamheten	att	skärpas	och	
förståelsen	blir	hög.	Ett	utav	av	de	viktiga	redskapen	för	att	utveckla	barns	läsförståelse	är	motiv	ering.	
Känner	sig	barnet	motiverat	att	läsa	och	har	en	vilja	att	ta	sig	igenom	texten	kommer	det	att	göra	
det.	Det	finns	ett	antal	principer	som	effektiviserar	undervisningen.	Några	av	principerna	är	att	lärare	
och	föräldrar	ska	hjälpa	eleverna	att	upptäcka	läsandets	glädje,	eftersom	barnet	bara	kommer	att	vara	
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motiverat	att	läsa	om	det	finns	någon	nytta	med	läsningen.	En	annan	princip	är	att	barnet	skall	upp-
muntras	att	se	problem	som	utmaningar	istället	för	hinder	och	med	det	menas	att	läsmaterialet	som	
erbjuds	barnet	bör	gripa	tag	i	deras	intresse	och	ha	en	nivå	som	ligger	just	ovanför	deras	läskompetens-
nivå.	Om	de	är	motiverade	kommer	de	att	läsa	eftersom	de	är	intresserade	av	innehållet	i	texten,	istäl-
let	för	att	försöka	komma	undan	läsandet.	(Taube	2007	s.	94-95)

Fig. 1 (Källa: Lundberg 2010 s. 109)

Enligt	Lundberg	(2010)	kan	strategin	i	det	pedagogiska	arbetet	att	lära	barnen	att	läsa	delas	upp	i	kost-
nader	och	läsprocessen,	vilket	sedan	resulterar	i	ett	utbyte.	Modellen	handlar	om	att	det	inom	läspeda-
gogik	finns	två	huvudvägar,	den	ena	vägen	inriktar	sig	på	att	sänka	kostnader	genom	att	ut	veckla	
ordavkodningen.	Går	den	på	automatik	får	läsaren	bättre	flyt	i	läsningen.	Ett	sätt	är	att	göra	texten	
mer	tillgänglig	och	lättläst.	Den	andra	vägen	handlar	om	att	ge	läsaren	mer	utbyte	av	läsandet.	Det	kan	
göras	genom	att	hitta	texter	som	berör	barnen,	spännande,	glada,	meningsfulla	texter	som	angår	dem.	
För	att	kunna	göra	det	krävs	en	hel	del	kunnande	om	barnen	och	vad	barnen	vill	ha,	vad	de	behöver	
och	vad	de	klarar	av.	(Lundberg	2010	s.	109)

Den	enda	vägen	att	lära	sig	läsa	riktigt	bra	är	genom	att	läsa	mycket	och	det	finns	inga	genvägar	till	
det.	Det	huvudsakliga	problemet	blir	då	att	väcka	barnens	läslust	och	öppna	litteraturens	värld	för	dem	
vilket	gör	att	de	inser	möjligheterna	med	läsningen.	De	måste	tidigt	få	uppleva	glädjen	och	spänningen	
som	läsningen	för	med	sig.	(Lundberg,	2010	s.	118)

Problematiken med barns första möten med texten
Enligt	Stadler	(1998)	måste	läsaren	kunna	läsa	texten	relativt	snabbt	och	korrekt	för	att	kunna	
fokusera	på	innehållet	och	reflektera	över	det	den	läst.	När	läsningen	går	för	långsamt	kan	det	bli	prob-
lematiskt	med	korttidsminnet	då	barnet	inte	kommer	ihåg	vad	som	sades	i	början	av	meningen.
I	en	undersökning	av	Anna	Grefbäck	har	hon	undersökt	barns	läsvanor	och	läsförståelse	genom	att	
låta	åtta	barn	läsa	tre	olika	böcker.	Den	ena	boken	hade	bara	bilder,	den	andra	hade	bilder	och	text	
och	den	tredje	hade	bara	text.	Den	slutsats	hon	kunde	dra	av	undersökningarna	var	att	barnen	kunde	
beskriva	böckerna	med	bilder	mer	detaljrikt	än	boken	utan	bilder.	Den	ordlösa	boken	var	den	bok	
barnen	kom	ihåg	bäst.	(Grefbäck,	2009)
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Ett	barn	som	just	börjat	läsa	har	inte	snabbheten	och	kunskaperna	att	korrekt	avkoda	texten	och	
därmed	är	det	svårt	för	dem	att	kunna	se	någon	slags	helhet	i	texten.	För	dem	blir	texten	bara	ord	då	
varje	ord	behöver	tolkas	fram	med	stor	möda.	Redan	här	tappar	barnet	lust	och	motivation	att	läsa.	
(Stadler,	2008	s.	31)

Att	förstå	varje	enskilt	ord	är	mycket	viktigt.	Läser	barnet	på	sitt	modersmål	och	känner	till	vad	ordet	
betyder	i	talad	form,	kommer	det	att	förstå	när	det	ljudat	ordet	klart.	Förståelsen	av	texten	kan	dock	
utebli	om	barnet	inte	vet	vad	ordet	i	talad	form	betyder.	(Stadler,	2008	s.	31-32)

3.1.7 Bilder
I	skolan	idag	används	bilder	i	undervisningen	på	många	sätt,	från	spelfilmer	till	modeller	och	ritningar	
över	företeelser	som	barnen	ska	lära	sig.	Det	diskuteras	inte	mycket	kring	att	bilder	bara	är	visuella	
formuleringar	och	att	de	kanske	inte	ska	tas	som	absoluta	sanningar.	(Sparrman,	2006	s.	55)
Bilder	i	en	bok	är	viktiga	för	barnets	förståelse	av	sammanhanget.	Bilder	är	också	det	element	som	drar	
till	sig	ögat	och	fångar	barnets	intresse,	inte	texten.	Bilderna	skapar	förväntan	och	glädje	hos	barnet	att	
fortsätta	utveckla	sin	läsning.	(Kåreland,	2001	s.	42)

Enligt	Lundberg	(1984)	finns	det	rikligt	med	bilder	i	en	läsebok	får	avkodningen	av	orden	stöd	genom	
alla	dessa	yttre	ledtrådar	och	därmed	hjälper	det	eleven	att	lära	sig	nya	ord.	Utöver	att	bilderna	kan	
hjälpa	till	med	ordavkodningen	kan	de	stimulera	känslorna,	vara	fantasieggande,	lekfulla	och	motiv-
erande.	Går	läsningen	dåligt	och	barnet	har	svårt	att	komma	vidare	i	berättelsen	eftersom	det	går	
långsamt	med	avkodningen,	är	det	naturligt	att	engagemanget	för	läsandet	minskar	då	den	positiva	lä-	
supplevelsen	uteblir.	Den	energi	barnet	borde	lägga	på	förståelsen	ritas	istället	bara	på	att	förstå	orden.	
I	en	sådan	här	situation	avtar	barnets	intresse	för	läsningen.	(Taube,	2007	s.	90)

Andra	fördelar	med	bilder	kan	vara	samspelet	mellan	text	och	bild.	Bilder	kan	läggas	in	i	texten	för	att	
lätta	upp	den,	eller	göra	en	luftigare	typografi.	Bilden	kan	också	läggas	in	för	att	skapa	en	stämning.	
Men	den	vanligaste	anledningen	är	att	bilden	ska	fördjupa,	förtydliga	eller	förklara	något.	(Lundberg,	
2010	s.	86)

Skall	de	yttre	ledtrådarna	betonas	bör	många	bilder	införas	i	läseböckerna.	Bildinformationen	hjälper	
ordavkodningen	genom	att	den	ger	en	kontext	och	med	hjälp	av	denna	kontext	kan	barnen	avläsa	nya	
ord.	Är	de	yttre	ledtrådarna	starka	nog	kan	mycket	långa	och	komplicerade	ord	infogas	i	texten	efter-
som	läsningen	blir	en	hypotesprövning	där	bilderna	är	underlaget	för	hypoteserna	om	vad	som	står
i	texten.	Att	texten	är	spännande	och	meningsfull	för	barnet	blir	det	avgörande	kriteriet.	(Lundberg,	
2010	s.	88)

Enligt	Barnes	(1994)	kan	bilder	vara	ett	sätt	att	uppmuntra	barnens	tänkande	och	stimulera	deras	
nyfikenhet.	Det	kan	också	bidra	till	att	de	får	kontakt	med	sin	fantasivärld	och	därmed	får	de	ut	mer	
av	livets	olika	upplevelser.

En	bra	bild	stöder	läsningen	på	ett	annat	plan	än	att	det	bara	fungerar	som	en	hjälp	när	det	kommer	
till	ordavkodningen.	Det	stimulerar	fantasi	och	känslor,	men	det	skapar	också	motivation.	En	bra	bild	
kan	ge	underlag	för	samtal	som	aktualiserar	de	scheman	som	behövs	för	textförståelse,	dvs.	om	ett	barn	
kan	förstå	ett	skeende	i	bilden	genom	sina	tidigare	erfarenheter	är	det	också	lättare	för	barnet	att	förstå	
texten.	Om	samspelet	mellan	ord	och	bild	är	balanserat,	kan	det	leda	till	situationsbundna	texter,	
vilket	kan	vara	ett	mellansteg	från	det	naturliga	samtalsspråket	till	texter	som	är	distanserade.	Direkt	
tal	i	texter	leder	ofta	till	problem	då	pronomina	skiftar.	”Jag”	och	”du”	varierar	beroende	på	vem	som	
har	ordet.	Ett	sådant	problem	kan	elimineras	med	pratbubblor	i	bilden.	(Lundberg,	2010	s.	89)
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3.1.8 Nackdelar med bilder
Enligt	Lundberg	(1984)	fokuseras	det	på	de	inre	ledtrådarna,	det	vill	säga	på	texten	och	dess	inne-	
håll.	Då	blir	illustrationerna	överflödiga	och	kan	störa	mer	än	de	stödjer.	När	fokus	ligger	på	de	inre	
ledtrådarna	är	målet	att	få	eleven	att	anstränga	sig	för	att	läsa	texten.	Bilder	har	en	starkare	dragnings-
kraft	än	texten	och	då	kan	texten	hamna	i	skymundan.	Barn	kan	då	lockas	till	att	bara	läsa	bilderna	
och	gissa	sig	fram	till	vad	som	står	i	texten.	Detta	kan	på	längre	sikt	resultera	i	lässvårigheter	istället.
Är	bilderna	inte	direkt	kopplade	till	texten,	eller	för	konstnärligt	utsvävande,	kan	de	förvirra	barnet.	
När	barnet	byggt	upp	ett	inre	bildförråd,	vilket	de	gör	allt	eftersom,	är	det	inte	lika	viktigt	med	bil-	
derna	för	textförståelsen	och	då	kan	bilderna	vara	mer	fria.	(Lundberg,	2010	s.	86).	Har	bilden	för	
mycket	irrelevanta	detaljer,	annorlunda	perspektiv	eller	storleksrelationer,	kan	det	också	vilseleda	och	
förvirra	barnet.	Om	texten	läggs	ovanpå	bilden	kan	det	dessutom	uppstå	rent	lästekniska	svårigheter	
om	kontrasten	mellan	text	och	bakgrund	blir	för	dålig.	(Lundberg,	2010	s.	88)

3.1.9 Bildstilar
Enligt	Nikolajeva	(2004)	finns	det	ingen	empirisk	forskning	som	visar	hur	barn	föredrar	vissa	typer	av	
sagoillustrationer.	Ofta	beror	det	på	individuella	preferenser.	Barnens	uppväxt	formar	dem,	om	barnet	
t.ex.	levt	med	en	typ	av	illustrationer	kan	det	vara	svårt	att	acceptera	andra.

3.1.10 Bildskaparen och bilden
Enligt	Ekström	&	Isaksson	(1999)	är	det	bildskaparens	val	att	bestämma	hur	bilden	ska	agera	till-
sammans	med	texten.	De	kan	välja	att	bilden	ska	kompletterande,	distanserande	eller	att	göra	helt	
fristående	bilder,	som	inte	har	med	texten	att	göra	alls.

Enligt	Ulla	Rhedin	(2004)	bör	bildskaparen	tänka	på	barns	oförmåga	att	läsa	in	djup	i	tvådimensionel-	
la	bilder.	Det	krävs	en	hel	del	fantasi	som	barn	inte	innehar	från	början	och	fantasin	utgår	från	deras	
tidigare	lärdomar.	En	vanlig	teknik	som	används	av	bildskaparen	är	perspektiv.	Storleken	på	föremålen	
i	bilden	förändras	då	beroende	på	om	föremålet	är	nära	(stort	föremål)	eller	långt	bort	(litet	föremål).	
Problemet	är	att	barn	kan	missförstå	perspektivet	och	tolka	informationen	som	att	föremålet	är	litet	
när	det	är	meningen	att	föremålet	ska	uppfattas	vara	långt	bort.	(Rhedin,	2004	s.21-22)

Ett	annat	problematiskt	område	är	överskärning,	som	vid	användning	inte	visar	den	del	av	föremålet	
som	skyms	av	ett	annat	föremål.	Detta	kan	misstolkas	av	barnet	som	att	det	som	skyms	saknas.	Detta	
kan	bli	mycket	problematiskt	om	till	exempel	en	karaktärs	kroppsdel	överlappas	på	ett	sätt	som	gör	att	
barnen	tolka	detta	som	att	kroppsdelen	inte	finns.	(Rhedin,	2004	s.22)	Dessa	problem	betyder	nöd-	
vändigtvis	inte	att	man	ska	undvika	denna	tekniken	men	det	är	viktigt	att	ha	kännedom	om	att	barn
läser	bilder	annorlunda	än	vuxna.	(Rhedin,	2004	s.	23)

3.1.11 Bilden och texten i samverkan
Bilderboken	är	en	unik	konstform.	Den	utgör	en	sammankoppling	av	två	kommunikationsnivåer:	den	
verbala	och	den	visuella.	Betraktaren	tar	in	informationen	från	de	två	kommunikationsnivåerna	och	
sätter	ihop	dem	till	en	övergripande	betydelse.	(Nikolajeva,	2000	s.11)	En	proffesionell	kombination	
av	text	och	bild	överträffar	vad	de	två	kommunikationsnivåerna	skulle	klara	var	för	sig.	Det	innebär	
alltså	en	effektivisering	av	budskapet	och	det	intellektuella	sammanförs	med	det	känslomässiga.	(Berg-	
ström,	2004	s.261)
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Symmetrisk bilderbok
Säger	bilden	och	texten	samma	sak	och	det	inte	finns	ett	behov	av	att	de	ska	göra	det,	är	det	en	sym-	
metrisk	bilderbok.	I	sådana	fall	kan	informationen	som	barnet	får	från	de	olika	momenten	bli	överflö-	
diga.

Kompletterande bilderbok
I	motsats	till	den	symmetriska	bilderboken	finns	den	kompletterande	bilderboken,	då	bilden	och	tex-	
ten	fungerar	som	komplement	till	varandra	och	det	ena	fyller	i	där	det	andra	faller	bort.

Expanderande eller Förstärkande bilderbok
En	expanderande,	eller	förstärkande	bilderbok	stödjer	och	förstärker	texten.	Bilderna	har	en	central	
roll	och	berättelsen	blir	svår	att	förstå	utan	dem.

Kontrapunktisk bilderbok
I	en	kontrapunktisk	bilderbok	kan	läsaren	varken	förstå	texten	eller	bilden	om	de	visas	separat.	De	två	
objekten	ifrågasätter	varandra,	befinner	sig	i	en	kontrapunktisk	relation	till	varandra.

Motstridig eller ambivalent bilderbok
I	en	motstridig,	eller	ambivalent,	bilderbok	uppstår	ett	förvirrat	tillstånd	hos	läsaren,	då	texten	och	
bilden	inte	överensstämmer	med	varandra	överhuvudtaget.

De	nämnda	kategorierna	förekommer	i	skiftande	omfattning,	dessutom	kan	ställningen	mellan	det	
verbala	och	visuella	varieras	i	bokens	olika	dimensioner.	(Nikolajeva,	2000	s.21-22)

Enligt	Reichenberg	(2008)	är	kombinationen	mellan	texter	och	bilder	väldigt	viktig.	Om	det	är	rätt	
balans	däremellan	kommer	texten	att	bli	lättare	att	läsa	och	om	balansen	är	störd,	t.ex.	genom	för	
mycket	olika	bilder	som	gör	det	rörigt,	kommer	den	att	bli	svårare.	Finns	det	en	bild	till	en	text	som	
förtydligar	innehållet	i	texten	kommer	barnet	att	hjälpas	av	det	och	förstå	texten	bättre.	Det	finns	dock	
svårigheter	med	att	använda	bilder.	Ett	exempel	på	svårigheter	kan	vara	att	sidorna	i	boken	fylls	med	
för	mycket	bilder	och	objekt	som	gör	det	förvirrande	för	barnet.	Barnet	vet	inte	var	det	ska	börja	och	
därmed	blir	texten	svår	för	denne	att	ta	till	sig.

Nikoloajeva	(2000)	tar	upp	de	vanligaste	genrevarianterna	inom	bilderboksutbudet:

• ABC - böcker och räkneböcker -	ABC	böcker	har	oftast	enkelt	innehåll,	som	innefattas	av	en	bild	på	
ett	föremål	och	dess	motsvarande	ord	placerat	under	bilden.	Orden	i	boken	är	i	alfabetisk	ordning.	
Räkneböcker	är	också	av	enklare	karaktär	där	varje	siffra	representeras	av	antal	föremål	som	angivits.	
Boken	kan	också	innehålla	en	berättelse	i	ord	och	bild	för	att	göra	bokformen	mer	underhållande.

• Illustrerad poesi -	Den	icke-berättande	poesin	(lyrik)	har	ingen	framträdande	roll	i	svensk	barnboks-
litteratur.	Den	är	dock	populär	i	andra	länder	och	främst	i	Östeuropa.	Förbindelsen	mellan	text	och	
bilder	är	mycket	svag.	Texten	står	för	sig	själv	och	kan	läsas	utan	bilder,	bildernas	funktion	i	böckerna	
är	enbart	dekorativa.

• Sagor -	Ett	stort	antal	nutida	bilderböcker	uppvisar	parodierande	eller	karikerande	sagor.	Ibland	ans-	
pelande	på	en	berömd	folksaga.	De	är	många	gånger	fängslande	berättelser	i	sin	tematik	och	har	ofta	
överraskande	förklaringar,	är	komiska	och	ironiska.	Styrkan	ligger	inte	i	samverkan	mellan	text	och	
bild.
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• Fantasy -	är	en	övergång	från	det	vanliga	vardagliga	till	den	magiska	fantasivärlden.	I	bilderboks-
sammanhang	är	det	vanligt	med	drömmar	som	skildring	av	övergången.	Inom	genren	är	det	vanligt	
med	en	symmetrisk	eller	kompletterande	bild-	och	textsamverkan.	Bilderna	används	för	att	skapa	
mångtydlighet	i	berättelsen.	Det	är	i	samspelet	som	intressanta	kontrapunkter	uppstår.

• Vardagsberättelser - utspelas	i	vardagliga	sammanhang.	Det	finns	hundratals	olika	vardagsrealistiska	
bil-	derböcker	som	tar	upp	olika	situationer	i	ett	barns	liv	som	till	exempel:	att	stiga	upp,	tvätta	sig,	
borsta	tänderna,	klä	på	sig	o.s.v.

• Äventyr -	används	som	romaner	utan	övernaturliga	inslag.	I	berättelsens	huvudsakliga	handlings-
förlopp	finns	det	inte	mycket	utrymme	för	kontrapunkt.	Bilderna	har	dock	en	viktig	funktion	som	
etablerar	visuell	uppfattning	av	miljöer.

• Historiska berättelser -	är	en	relativt	ung	genre.	Berättelserna	utgår	ifrån	historiska	personers	liv.	
Djurberättelser	-	använder	djur	med	mänskliga	egenskaper	som	har	kläder,	bor	i	hus,	pratar	och	beter
sig	som	människor.

• Leksaker och levande föremål -	är	uppbyggt	på	samma	sätt	som	förmänskligandet	av	djur,	men	i	de	här	
fallen	är	det	föremål	och	leksaker	som	får	de	mänskliga	egenskaperna.	(Nikoloajeva,	2000	s.	48)

3.1.12 Grundläggande kommunikation

Komposition
Kompositionen	berör	bildens	ordnade	form.	Bilden	måste	attrahera	betraktaren.	Det	kan	göras	genom	
utvalt	dominerande	element	som	kan	vara	utgångspunkten	för	betraktaren	och	mer	effektivt	dra	blick-	
ar	till	sig.	Orienteringen	kan	vägleda	betraktaren	genom	bildlandskapet	som	är	sorterat	efter	vilken	
ordning	bildskaparen	vill	att	betraktaren	ska	läsa	av	de	olika	elementen.	(Bergström,	2004	s.	184)

Bildstruktur
Bildstruktur	avser	den	sammanhängande	inre	uppbyggnaden	i	bilden.	Till	exempel	hur	bildskaparen	
placerar	objektet	i	bilden	(symetriskt,	asymmetrisk).	(Bergström,	2004	s.	184)

Kontraster
Kraften	i	kontrastrika	bilder	tilltalar	betraktaren.	Ögat	dras	till	ljuspartiet	i	en	i	övrigt	mörk	bild	eller	
finner	intresse	i	dynamiken	mellan	stora	och	små	objekt	o.s.v..	Ett	dominerande	element	i	bilden	kom-	
municerar	startpunkten.	Kontrasterna	kan	därefter	orientera	betraktaren	vidare.	Kompositionen	han-	
dlar	om	att	arrangera	krafter	som	gör	att	starka	motsatspar	framträder.	Det	kan	handlar	om:	stort	mot	
litet,	rakt	mot	böjt,	svart	mot	vitt,	tungt	mot	lätt,	insida	mot	utsida	o.s.v.	(Bergström,	2004	s.	188	)

Bildkonstruktion
Bildrummets	delar	består	av	tre	delar:	förgrund,	mellanplan	och	bakgrund.	I	många	bilder	förekom-	
mer	det	en	inre	rörelse.	Bildens	element	visualiserar	en	rörelse	och	riktning	och	får	med	sig	betrak-	
taren.	De	fem	vanligaste	förkommande	orienteringar	är:	horisontellt,	vertikalt,	diagonalt,	cirkulärt	och	
triangelorienterat.	(Bergström,	2004	s.	190)

Bildens innehåll
De	flesta	bilder	är	laddade	med	en	inre	kraft.	Det	kan	uppnås	genom	att	bildskaparen	ta	ställning	till	
vad	vhan	eller	hon	vill	förmedlar.	Mottagare	tolkar	dock	bilden	på	ett	personligt	sätt	utifrån	sina	erfar-	
enheter,	kunskaper	och	värderingar	som	de	har.	(Bergström,	2004	s.	181)
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Semiotik
Semiotiken	behandlar	de	tecken	och	symboler	som	finns	i	det	visuella	uttrycket.	Betraktaren	studerar	
bilden	och	hittar	och	tolkar	tecken	i	den.	En	symbol	är	något	som	i	ett	visst	sammanhang	representer-	
ar	något	annat.	Ikoner	liknar	vad	det	representerar,	ett	exempel	på	detta	är	korset	som	används	inom	
kristendomen.	(Wearn,	2004	s.	23-24)	Index	kommunicerar	ett	samband	med	något	som	inte	visas.	
Exempelvis	spår	i	snön	är	ett	index	som	har	samband	med	det	som	orsakat	spåren.	Eftersom	index	
bygger	på	konventioner	måste	betraktaren	ha	kunskap	för	att	kunna	förstå	innebörden.	(Hansson,	
2006	s.	22)
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4. Resultat

4.1 Sammanfattning kvalitativa Intervjuer
Illustratören	anser	att	bildens	primära	uppgift	är	att	underhålla	och	fånga	intresset	hos	barnen.	Det	
kan	vara	jobbigt	för	barnen	med	mycket	text	och	bilderna	kan	öka	intresset,	få	barnen	att	uppfatta	
berättelsen	som	spännande	och	få	barnen	att	vilja	läsa	vidare	för	att	förstå	vad	bilderna	handlar	om.	
Hon	tror	att	barnen	studerar	bilderna	och	fyller	i	med	inre	bilder	i	de	mellanrum	som	skapas	mellan	
de	olika	illustrationerna	i	barnboken.	Det	är	också	bra	att	lämna	utrymme	för	barnens	fantasi	genom	
att	rita	någonting	annat	än	vad	som	sägs	i	texten.

Enligt	bibliotekarien	är	det	jätteviktigt	att	bilderna	och	texterna	kompletterar	varandra.	Sen	när	de	blir	
äldre	så	är	det	populärt	med	deckare	och	spänningen.	Spänningen	gör	också	att	det	blir	mer	lättläst.	
Det	är	bilderna	kombinerat	med	texten	som	gör	att	barnen	upplever	att	det	är	en	spännande	han-
dling	som	gör	att	barnen	vill	läsa	mer.	Pedagogen	tycker	också	att	bilden	ska	utgöra	ett	komplement	
till	texten.	Det	ska	inte	illustrera	precis	vad	texten	säger	utan	berätta	någonting	utöver	de	som	står	i	
texten.	Bilden	och	texten	stödjer	varandra.	I	nybörjarundervisning	användes	mycket	bilder	som	hjälp.	
För	vissa	barn	är	bilderna	viktigare	och	för	andra	är	de	mindre	viktiga.	Framförallt	är	det	viktigt	med	
bilder	för	barn	som	har	det	svårt	med	läsningen.	Hon	anser	också	att	bilden	kan	hjälpa	läsförståelsen	
eftersom	bilden	hör	till	texten.

Barnboksbibliotekarien	anser	att	bilderna	påverkar	läsförståelsen.	Bilderna	tillför	något	till	handlingen	
och	är	ett	hjälpmedel	för	att	förstå	berättelsen.	För	att	kunna	öka	läsförståelsen	ska	det	vara	en	bra	
historia	som	inte	hakar	upp	sig.	Det	ska	finnas	en	logisk	följd	i	boken.	När	barnen	håller	på	att	lära	
sig	läsa	krävs	det	en	rak	historia.	Den	får	inte	hoppa	fram	och	tillbaka	i	tiden	och	inte	innehålla	allt	
för	mycket	människor.	Forskaren	upplever	att	illustrationer	kan	hjälpa	läsförståelsen.	När	vi	lär	oss	
alfabetet	så	hjälps	vi	av	bilder.	Individerna	lär	sig	på	olika	sätt	och	ju	fler	metoder	det	finns	desto	större	
möjligheter	har	individerna	till	kunskap.

Illustratören	upplever	också	att	bilder	som	är	estetiskt	tilltalande	kommunicerar	bättre.	Personligen	
kan	hon	reta	sig	på	bilder	som	är	dåligt	gjorda	och	som	därmed	tar	fokus	från	det	som	är	viktigt	och	
hennes	upplevelse	är	att	en	del	barn	också	kan	reta	sig	på	samma	sätt.	Forskaren	funderade	fritt	kring	
att	estetiska	bilder	är	något	betraktaren	mer	undersöker,	något	man	kan	sitta	och	hänga	över,	studera	
och	titta	efter	olika	detaljer.

Illustratören	anser	att	detaljer	i	bilder	kan	väcka	intresse	för	texten.	Då	kan	barnen	studera	bilderna	
och	upptäcka	nya	saker	i	bilden.	Illustratören	har	dessutom	fått	positiv	respons	av	barn	kring	att	hon	
just	använder	mycket	detaljer.	På	frågan	om	att	bilden	kan	ta	intresset	från	texten	om	det	finns	för	
mycket	intressanta	element	i	bilden,	svarar	hon	att	hon	upplevt	att	betraktaren	vill	komma	vidare	i	
historien	och	förstå	vad	som	händer	och	därför	är	det	inte	ett	problem.	Hon	tar	upp	Pettson	som	ett	
gott	exempel,	där	bilderna	tillför	någonting	utöver	det	som	står	i	texten.	Sen	finns	det	undantag	men	
generellt	sätt	upplever	hon	inte	det.	Detaljrika	bilder	kan	enligt	pedagogen	vara	jättebra.	Med	mycket	
detaljer	så	finns	det	också	mycket	att	prata	om	bilden.	Barnen	älskar	detaljrika	bilder	som	de	kan	
fördjupa	sig	och	prata	om.	På	frågan	om	hon	upplever	att	bilden	kan	ta	fokus	från	texten	säger	hon	att	
hon	inte	upplevt	det.	Hon	tycker	barnen	kan	göra	små	utvikningar	för	att	sedan	komma	tillbaka	till	
huvudberättelsen.

Pedagogen	anser	att	anledningen	till	att	barnen	vill	läsa	är	nyfikenheten	att	förstå	vad	det	står	i	tex-
ten.	Det	som	då	kan	inspirera	är	bilden.	Barn	som	har	det	lite	svårare	med	läsningen	ska	inse	att	det	
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lönar	sig	att	kämpa	och	i	nästa	steg	gäller	det	att	hitta	bra	böcker.	Det	finns	lättlästa	bra	böcker	med	
stegrande	svårighetsgrad	som	verkligen	kan	öka	läslusten.	

Enligt	bibliotekarien	måste	samverkan	finnas	mellan	text	och	bilder.	Det	behöver	inte	nödvändigtvis	
stå	samma	sak	i	texten	som	det	visas	i	bilden	men	det	ska	höra	ihop	på	något	sätt.	Samverkan	mellan	
bilder	i	boken	måste	ha	en	inbördes	logik	enligt	illustratören,	hon	tar	upp	ett	exempel	där	karaktärerna	
ska	gå	från	ett	hus	och	startar	från	vänster	och	går	till	höger.	Då	kan	bildskaparen	inte	visa	huset	de	går	
ifrån	på	höger	sida	i	nästa	bild	då	personerna	faktiskt	gått	från	vänster.	Illustratören	tycker	det	är	jätte-
viktigt	att	bildskaparen	undviker	att	ändra	proportioner	på	karaktärer	i	böcker.	Textens	längd	är	också	
något	som	påverkar	antalet	illustrationer	och	vad	som	ska	illustreras.	Forskaren	anser	att	texten	och	
bilden	alltid	samverkar	på	ett	eller	annat	sätt	och	det	är	jätteviktigt.	Vi	behöver	både	text	och	bild	för	
när	vi	tänker,	tänker	vi	i	bilder	och	behöver	språket	och	ordet	för	att	kunna	prata	och	skriva	om	bilder.	
Forskaren	tycker	att	bilden	alltid	ska	komma	först	så	att	betraktaren	sett	den	och	sedan	kan	läsa	vidare	
och	inse	vad	texten	säger	om	bilden.	Det	måste	finnas	ordning	och	logik	i	sättet	de	samverkar	på.

Enligt	pedagogen	är	nackdelen	med	bilderna	i	en	barnbok	att	de	kan	förstöra	möjligheterna	för	barnen	
att	skapa	inre	bilder.	Det	som	kan	vara	positivt	är	att	bilder	kan	stimulera	barnen	att	tänka	ut	och	se	
egna	bilder.	Pedagogens	erfarenhet	är	att	bilder	är	väldigt	viktiga	för	barnen.	Hon	har	märkt	att	när	
hon	läser	för	barn	så	är	de	väldigt	ivriga	att	se	bilderna.	Om	de	väljer	en	bok	tittar	de	på	omslaget	och	
blir	intresserade	om	de	gillar	bilden.

4.2 Genreanalys
Här	presenteras	resultatet	av	punkt	tre	och	en	sammanfattning	av	punkt	två	av	genreanalysen.	Punkt	
två	och	tre	i	genrenalysen	innehåller	analyserande	moment	som	presenteras	parallellt	med	den	in-
nehållningsmässiga	delen	istället	för	att	presentas	i	kapitlet	“Analys”.	Detta	beror	på	att	det	blir	enklare	
för	läsaren	att	följa	med	i	arbetsgången	och	resonemangen.	Punkt	ett	och	hela	punkt	två	av	genreanaly-
sen	finns	under	Bilagor.			

4.2.1 Sammanfattning Punkt 2 

Allmänt
Böckerna	som	behandlas	i	genreanalysen	har	antingen	kompletterande,	expanderande	eller	symetrisk	
samverkan	mellan	bilder	och	text.	I	de	flesta	av	böckerna	är	det	en	kombination	av	de	tre	olika	kat-	
egorierna.

Syftet med böckerna (produkterna)
Syfte	med	alla	böckerna	som	undersökts	i	genreanalysen	är	att	förbättra	läsförståelsen	och	öka	läslusten	
hos	barnen.

Omslag
Omslagstext:	Det	enda	gemensamma	draget	i	omslagstexten	hos	de	flesta	av	de	analyserade	böckerna,	
är	att	de	är	tydliga.	De	ska	synas	och	vara	läsbara	mot	bakgrunden.	På	de	flesta	böckerna	är	det	menin-
gen	att	texten	ska	vara	så	lättläst	som	möjligt.	Även	om	teckensnittet	ska	se	handskrivet	ut	är	det	ändå	
väldigt	läsligt.	Det	är	viktigt	att	barnen	på	snabbast	möjliga	vis	förstår	vad	det	är	för	bok	de	håller	
i	sin	hand.	Alla	böckerna	ingår	i	en	serie	och	ofta	är	seriebokstexten	nästan	lika	viktig	som	bokens	
huvud	titel.	Hierarkin	och	placeringen	av	texten	är	oftast	väldigt	tydlig	och	författarens	namn	är	minst	
viktigt.
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Bild:	På	de	flesta	böckerna	visas	karaktärerna	på	framsidan.	Det	är	oftast	dem	som	är	mest	detaljerade	
och	det	är	tydligt	att	det	är	på	karaktärerna	fokuset	ligger.	Eftersom	alla	böckerna	ingår	i	serier	är	det	
troligtvis	så	att	barnen	ser	på	bilden	och	känner	igen	karaktären	och	därför	blir	intresserade	av	att	läsa	
boken.	På	de	flesta	böckerna	väcker	bilden	en	hel	del	frågor:	Varför	det	ser	ut	som	det	gör	på	bilden?	
Varför	karaktärerna	på	omslagsbilden	gör	som	de	gör?	Allt	för	att	barnet	ska	bli	nyfiken	och	vilja	ta	
reda	på	resten.	Omslaget	är	mycket	viktigt	då	det	är	den	primära	intresseväckaren.	Den	ska	berätta	
något	om	boken	och	väcka	läslust.

Framsidans	karaktärer	är	detaljerat	ritade.	I	de	flesta	böckerna	var	karaktärerna	överordnade	bakgrund	
och	text.	I	många	av	böckerna	var	det	tydliga	färgkontraster,	som	för	att	med	stor	tydlighet	betona	
omslagets	olika	delar.	Även	i	texten	har	kontrasterna	framhävts	noggrant	genom	färgval	och	placering.	
Tydligheten	har	en	mycket	viktig	roll	i	skapandet	av	en	framsida	på	en	barnbok.	Då	barnböckerna	
är	för	barn	som	just	ska	lära	sig	läsa	är	det	väsentligt	att	texten	går	att	läsa,	eller	att	den	på	annat	sätt	
attra	herar	intresset	hos	en	grupp	som	med	stor	sannolikhet	inte	kan	läsa	den	än.	Att	böckerna	ska	loc-
ka	till	intresse	är	också	mycket	viktigt.	Därför	har	bilden	en	mycket	viktig	roll.	Det	är	dessutom	inte	
bara	bilden	som	är	viktig	för	illustratören	att	tänka	på,	utan	också	hur	bilden	framhävs.	Om	bilden	
inte	har	en	färdigmålad	bakgrund	har	illustratörerna	med	bakgrundsfärg	och	gradienter	försökt	betona	
bildelementet	vilket	i	sin	tur	gör	att	ögonen	automatiskt	faller	på	denna	del.

I	många	av	böckerna	är	omslagsbilden	målad	i	akvarell.	Kanske	är	det	för	att	det	är	ljusa,	glada	och	
lätta	färger	illustratörerna	är	ute	efter	och	då	är	akvarell	ett	naturligt	val.	Utöver	akvarellen	är	det	van-	
ligt	att	illustratörerna	använder	sig	av	svarta	konturer	gjorda	i	tusch	eller	i	datorn.	Mycket	av	bildernas	
detaljer	har	varit	ritade	i	tusch.	Konturerna	gör	bilden	tydligare.	Den	framhäver	detaljer	som	kanske	
skulle	vara	svåra	att	upptäcka	annars.

Färger och kontrast:	I	nästan	alla	böckerna	är	det	en	mycket	tydlig	kontrastverkan	på	framsidan.	Det	
handlar	om	både	kontraster	i	nyanserna	och	i	luminansen.	Färgerna	är	ofta	i	vitt	spridda	färger	och	
bakgrunden	på	framsidorna	har	ofta	någon	slags	gradient	som	läggs	lämpligt	för	att	ljusa	upp	och	föra	
blicken	till	vissa	specifika	delar	av	omslaget.	Texterna	är	oftast	i	en	mycket	kontrasterande,	tydlig	färg,	
som	skiljer	sig	från	bakgrunden.	Att	färgerna	ofta	är	grälla	och	det	ofta	finns	gradienter	där	den	ljusa	
delen	ligger	under	det	som	är	viktigt	i	bilden,	är	helt	enkelt	för	att	det	för	barn	är	viktigt	att	guida	
blicken	rätt.	Det	är	meningen	att	barnen	ska	fästa	blicken	på	ett	visst	område,	oftast	där	karaktären/	
karaktärerna	befinner	sig.	Att	färgerna	är	glada	kan	vara	för	att	få	barnet	att	uppmärksamma	boken	på	
hyllan,	eller	för	att	barnet	ska	känna	igen	att	det	är	en	barnbok.	Det	kan	också	vara	en	igenkännande	
faktor	om	färgerna	återkommer	mellan	böckerna	i	en	serie.

Samspel:	Trots	att	böckerna	var	valda	slumpvis	(genom	att	fråga	bibliotekarien	om	populära	barn-
böcker	för	barn	som	just	lär	sig	läsa),	har	alla	varit	böcker	som	ingått	i	serier.	Det	har	visat	sig	vara	
viktigt	att	bokseriens	presentationsrubrik	på	framsidan	sticker	ut	och	är	tydlig	med	att	det	är	en	serie.	
Att	det	är	vanligt	med	serier	beror	på	att	bokvalet	för	barn	är	en	svår	process.	Råkar	de	välja	en	bok	
som	känns	tråkig	eller	för	svår	i	språket,	måste	de	spendera	en	massa	tid	på	en	bok	de	inte	tycker	om.

Innehåll
Bilder:	Böckerna	har	i	de	flesta	fall	en	mycket	lekfull	attityd	till	perspektiv.	Det	kan	vara	perspektiv	sett	
snett	uppifrån,	helt	uppifrån	och	kartor.	I	vanliga	bilder	brukar	perspektiven	väljas	utifrån	dess	syfte,	
att	avbilda	någon	uppifrån	ska	visa	på	underlägsenhet,	nedifrån	på	överlägsenhet	mm.	Men	i	dessa	
böcker	är	syftet	att	ge	barnen	en	tydligare	bild	över	hur	karaktärerna	är,	hur	det	ser	ut	i	omgivnin-
gen.	Det	ska	framstå	som	livliga	och	intressanta.	Genomgående	är	att	bildernas	i	böckerna	är	tydliga.	
Illustra	tören	har	sett	till	att	det	ska	vara	tydligt	vad	som	är	viktigt	i	bilden.	Karaktärer	och	de	objekt	
som	är	viktigast	syns	bäst	genom	mer	detaljrikedom,	färger	eller	genom	att	vara	det	enda	som	avbildas.
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I	böckerna	är	det	rikligt	med	bilder.	I	många	av	böckerna	är	det	flera	bilder	per	uppslag.	Det	kan	
förklaras	med	att	bilderna	hjälper	barnen	att	förstå	vad	de	läser	genom	att	ord	i	texten	avbildas	i	bilder	
i	närheten	av	orden.	De	hjälper	också	till	att	få	barnet	att	förstå	vad	berättelsen	handlar	om,	i	många	
fall	kan	berättelsen	förstås	helt	utan	att	läsa	texten.	Detta	kan	anses	vara	dåligt,	för	i	ett	sådant	fall	
behöver	inte	barnet	läsa	texten	alls,	utan	kan	bara	läsa	bilderna	och	ta	sig	igenom	texten.	Men	å	andra	
sidan	stimulerar	det	till	läslust	och	en	lust	att	veta	mer,	veta	mer	än	vad	som	bara	finns	i	bilden.	Det	
väcker	nyfikenhet.	Dessutom	är	bilderna	en	minneshjälp.	Då	det	tar	lång	tid	att	läsa	ut	varje	mening,	
kan	det	finnas	risk	att	barnet	glömmer	vad	det	läste	när	det	just	börjat.	Då	är	det	lättare	att	återknyta	
till	berättelsen	genom	att	bläddra	tillbaka	och	titta	på	bilderna.	Dynamiken	mellan	små	och	stora	
bilder	är	stor	i	de	flesta	böcker.	I	många	av	dem	är	det	små	bilder	varvat	med	helsidor.	Att	det	är	på	
det	här	viset	kan	bidra	till	att	behålla	barnets	intresse.	Det	ger	dynamik	och	spänning.	Att	leka	med	
perspektiv	är	vanligt	förekommande	i	böckerna.

I	många	av	böckerna	är	det	inte	speciellt	viktigt	med	korrekta	perspektiv.

Generellt	i	böckerna	är	det	karaktären/karaktärerna	som	är	viktigast	i	bilden,	övriga	miljöer	får	stå	till-	
baka	i	detaljrikedom	och	tydlighet.	I	vissa	fall	finns	det	ingen	miljö	runt	karaktären	alls.	Det	är	viktigt	
att	varje	karaktär	har	särskiljande	drag.	Det	handlar	om	att	göra	karaktären	mer	levande	och	att	barnet	
kan	identifiera	sig	mer	med	dem.	Det	blir	lättare	för	barnet	att	hänga	med	i	historien	om	de	har	lätt	
att	känna	igen	karaktären.

I	alla	böckerna	hade	bilderna	en	mycket	stor	roll.	Till	och	med	större	än	texten	i	de	flesta	fall.	Bilderna	
sa	antingen	samma	sak	som	texten,	eller	innehöll	mer	information	än	i	texten.	I	alla	böcker	lämnades	
i	stort	sett	all	beskrivande	information	till	bilderna	och	uteblev	i	texten.	I	vissa	fall	kunde	till	och	med	
saker	som	personerna	i	texten	gör,	utebli	i	texten	och	bara	visas	i	bilden,	bilden	har	i	många	fall	inte	
bara	en	beskrivande	funktion.	Den	lägger	till	information.	Detta	kan	bero	på	att	barnen	vill	uppleva	
en	livfull,	spännande	historia	och	om	de	är	svaga	läsare	kan	inte	enbart	texten	erbjuda	detta.

Färger och kontrast:	Även	inne	i	böckerna	är	det	viktigt	med	kontrastverkan.	Även	här	är	det	viktigt	att	
barnet	vet	var	de	ska	fokusera,	vad	som	är	viktigt	i	bilden.	Detta	visas	på	olika	sätt	i	de	olika	böckerna,	
men	oftast	hittar	illustratören	vägar	att	avskilja	karaktären/karaktärerna	och	viktiga	objekt,	mot	bak-	
grund	och	miljöer.	Det	gör	de	genom	att	ha	kontrasterande	nyanser,	eller	kontrasterande	i	fråga	om	
detaljrikedom	eller	bara	total	avsaknad	av	annat	än	karaktärerna.

Innehållstext: Intresset	för	boken	är	mycket	viktigt	för	läsförståelsen.	Är	innehållet	tråkigt	bryr	sig	
barnet	inte	om	att	försöka	komma	ihåg	vad	som	händer	i	boken	och	kanske	bara	avkodar	orden	utan	
att	förstå.	Här	är	det	också	viktigt	med	bokserier.	Har	de	en	möjlighet	att	läsa	en	bok	i	samma	serie	
som	de	tyckt	om	sedan	tidigare,	undviker	de	detta	och	får	läsa	en	bok	de	vet	att	de	kommer	att	gilla.	
Läser	de	en	bok	de	gillar	kommer	de	också	att	intressera	sig	för	innehållet	och	ha	en	lust	att	få	reda	på	
vad	som	händer	i	berättelsen.	Karaktärerna	har	vi	förstått	är	väldigt	viktiga,	de	är	oftast	mest	detaljerat	
ritade.	Oftast	handlar	det	om	samma	karaktärer	i	bokserierna	och	om	barnet	börjat	identifiera	sig	med	
karaktären	blir	boken	ännu	mer	spännande.

Samspel:	Ingen	av	böckerna	innehåller	beskrivningar	av	kläder	och	miljöer	i	texten.	Detta	är	ett	jobb	
som	medvetet	ges	till	illustratören	att	förmedla.	Det	är	i	bilderna	sådana	beskrivningar	finns.	I	många	
sammanhang	är	detta	i	stort	sätt	den	enda	nya	information	som	tillkommer	i	bilderna.	Oftast	säger	
bilderna	exakt	samma	sak	som	sägs	i	texten.	De	beskriver	skeenden,	samma	skeenden	som	beskrivs	i	
texten.	Det	är	ett	viktigt	grepp	för	barn	som	befinner	sig	i	läsinlärningsprocessen	då	det	är	viktigt	för	
dem	att	förstå	vad	de	läser	att	kunna	koppla	ihop	orden	med	bilden.	Läser	de	”klocka”	och	de	inte	
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förstår	vad	de	betyder,	kan	de	titta	på	bilden	och	se	en	klocka	och	helt	plötsligt	förstå	vad	de	läser.	Det	
underlättar	ordförståelsen	och	ordinlärningen.	Det	gör	det	också	lättare	att	följa	med	i	berättelsen	då	
bilderna	ger	minnesanknytningar	till	det	som	lästs	tidigare.	Denna	relation	mellan	text	och	bild	är	
menad	att	fungera	växelvis.	Barnet	läser	texten,	tittar	på	bilden,	läser	texten,	tittar	på	bilden.	När	det	
finns	ny	information	i	bilden,	är	det	menat	som	ett	komplement	till	texten,	för	att	ge	barnet	en	till	
dimension	i	läsningen.	Den	dimension	som	innehåller	beskrivningar	för	att	få	miljö	och	karaktärer	
intressantare,	en	dimension	som	de	inte	kommit	till	än	eftersom	de	inte	läser	tillräckligt	bra.

I	de	flesta	av	böckerna	är	det	mycket	olika	hur	bilderna	är	lagda	på	uppslaget,	deras	storlek,	deras	
omfång.	Men	gemensamt	för	de	flesta	av	böckerna,	är	att	det	är	stora	skillnader	inom	samma	bok.	Det	
verkar	vara	viktigt	med	dynamik,	där	bilden	och	textens	samspel	inte	har	någon	direkt	bestämd	mall	
att	gå	efter.	Även	i	de	böcker	med	bild	på	vänstersida	förekommer	avvikelser	från	detta	när	de	helt	
plötsligt	har	en	bild	som	täcker	ett	helt	uppslag.	Barnen	behöver	spänning	och	behöver	underhållas	när	
de	ska	försöka	läsa.	Det	får	inte	bli	tråkigt,	för	då	vill	de	inte	läsa	och	någon	läsförståelse	kommer	inte	
att	uppnås.	Det	är	viktigt	att	varje	uppslag	är	en	ny	upptäckt,	något	nytt	och	spännande.	Att	bilderna	
ligger	utspritt	och	är	i	olika	storlekar,	är	mer	roande	än	att	det	ska	vara	likadant	på	varje	uppslag.

Baksida:
Bild: Böckernas	baksidor	har	alla	varit	mindre	engagerande	än	framsidorna.	Ofta	har	det	inte	funnits	
någon	bild	på	baksidan	alls,	utan	bara	text	och	logotyper.	Element	från	framsidan	har	oftast	åter-
kommit	på	baksidorna,	fast	bara	i	mer	avskalad	form.	Detta	kan	bero	på	att	barnen	själva	går	mycket	
efter	framsidan	då	den	innehar	en	intresseväckande	funktion.	Ofta	finns	det	färgade	rutor,	eller	andra	
avskiljande	element	på	baksidan,	för	att	dela	upp	texten	i	olika	stycken.	Att	baksidan	ser	ut	som	den	
gör	kan	mycket	väl	bero	på	att	den	är	mer	ämnad	åt	de	vuxna	i	barnets	omgivning	än	barnet	själva.

Färger:	Baksidorna	på	barnböckerna	är	mer	avskalade	än	framsidorna	även	färgmässigt.	Det	är	vanligt	
med	rutor	i	andra	färger	för	att	avskilja	olika	textelement	eller	för	att	framhäva	texten	från	bakgrun-	
den.	Det	här	ger	god	kontrast	och	ökad	läsbarhet	till	texten.

Innehållstext:	Att	boken	ingår	i	en	serie	är	mycket	viktigt	att	understryka.	På	de	flesta	böcker	står	det	
först	en	kort	text	om	bokens	handling,	sen	står	det	oftast	lika	mycket	eller	mer	om	serien.	Att	denna	
information	är	viktig	att	förtydliga	på	baksidan	är	för	att	det	är	ännu	en	punkt	som	kan	få	barnet	att	
välja	just	den	boken.	Vet	barnet	att	det	är	en	serie,	kan	de	fortsätta	på	nästa	i	serien	om	de	gillar	den.	
Är	boken	fristående	måste	barnet	gå	igenom	hela	den	besvärliga	processen	med	att	välja	ny	bok	igen	
när	de	är	klara	med	den.	Som	bibliotekarien	nämde	är	det	vanligt	att	barnen	frågar	efter	böcker	som	är	
”samma”	som	den	de	just	läst,	om	det	är	en	bok	de	tyckte	om.	Det	är	ett	fenomen	som	indirekt	hjälper	
läsförståelsen	och	läsinlärningsprocessen	då	ett	av	många	hinder	undviks.	Barnet	vet	vad	de	får	och	vet	
att	boken	är	bra	och	det	ökar	deras	lust	att	läsa.

Texten	på	baksidan	kanske	barnen	inte	alls	läser,	då	de	antingen	inte	har	lust	att	läsa	eftersom	det	är	
jobbigt	för	dem,	eller	för	att	de	redan	läst	en	annan	bok	i	serien	och	redan	vet	att	den	är	bra.	Om	de	
läser	baksidan	är	det	oftast	tydligt	vilken	del	av	baksidestexten	som	är	ämnad	för	barnen	och	vilken	
som	är	ämnad	åt	de	vuxna.

Bokens	baksida	har	två	målgrupper,	vilket	är	tydligt	då	de	flesta	böcker	har	stycken	som	ser	markant	
olika	ut,	med	avskiljningar	både	genom	olika	färgfält	och	genom	en	annan,	mer	”vuxen”	text.	Där	är	
teckensnittet	ett	annat	och	radavstånd	och	meningsuppbyggnad	är	annorlunda.	Ofta	står	det	också	
delar	från	recensioner,	eller	om	serien	fått	priser.	det	är	inte	något	som	barnen	är	intresserade	av,	eller	
ens	har	någon	referensram	till.	Det	är	oftast	för	att	dessa	delar	är	avsedda	för	den	vuxna	individen	som	
ska	välja	boken	åt	barnet,	eller	andra	mellanhänder	innan	boken	når	barnet.



1.	 25

Samspel:	En	speciellt	egenskaperna	som	baksidan	har,	är	att	den	oftast	verkar	riktad	till	två	olika	mål-	
grupper.	Dessa	två	målgrupper,	barnen	och	de	vuxna	som	på	ett	eller	annat	sätt	tillhandahåller	barnen	
böckerna	är	väldigt	olika.	Därför	krävs	att	de	olika	styckena	uppdelas	markant,	vilket	gör	att	barnen	
lätt	kan	förstå	att	delar	av	baksidan	inte	är	för	dem.	Det	verkar	råda	en	viss	förvirring	hos	bokskaparna	
och	förläggarna	som	innebär	att	de	inte	riktigt	vet	vem	de	ska	rikta	sig	till	på	baksidan.	Som	bibliotek-	
arien	sa,	när	de	är	funderar	på	om	de	ska	ta	in	en	bok	eller	inte,	läser	de	recensioner	och	om	boken	
fått	annan	positiv	kritik.	Men	å	andra	sidan	kan	de	omvärdera	om	boken	efterfrågas	av	låntagare.	
Bibliotek	arien	och	lärare	är	oftast	de	som	tipsar	och	rekommenderar	böcker	åt	barnen.

4.2.2 Punkt 3 - Skillnader och likheter: 

Omslag
Böckerna	i	analysen	var	antingen	mycket	detaljerade	i	både	karaktärer	och	miljö,	eller	visade	de	bara
på	karaktärerna	utan	någon	detaljerad	bakgrund	alls.	Alla	böckerna	hade	olika	illustratörer	och	de	
flesta	hade	väldigt	olika	stilar	och	sätt	att	uttrycka	sig.	Huvuduppgiften	för	alla	omslagen	var	att	dra	
till	sig	uppmärksamhet	och	vara	intresseväckande,	men	sättet	detta	gjordes	på	var	mycket	olika.	Några	
böcker	använde	sig	av	mycket	detaljer	på	framsidan,	för	att	barnen	skulle	vilja	veta	mer,	för	att	locka	
dem	att	läsa	för	att	få	svar	på	alla	de	frågor	som	framsidan	ställer.	Andra	böcker	presenterade	en	karak-	
tär,	som	var	detaljerad,	men	som	egentligen	bara	var	en	presentation	av	karaktären.

Teckensnitten	var	mycket	olika,	då	det	var	antikvor	och	sans-serifer	blandat	om	vartannat,	vissa	såg	ut	
att	vara	handskrivna,	andra	var	mer	traditionella.

Anledningen	till	att	bokomslagen	är	olika	till	sin	utformning,	är	helt	enkelt	för	att	böckerna	ska	locka	
olika	barn.	Vissa	böcker	har	mycket	detaljer	tanken	är	att	barnen	ska	titta	på	omslaget	en	stund	innan	
de	väljer	just	den	boken,	kan	vara	för	att	det	är	en	speciell	grupp	av	barn	som	är	sådana.	Andra	böcker	
där	all	fokus	ligger	på	att	titta	på	karaktären	och	endast	karaktären,	kan	attrahera	barn	som	gillar	det.	
Skulle	alla	böcker	se	exakt	likadana	ut	och	följa	alla	regler	som	kan	tänkas	finnas,	skulle	det	blir	väldigt	
tråkigt.	Barn	gillar	omväxling	och	behöver	bli	underhållna.

Likheter:	På	många	av	böckerna	var	kontrastverkan	i	omslagen	mycket	viktiga.	På	olika	sätt	förstärk-	
tes	huvudkaraktärens	betydelse	i	bilden.	Det	kunde	vara	genom	färger,	att	huvudkaraktärens	färger	
var	mer	intensiva	eller	mer	färgglada	än	bakgrunden,	eller	att	det	var	en	gradient.	Även	texterna	på	
framsidorna	hade	en	tydlighet	över	sig	då	de	oftast	var	mycket	läsbara,	trots	sina	olika	utföranden.	
De	var	läsbara	både	genom	ett	klokt	val	av	teckensnitt,	men	också	genom	färgmässig	kontrast	mot	
bakgrunden	och	även	texternas	placering.	Inte	alla,	men	de	flesta,	böckerna	hade	glada	färger	och	var	
skapade	i	akvarell	med	tuschkonturer.	Alla	böcker	fokuserade	på	tydlighet	och	mycket	tydliga	hierar-	
kier	på	framsidan.	Att	bilderna	skulle	dra	till	sig	uppmärksamhet	var	också	en	gemensam	nämnare.

Det	är	lättare	att	diskutera	de	likheter	som	fanns	eftersom	det	fanns	många	likheter.	Även	om	tecken-
snitt	och	illustrationsstil	var	olika	var	fanns	det	många	gemensamma	nämnare.	En	av	de	största	var	
behovet	av	tydlighet.	Det	är	naturligt	att	en	bok	för	barn	ska	vara	tydlig.	Omslaget	ska	berätta	om	vad	
barnet	får	om	de	lånar	boken.	Självklart	ska	det	attrahera	barnet	till	läsning,	men	det	ska	också	ge	en	
fingervisning	om	vad	som	kommer	sen	i	boken.	Teckensnittens	tydlighet	gör	det	lättare	för	barnen
att	läsa	vad	boken	heter.	Har	de	dessutom	läst	en	tidigare	bok	i	en	serie,	känner	de	igen	vissa	element	
på	framsidan	och	väljer	att	läsa	boken	av	den	anledningen.	Därför	är	det	av	största	vikt	att	meddela	
barnet	om	att	det	är	en	fortsättning	i	en	serie.	Det	kan	också	vara	en	stor	bidragande	orsak	till	att	
karaktärerna	i	boken	gärna	avbildas	på	framsidan.	Det	är	något	barnen	direkt	ser	och	känner	igen	och	
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har	de	goda	associationer	till	karaktären	och	till	hur	den	andra	boken	i	serien	var,	lånar	de	gärna	även	
denna	bok.	Som	bibliotekarien	sa,	är	det	för	barnen	mycket	viktigt	att	veta	att	boken	är	bra	och	i	rätt	
nivå	för	dem,	redan	innan	de	börjar	läsa	boken.	Det	är	mycket	viktigare	för	ett	barn	i	läsinlärningspro-	
cessen	att	boken	är	intressant	och	underhållande,	då	det	krävs	mycket	mer	av	en	barnbok	för	att	bli	
det,	än	för	en	vuxen	som	ska	läsa	en	bok.	Det	här	hjälper	läsinlärningsprocessen	genom	att	stimulera	
barnens	läslust.

Innehåll
Skillnader:	Det	var	stor	skillnad	mellan	mängden	text	och	därmed	svårighetsgrad	på	böckerna.	I	vissa	
av	böckerna	kunde	det	vara	hela	sidor	med	löpande	text	och	flera	satser	i	varje	mening,	medan	i	andra	
var	det	bara	några	meningar	per	uppslag.	Detta	trots	att	alla	böckerna	riktar	sig	mot	barn	som	just	
håller	på	att	lära	sig	läsa.	Bilderna	i	böckerna	var	till	stilen	mycket	olika	och	färgerna	kunde	variera	
från	svartvita	till	grälla	färger.

Böckernas	svårighetsgrad	har	varierat	mycket	trots	att	böckerna	riktar	sig	till	en	homogen	grupp.	
Det	är	för	att	barnen	i	sin	läsinlärningsprocess	är	väldigt	olika	och	det	bör	finnas	något	för	dem	
alla.	Som	pedagogen	nämnde,	är	det	väldigt	olika	hur	barn	lär	sig	läsa.	Vissa	är	mer	visuella	medan	
andra	föredrar	mer	text.	Vissa	barn	har	svårt	att	fokusera	på	texten	och	på	att	sitta	ner	och	läsa	en	
bok	överhuvudtaget,	medan	andra	har	stort	tålamod	att	kämpa	med	texten.	Det	här	resulterar	i	att	
barnen	är	ojämna	i	sin	läsinlärningsprocess	och	att	barn	i	samma	ålder	kan	läsa	böcker	med	varierande	
svårighetsgrad.	Barn	som	lär	sig	läsa	behöver	en	individualiserad	inlärning,	där	läraren	har	en	viktig	
roll	som	ska	anpassa	denna	inlärning.	Det	finns	böcker	för	alla	barn,	det	gäller	bara	att	hitta	dem.	När	
väl	den	rätta	boken	är	funnen,	är	barnet	ett	steg	närmare	läsförståelse.

Likheter:	I	samtliga	böcker	har	bilderna	en	stor	roll,	i	de	flesta	fall	större	än	texten.	Antingen	berät-
tade	bilderna	en	historia	som	fullständigt	överensstämde	med	texten	och	tillägger	information	om	hur	
karak	tärer,	ting	och	miljöer	såg	ut,	eller	innehöll	den	mer	information	än	texten.	Viktiga	likheter	var	
också	sättet	som	illustratörerna	till	böckerna	lekte	med	perspektiv	och	kontrastverkan	och	även	hur	
bilderna	lades	ut	på	uppslagen.	I	de	flesta	böckerna	var	dynamiken	mellan	små	och	stora	bilder	stor.	
Det	fanns	allt	från	helsidesbilder	med	täckande	färger	till	små	detaljbilder	utplacerade	på	strategiska	
platser	i	texten.	Eftersom	barnet	inte	kan	läsa	bra	är	det	bilderna	och	texten	i	samverkan	som	ger	bar-
net	helheten	och	förståelse	för	vad	de	läser.

I	genreanalysen	fanns	ett	tydligt	mönster	av	att	använda	sig	av	annorlunda	perspektiv,	rörelse	i	bilden,	
kartor	och	informationsgrafik.	Det	verkar	inte	finnas	många	regler	för	hur	detta	bör	vara	utan	det	är	
väldigt	fritt	för	illustratören	att	gå	tillväga	hur	han/hon	vill.	I	många	fall	kan	bilder	vara	utformade	på	
annorlunda	sätt,	som	också	gör	att	den	blir	mer	intressanta	för	barnen.

Baksida:
Skillnader: Böckernas	baksidor	skiljde	sig	mycket	åt.	Det	var	olika	mängd	text	och	olika	svårighets-	
grader	på	texterna.	Bildelementen	på	baksidan	varierade	också,	från	att	på	vissa	böcker	inte	finnas	
några	bilder	alls,	till	att	på	vissa	bara	innefatta	en	företagslogotyp	eller	något	annat.	På	vissa	var	det	en	
bild	som	stod	i	relation	till	framsidan	på	ett	eller	annat	sätt.

Det	kändes	som	att	baksidornas	målgrupp	var	lite	flytande	på	de	flesta	böcker.	Det	var	uppenbart	att	
de	flesta	baksidor	var	ämnade	åt	två	målgrupper,	men	det	var	i	de	flesta	fallen	en	problematik	kring	
vem	man	ska	rikta	sig	till.	Skulle	boken	vara	mer	riktad	åt	de	vuxna,	eller	skulle	de	rikta	sig	mer	mot	
barnen.	I	några	fall	hade	de	uteslutit	det	ena.	Här	finns	det	troligtvis	en	debatt	om	huruvida	det	är	bar-	
net	eller	föräldrarna/lärare/bibliotekarie	bokutgivaren	som	man	bör	vända	sig	till	för	att	få	boken	läst.	
Anledningen	till	att	det	var	väldigt	olika	på	de	olika	böckerna	kan	vara	för	att	de	som	skapat	böckerna	
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inte	har	en	gemensam	referensram	till	vem	de	ska	rikta	sig	till.	I	de	fall	de	riktar	sig	mer	till	barnen	har	
baksidan	även	den	en	bild,	eller	att	de	skriver	mer	om	innehållet	i	boken	än	om	olika	priser	boken	fått	
(som	barnen	inte	är	intresserade	av	att	läsa	alls),	medan	om	de	riktar	sig	till	de	vuxna	är	de	mer	fokuse-	
rade	på	att	sälja	in	boken	med	mer	positiva	citat	och	priser	som	bokens	erhållit	i	olika	sammanhang.

Likheter:	På	de	flesta	baksidorna	var	texten	indelad	i	stycken,	där	de	olika	styckena	var	mycket	tydligt	
uppdelade	och	avskiljda	från	varandra.	Ett	populärt	sätt	att	avskilja	de	olika	momenten	var	genom	
olika	färgade	rutor.	De	olika	styckena	var	oftast	ett	litet	stycke	som	presenterade	bokens	handling,	ett	
till	stycke	med	en	presentation	av	serien	boken	var	med	i	och	priser	dessa	fått	och	ett	sista	stycke	med	
citat	från	recensioner.	De	två	sistnämnda	styckena	var	oftast	med	mindre	teckensnitt,	mindre	rad-
avstånd	och	svårare	meningsuppbyggnader,	vilket	tydliggör	att	dessa	delar	inte	är	ämnade	för	barnen.	
Det	första	stycket	har	i	de	flesta	böckerna	dock	varit	lättläst,	på	samma	sätt	som	texten	inuti	boken.	
Bakgrunderna	har	i	alla	böckerna	varit	mer	avskalade	än	på	framsidan.

Likheterna	mellan	böckernas	baksidor	är	att	de	allihop	riktar	sig	till	två	målgrupper	och	bokutgivaren	
arbetar	för	att	hitta	en	bra	balans.	Att	de	gör	tydliga	avskiljningar	mellan	textdelarna	är	viktigt	för	att	
ge	de	olika	målgrupperna	en	chans	att	ignorera	de	styckena	som	inte	berör	dem.	Eftersom	styckena	för	
de	vuxna	ofta	är	skrivet	med	mycket	liten	stil	och	med	knepigare	språk	och	dessutom	är	avskiljt	med	
sin	egen	ruta,	vet	barnet	att	det	där	är	ingenting	den	behöver	läsa.	Baksidorna	tar	ofta	igen	elemen	t	
från	framsidan,	för	att	skapa	en	enhet	och	vara	visuellt	tilltalande	även	på	baksidan,	men	är	ändå	
mycket	mer	avskalade.	Det	här	är	förmodligen	för	att	texten	är	viktigare	på	baksidan	än	vad	den	är	på	
framsidan.
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5. Analys

5.1 Vilka är det mest framträdande aspekterna på att 
bilden kan påverka läsförståelsen?
Teorin	visar	att	läsningen	är	en	mödosam	process.	Den	tar	lång	tid	och	mycket	energi.	På	grund	av	
detta	kan	barnet	tappa	intresset	för	läsningen,	då	det	varken	blir	underhållande	eller	intressant.	Minnet	
av	vad	barnet	tidigare	läst	kan	svika	då	det	tar	för	lång	tid	att	läsa	klart	meningen	eller	sidan.	Genom	
övning	minskar	energin	det	tar	och	det	blir	en	mer	automatiserad	process	att	läsa	och	då	blir	inte	
minnes	faktorn	ett	problem	heller.	Med	tiden	kan	barnet	hitta	nyanserna	i	språket	och	hitta	dolda	bud-
skap	som	finns	i	texten.	Genom	intervjuerna	och	genreanalysen	kan	det	uttydas	att	bilderna	är	en	bra	
hjälp	då	de	fungerar	som	en	underhållningsfaktor,	likväl	som	en	återkoppling	till	historien	då	minnet	
sviker	när	läsningen	tar	lång	tid.

En	av	det	viktigaste	aspekter	med	att	ha	mycket	bilder	i	en	bok	är,	enligt	intervjuer,	främst	med	il-
lustratören	och	pedagogen,	och	enligt	teorin,	att	det	lockar	till	intresse	och	skänker	barnen	motivation	
till	läsning.	Utan	motivation	kommer	barnet	inte	att	läsa	överhuvudtaget	och	för	att	lära	sig	läsa	krävs	
ständig	övning.

De	slutsatser	som	kan	dras	är	att	bilderna	kan	påverka	barnens	intresse	och	läslust.	Därför	måste	
bildens	olika	komponenter	vara	intressanta	för	barnen.	Det	har	varit	tydligt	i	genreanalysen	att	det	
funnits	intresseväckande	komponeneter	och	det	är	detaljer,	färger,	intresseväckande	perspektiv,	rörelse	
och	så	vidare.

Som	nämnts	i	teorin	förklarar	bilderna	inte	bara	specifika	ord,	utan	de	kan	hjälpa	till	att	förstå	
ett	skeende,	en	fras	eller	en	händelse	som	kan	vara	svår	att	förstå	genom	att	bara	läsa.	Om	bilden	
förklarar	vad	som	händer	i	det	svåra	stycket,	kan	barnet	lättare	koppla	ihop	texten	och	bilden	och	få	
en	förståelse	för	texten.	Får	inte	barnet	denna	förståelse	för	vad	som	händer,	kan	de	inte	heller	förstå	
berättelsen	och	då	försvinner	lusten	att	läsa.	Ingen	vill	läsa	om	de	inte	förstår	vad	de	läser.	Detta	är	
även	något	som	varit	framträdande	under	genreanalysen,	då	de	flesta	böckerna	hade	en	mycket	tydlig	
relation	mellan	texten	och	bilden.	Bilderna	var	oftast	mycket	förklarande	och	beskrivande	och	i	alla	
böckerna	var	bilderna	strategiskt	utplacerade	i	texten	för	att	barnet	lätt	skulle	förstå	vad	bilden	syftar	
på.

Som	nämnts	i	teorin	är	den	första	kontakten	med	bokstavsbilder	oftast	i	ett	klassrum,	där	det	finns	de	
klassiska	skyltarna	med	ett	”A”	och	en	bild	på	en	apa.	Det	här	är	ett	typiskt	exempel	på	hur	bilden	och	
bokstaven	kopplas	ihop	och	hjälper	barnet	att	lära	sig	bokstaven	med	hjälp	av	bilden.	I	barnboken	sker	
detta	hela	tiden,	då	bilderna	ger	barnet	ledtrådar	till	vad	orden	betyder.	Det	här	är	en	process	som	är	
viktig	i	de	första	skedena	i	läsinlärningsprocessen,	men	som	vid	en	viss	tidpunkt,	bör	tas	bort	då	de	i	
annat	fall	kan	störa	processen.	Detta	genom	att	barnet	inte	behöver	läsa	texten	alls	utan	bara	kan	titta	
på	bilderna	och	förstå	vad	texten	handlar	om.

Som	nämnts	i	intervjuerna,	främst	med	pedagogen,	är	barnets	tycke	och	smak	väldigt	central	i	hur	
framgångsrik	en	bild	är	i	att	hjälpa	dem	att	uppnå	läsförståelse.	Tycker	inte	barnet	om	bilden,	att	bar-
net	tycker	den	är	ful	eller	dåligt	ritad,	kan	det	också	störa	barnet	i	sin	läsning	och	innebära	att	barnet	
inte	vill	läsa	boken.	Bilderna	är	mycket	viktiga	för	om	ett	barn	väljer	en	bok	eller	inte.
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Som	framkommit	i	intervjuerna	är	det	mycket	upp	till	barnet	själva	och	deras	personliga	smak	huru-
vida	bilden	hjälper	barnet	att	uppnå	läsförståelse	eller	ej.	I	det	stora	hela	behövs	nog	bilden	för	att	
barnet	överhuvudtaget	ska	vilja	läsa	boken.	Har	boken	inga	bilder	anser	de	inte	att	boken	är	riktad	till	
dem	och	de	kommer	inte	ens	att	lyfta	upp	den,	eller	ge	den	en	chans.

I	genereanalysen	har	det	visat	sig	att	bilden	kan	framställas	på	många	olika	sätt.	Illustratören	kan	med	
olika	tekniker	och	kunskaper	framhålla	och	betona	element	i	bilden	och	på	så	sätt	tydliggöra	för	berak-
taren	vad	som	är	viktigt.	Detta	kan	han	eller	hon	göra	med	hjälp	av	färg.	kontraster,	rytm,	bildkompo-
sition,	perspektiv	och	så	vidare.	

Resultatet	av	undersökningen	överensstämmer	mycket	med	teorierna	från	litteraturstudien.	Den	
slutsats	som	kan	dras	av	insamlad	data	är	att	illustratören,	pedagogen	och	barnboksbibliotekarien	på	
marknaden	är	väl	medvetna	om	vilka	de	framträdande	aspekterna	är	och	utifrån	det	försöker	de	göra	
insatser	för	att	påverka	läsförståelsen	på	ett	positivt	sätt.

Undersökningen	har	i	stort	sett	bekräftat	det	som	stått	i	teorin.	Det	finns	många	för	och	nackdelar	
och	i	teorin	är	de	inte	beskrivna	i	relation	till	varandra	och	det	är	svårt	att	se	vilka	argument	som	väger	
tyngst.	I	undersökningen	har	vissa	aspekter,	som	att	bilderna	ska	väcka	intresse,	kunnat	urskiljas	som	
en	av	de	viktigaste.	Det	är	alltså	frågan	om	att	undersökningen	har	kunnat	delge	en	djupare	förståelse	
för	vilka	aspekter	som	väger	tyngst.	Det	är	övervägande	positivt	att	använda	bilder	i	barnböcker	efter-
som	de	utgör	en	viktig	anledning	till	att	barnen	läser	boken	och	känner	att	det	är	en	bok	för	dem.

Viss	ny	information	har	dock	framkommit.	Vad	gäller	bilders	användning	i	barnböcker,	har	bildernas	
tydlighet	och	förmåga	att	lyfta	fram	det	som	är	viktigt,	en	central	roll.	I	teorin	nämns	bara	att	sam-	
spelet	är	viktigt	för	att	barnen	ska	kunna	växla	mellan	ord	och	bild	och	att	bilden	bör	ligga	i	närheten	
av	textstycket	där	bilden	beskrivs.	Det	nämns	dock	inte	att	det	är	viktigt	hur	bilderna	i	sig	själva	är	
utformade	för	att	lyfta	fram	vad	som	är	viktigt	i	bilden,	kontra	att	vara	underhållande	(detaljrika	eller	
innehållande	underhållande	moment)	utan	att	störa	tydligheten.

5.2 Vilka är de mest framträdande tillvägagångssät-
ten illustratören kan utforma bilden på för att påver-
ka läsförståelsen?
I	teorier	och	genreanalys	framgår	det	att	illustratören	har	olika	verktyg	som	den	använder	sig	av	vid	
illustrationsskapandet.	Det	handlar	om	grundläggande	kontrastverkan,	rörelse,	karaktärer,	miljöer,	
stämning,	bildkomposition	m.m.	Dessa	verktyg	kan	alla	användas	för	att	göra	det	viktiga	i	bilden	
viktigare.	I	alla	böcker	som	analyserades	i	genreanalysen	var	det	tydligheten	som	verkade	vara	viktigast.	
Genom	att	skapa	kontraster	mellan	huvudkaraktär	på	framsidan	och	framsidans	bakgrund,	blir	den	
huvudsakliga	fokuspunkten	på	framsidan	mycket	tydlig.	Denna	tydlighet	kommer	igen	böckerna	igen-
om.	Vid	intervjun	framkom	likväl	som	genreanalysen	visar	att	bilderna	(oftast	då	karaktärerna)	varit	
mycket	detaljrika.	Barnen	tycker	om	att	titta	på	bilderna,	prata	och	diskutera	om	dem	och	det	är	en	av	
anledningarna	till	att	de	vill	läsa	böckerna.	Ju	fler	detaljer	bilderna	har	desto	mer	kan	barnen	prata	om	
dem.

I	genreanalysen	märktes	ett	tydligt	mönster	av	att	illustratören	använder	sig	av	lustiga	perspektiv,	
rörelse	i	bilden	och	kartor	och	informationsgrafik.	Det	verkar	inte	finnas	många	regler	för	detta,	utan	
det	är	väldigt	fritt	för	illustratören	att	gå	tillväga	hur	han/hon	vill.	I	många	fall	kan	det	vara	så	att	
bilder	som	är	utformade	på	annorlunda	sätt,	är	mer	intressanta	för	barnen.
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I	intervjun	med	illustratören	kom	det	fram	att	det	är	viktigt	vad	illustratören	väljer	att	illustrera.	Vissa	
ord	och	vissa	fraser	kan	vara	svåra	för	barnen	att	förstå	och	om	då	illustratören	väljer	ut	dessa	passager,	
kan	det	underlätta	för	barnen	att	lära	sig	dessa	ord	och	fraser.

Resultatet	av	undersökningen	överensstämmer	med	teorierna	från	litteraturstudien.	Den	slutsats	som	
kan	dras	av	insamlad	data	är	att	bildskaparens	roll	är	otroligt	viktig.	Bildernas	inverkan	på	barnen	är	i	
många	fall	avgörande	för	om	barnen	vill	läsa	boken.	Bilden	spelar	också	stor	roll	för	att	få	barnen	att	
motiveras	att	fortsätta	läsa.	Illustratörens	skicklighet,	tekniska	kunnande	och	val	av	motiv	kan	utgöra	
skillnaden	mellan	succé	eller	misslyckande	att	hjälpa	barnen	uppnå	läsförståelse.

5.3 Vilka är de mest framträdande aspekterna i re-
lationen mellan text och bild som påverkar läs-
förståelsen?
I	teorin	sägs	att	bilden	kan	fungera	som	ett	hjälpmedel	i	form	av	att	förtydliga	det	som	sägs	i	texten,	
men	också	för	att	hjälpa	ordförståelsen.	Är	det	ett	ord	som	barnet	inte	är	bekant	med	och	det	finns	
avbildat	bredvid	texten,	kan	barnet	titta	på	bilden	och	lista	ut	att	det	som	är	avbildat	är	samma	sak
som	ordet	i	texten.	Bilderna	fungerar	också	som	en	återanknytning	till	berättelsen.	Tar	det	lång	tid	
för	barnet	att	läsa,	kan	det	ibland	glömma	vad	det	tidigare	läst	och	då	kan	bilden	vara	en	hjälp	för	att	
minnas.	På	det	sättet	kan	barnet	få	en	djupare	anknytning	till	berättelsen	eftersom	barnet	kan	följa	
med	i	berättelsen	och	tycker	därmed	det	är	intressantare.

I	både	teorin,	samtliga	intervjuerna	och	genreanalysen	har	det	visat	sig	att	placeringen	av	de	olika	
bilderna	är	viktig	för	att	barnet	ska	få	ett	tydligt	sammanhang	av	berättelsen.	I	intervjun	med	Illustra-
tören	sades	att	bilderna	inte	får	vara	för	långt	bort	från	den	del	av	texten	där	bilden	beskrivs.	Forskaren	
anser	också	att	det	bör	finnas	tydliga	kopplingar	mellan	text	och	bild,	för	att	barnet	ska	kunna	ta	till	
sig	kunskapen	från	bilden.

I	genreanalysen	var	bilderna	och	texten	där	bilderna	är	beskrivna,	mycket	nära	varandra.	Många	gånger	
var	det	inte	längre	än	några	millimeter	från	texten	till	bilden	där	det	avbildas	det	som	står	i	texten.	
Bilderna	var	symmetriska,	kompletterande	och	expanderande,	de	beskriver	det	skrivna	ordet,	de	lägger	
till	information	och	stärker	och	stödjer	texten.	Huvudsakligen	gjordes	detta	för	att	göra	det	så	tydligt	
för	barnen	som	möjligt	att	förstå	texten.

Att	bilderna	kan	förvirra	och	försvåra	för	barnen	framkommer	också	av	teori	och	genom	intervjuer.	
Om	bilderna	inte	säger	samma	sak	som	är	beskrivet	i	texten,	om	bilden	tolkas	fel	av	barnet,	eller	om	
det	är	ett	felaktigt	samspel	mellan	bilderna,	kan	bilden	försvåra	för	barnet	avsevärt.	I	ett	sådant	fall	
kanske	barnet	ifrågasätter	sin	egen	förmåga	att	läsa	och	litar	inte	på	det	hon/han	läst	och	därför	kan	
det	bli	en	törn	för	självförtroendet.	Detta	kan	vara	störande	och	få	barnet	att	tappa	läslusten.

I	intervjuerna,	främst	med	pedagogen,	framkom	att	barnen	anser	att	en	stor	text	tillsammans	med	
mycket	bilder	är	mer	önskvärt.	De	tycker	det	känns	mindre	ansträngande	och	de	kan	ta	till	sig	boken	
på	ett	lättare	sätt.	I	genreanalysen	sågs	också	ett	klart	mönster	av	en	storleksdynamik	mellan	bilderna,	
små	och	stora	bilder	bredvid	varandra.	Bilder	med	olika	detaljrikedom	på	karaktärer	och	miljöer.	Det	
kan	vara	så	att	författaren	och	illustratören	även	vill	att	varje	uppslag	ska	bli	spännande,	inte	bara	de	
två	olika	elementen	(text	och	bild)	var	för	sig.

Den	slutsats	som	kan	dras	utifrån	empirin	är	att	aktörerna	värdesätter	en	bra	samverkan	mellan	text	
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och	bild.	En	bra	samverkan	betyder	att	den	ger	en	tydlighet	till	betraktaren.	Det	som	är	viktigast	är	
att	bilden	och	texten	hjälper	barnen	i	deras	läsutveckling,	att	den	leder,	tydliggör	och	återkopplar	
till	berättelsen.	Detta	ställer	höga	krav	på	illustratörer	och	författare	och	fram	för	allt	relationen	dem	
emellan.	Bra	bilder	tillsammans	med	bra	texter	skapas	genom	ett	bra	och	nära	samarbete	mellan	förfat-	
tare	och	bildskapare.

5.4 Vilka är de mest framträdande positiva och nega-
tiva sidor med att använda sig av bilder i barnböcker?
Det	argument	som	är	viktigast	för	att	bilder	ska	finnas	i	barnböcker	är	att	bilden	väcker	intresset,	det	
har	varit	övergripande	i	undersökningen	i	både	teori,	intervjuer	och	genreanalys.	Motivation	är	en	
viktig	egenskap	för	att	barnet	ska	vilja	läsa	en	bok.	Finns	inte	motiveringen	vill	inte	heller	barnet	läsa.	
En	bra	bild	som	är	intressant	och	väcker	barnets	nyfikenhet	kan	vara	avgörande	för	om	barnet	läser	
boken	eller	inte.	Det	finns	dock	en	risk	att	bilden	inte	alls	attraherar	sin	potentiella	målgrupp	och	då	
kan	en	annars	mycket	bra	bok	inte	nå	de	framgångar	den	förtjänar.	I	det	här	fallet	handlar	det	mycket	
om	barnets	personliga	smak,	men	även	barnboksbibliotekarien	och	lärarens	personliga	smak.

Som	framkommit	av	genreanalysen	och	intervjuerna	har	bilderna	inuti	boken	en	annan	funktion	
än	omslaget.	Många	barn	bläddrar	i	boken	redan	innan	de	börjar	läsa	den,	så	även	här	har	de	en	viss	
intresse	väckande	funktion,	men	huvudsakligen	är	bilderna	där	för	att	beskriva	berättelsen	och	hjälpa	
till	att	uppnå	läsförståelse.	Att	hjälpa	till	att	uppnå	läsförståelse	gör	de	på	flera	olika	sätt,	de	kan	beskri-
va	skeenden	som	kan	vara	svåra	att	hänga	med	i.	De	gör	det	lättare	för	barnet	att	återkoppla	till	texten	
om	de	glömt	bort	vad	de	läst,	de	hjälper	barnen	i	processen	att	gissa	sig	fram	till	vad	vissa	ord	betyder	
och	därmed	öka	ordkunskapen.	Bilderna	ska	stimulera	barnens	lust	att	få	veta	mer.	De	ska	titta	på	
bilden	och	vilja	veta	varför	det	som	sker	på	bilden	sker.

Som	nämnts	i	både	teori	och	intervjuer	är	de	negativa	aspekterna	med	bilderna	att	de	ibland	kan	ta	
över	och	i	vissa	böcker,	där	bilderna	är	rikliga	och	väldigt	beskrivande,	behöver	inte	barnet	läsa	texten	
alls	för	att	ändå	i	stora	drag	förstå	vad	texten	handlar	om.	I	de	fall	detta	händer	kan	bilderna	störa	
barnens	läsinlärningsprocess.

Enligt	intervjun	med	forskaren	kräver	bilderna	också	att	barnet	har	rätt	förförståelse	och	rätta	visuella	
tolkningsramar.	Om	barnet	är	uppvuxen	i	Sverige	och	är	van	vid	bilder	för	en	svensk	marknad,	kom-	
mer	bilderna	i	boken	av	en	svensk	författare	och	en	svensk	illustratör	att	troligen	uppfattas	på	önskat	
sätt,	men	om	barnet	kommer	från	ett	annat	land	eller	har	en	annan	tolkningsram	kan	bilden	tolkas	på	
andra	sätt	än	illustratör	och	författare	tänkt	sig.

Människor	skapar	egna	bilder	i	sina	huvuden	när	de	läser.	I	teorin	finns	det	en	hel	del	argument	för	
att	bilderna	stjälper	barnens	förmåga	att	skapa	egna	bilder,	medans	det	finns	en	hel	del	argument	för	
att	de	inte	gör	det	också.	Illustratören	säger	att	barnen	ser	på	bilderna,	men	bilderna	i	boken	beskriver	
inte	alla	skeenden	i	berättelsen	och	därför	måste	barnet	ändå	skapa	sina	egna	bilder	mellan	de	exis-	
terande	bilderna.	Det	är	också	en	fråga	om	barnen	överhuvudtaget	skapar	sig	egna	inre	bilder	när	de	
befinner	sig	i	detta	nybörjarstadium.	Ibland	kan	barnen	behöva	en	hjälp	på	traven	att	skapa	egna	inre	
bilder.	Här	överrensstämmer	inte	teorin	med	vår	undersökning,	och	då	främst	i	intervjuerna.	

Bildernas	vara	eller	inte	vara,	beror	alltså	på	en	hel	del	aspekter.	De	kan	vara	både	positiva	och	nega-	
tiva,	beroende	på	barnet	och	på	dess	individuella	förutsättningar.	Som	pedagogen	säger,	är	varje	barn	
unikt	och	lär	sig	på	sitt	eget	sätt.	Vissa	barn	är	mer	visuella,	medan	andra	inte	är	det.	Barnen	behöver	
få	en	individualiserad	handlingsplan	över	sin	läsinlärningsprocess	och	det	är	där	lärarna	och	även	till	
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viss	del	bibliotekarien	kommer	in	i	bilden.	Vissa	barn	vill	ha	mycket	bilder	för	att	överhuvudtaget	läsa,	
andra	vill	inte	ha	några	bilder	alls	för	att	de	är	störande.	Invandrarbarn	behöver	kanske	böcker	som	
ser	ut	på	ett	annat	sätt.	Huvudsaken	är	att	det	finns	barnböcker	för	alla	och	att	det	finns	människor	i	
branschen	som	kan	ge	barnen	det	de	behöver	på	ett	så	bra	sätt	som	möjligt.

5.5 Vilka är de mest framträdande aspekterna på hur 
aktörerna påverkar vilka barnböcker som finns till-
gängliga på marknaden för barnen?
Denna	frågeställning	var	inte	från	början	planerad,	utan	tillkom	då	det	framkom	mycket	intressant	
information	under	intervjuerna.	Det	gör	måhända	arbetet	spretigt,	men	är	dock	en	mycket	viktig	
frågeställning	som	går	in	i	de	övriga	frågeställningarna.	

Som	nämnts	i	intervjuerna	är	det	barnboksbibliotekarien	som	väljer	vilka	böcker	som	kommer	till	
biblioteket	och	som	barnet	har	möjlighet	att	låna.	De	hjälper	också	barnen	att	välja	ut	böcker	genom	
att	ge	dem	tips	på	böcker	som	kan	passa	varje	individuellt	barn.	Lärarna	har	ofta	den	slutgiltiga	talan	
när	barnen	vill	låna	böcker,	de	bestämmer	om	boken	är	okej	för	barnet	att	läsa	och	om	boken	har	rätt	
svårighetsgrad.	Däremot	nämns	även	att	i	slutändan	är	det	barnen	själva	som	bestämmer	om	de	vill	
läsa	en	bok	eller	inte,	det	verkar	alltså	vara	fråga	om	ett	ömsesidigt	förhållande	där	båda	parterna	måste	
förhålla	sig	till	varandra.	Lärarna	emellan	diskuterar	kring	läromedel,	de	tipsar	varandra	och	framhåller	
det	de	tycker	är	bra.	Vad	som	är	bra,	är	även	här	mycket	efter	tycke	och	smak,	men	också	erfarenheten	
spelar	stor	roll.

I	intervjun	med	barnboksbibliotekarien	framkom	att	de	har	en	åsikt	om	vad	som	är	kvalitet	och	att	
böcker	ska	uppnå	en	viss	nivå	av	kvalitet.	Vad	som	specifikt	är	kvalitet	för	Barnboksbibliotekarien	är	
vagt	och	går	i	stort	sett	efter	tycke,	smak	och	erfarenhet.

I	intervjuerna	och	även	genreanalysen	har	det	framkommit	att	bilderna	på	böckerna	är	mycket	viktiga	
i	urvalsprocessen	hos	barnboksbibliotekarien	och	lärarna	när	de	väljer	om	de	ska	ta	in	en	bok	eller	ej.	
Illustratören	har	en	viktig	roll	i	att	bidra	med	de	bilder	som	ska	anses	ha	den	höga	kvalitet	som	krävs	
för	att	boken	ska	bli	lånad	av	barnen	eller	hemtagen	och	rekommenderad	av	bibliotekarien.	Framsidan	
är	den	huvudsakliga	anledningen	till	om	barnet	vill	låna	eller	inte,	det	är	också	det	första	barnboks-	
bibliotekarien	ser	och	går	efter	när	hon/han	bestämmer	sig	för	att	beställa	in	boken.	I	det	här	fallet	är	
recensioner	mycket	viktiga,	vilket	också	visat	sig	i	genreanalysen	då	böckerna	gärna	pryds	med	positiva	
citat	från	recensioner	och	även	om	boken	fått	priser.	Det	här	är	punkter	som	tas	i	beaktning	när	en	
bok	bedöms	av	dessa	människor.

En	annan	intressant	aspekt	som	inte	tas	upp	i	teorin	är	hur	viktigt	det	är	med	relationerna	mellan	
barnet,	läraren	och	barnboksbibliotekarien.	Barnet	är	inte	förmögen	att	lära	sig	läsa	helt	på	egen	hand,	
och	dessa	vuxna	som	befinner	sig	vid	barnets	sida	under	läsinlärningsprocessen	är	viktiga	för	om	bar-	
net	kommer	att	uppnå	läsförståelse.	Läraren	måste	känna	barnet	tillräckligt	väl	för	att	veta	vad	barnet	
behöver	för	att	lära	sig	läsa,	men	också	vad	barnet	vill	ha	eftersom	barnet	inte	kommer	att	läsa	alls	om	
han/hon	inte	är	motiverad.	Bibliotekarien	bestämmer	vilka	böcker	som	är	tillgängliga	för	barnen	och	
i	många	fall	för	läraren.	Bibliotekarien	fungerar	också	som	en	guide	för	barnen,	då	barnen	utan	lära-	
rens,	eller	föräldrarnas	hjälp,	ska	hitta	litteratur	att	läsa.	De	måste	kunna	lyssna	på	barnet	och	förstå	
dess	behov	och	önskemål.	Fungerar	inte	dessa	relationer,	kan	barnets	möjlighet	att	uppnå	läsförståelse	

begränsas.
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5.6 Slutsats analys
Bilder	kan	påverka	läsförståelsen	både	positivt	och	negativt,	men	enligt	intervjuerna	och	även	gen-
reanalysen	kan	det	sägas	att	de	positiva	fördelarna	överväger	de	negativa.	Bilder	i	barnböcker	hjälper	
barnet	först	och	främst	med	motivationen.	Det	är	underhållande	med	bilder	när	texten	är	svår,	men	
bilder	fungerar	även	som	en	minneshjälp	och	ord-	och	frasförklaring.	

Motivationen	hjälper	läsförståelsen	för	att	det	får	barnet	att	vilja	läsa.	Finns	inte	motivationen	vill	
inte	barnet	läsa	och	då	kommer	ingen	läsförståelse	att	uppnås.	För	att	dessa	ovanstående	aspekter	ska	
fungera	krävs	att	det	finns	ett	samspel	mellan	text	och	bild	som	inte	förvirrar.	En	indirekt	aspekt,	som	
är	viktig	för	att	de	ovanstående	faktorerna	överhuvudtaget	ska	fungera	är	dock	aktörerna	och	hur	de	
hjälper	barnet	att	hitta	rätt	bok	med	rätt	mängd	och	rätt	sorts	bilder	som	passar	behovet	men	även	
vad	barnet	vill	ha.	Det	är	ett	komplext	problem	och	det	är	många	faktorer	som	går	in	i	varandra	och	
behöver	varandra	för	att	fungera.

För	att	kunna	uppnå	ett	gott	samspel	mellan	text	och	bild	och	tydlighet	i	bildspråket	krävs	det	duk-
tiga	illustratörer.	Med	hjälp	av	olika	val	av	motiv,	tekniker	och	placering	av	element	kan	han	eller	hon	
påverkar	betraktarens	läslust	och	läsförståelse.		
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6. Diskussion
Till	en	början	hade	vi	tankar	på	att	undersöka	vad	barnen	tycker	om	estetiska	val	och	deras	upp-
fattningar	om	hur	illustrationer	bör	se	ut.	Vi	insåg	dock	att	detta	skulle	bli	väldigt	svårt	att	genom-	
föra	eftersom	barn	är	väldigt	svåra	att	intervju,	kan	påverkas	av	stunden	och	empirin	kan	därför	få	
trovärdighetsproblem.	Dessutom	är	vi	ovana	i	rollen	som	intervjuare	och	att	sätta	sig	i	en	sådan	situa-	
tion	skulle	varit	problematisk.	Vi	insåg	att	det	finns	personer	som	har	vardaglig	kontakt	med	barn	och	
bra	insyn	i	hur	barn	generellt	tycker	kring	bilder.	Frågeställningarna	har	därför	ändrats	ett	antal	gånger	
och	landat	i	att	vi	fokuserar	på	barnboksbranschens	aktörers	åsikter	och	tankar	om	barnböcker.
Intervjuerna	har	tagit	den	största	delen	av	vår	tid,	då	vi	först	och	främst	hade	stora	svårigheter	att	
formulera	bra	och	relevanta	frågor.	Vår	osäkerhet	gjorde	att	vi	från	början	hade	väldigt	många	frågor,	
bara	för	att	vi	ville	försäkra	oss	om	att	få	med	så	mycket	som	vi	bara	kunde.	Detta	ledde	till	att	det	tog	
väldigt	lång	tid	att	transkribera	intervjuerna	och	en	hel	del	onödig	information	inkluderades.	Eftersom	
vi	dessutom	är	ovana	intervjuare,	så	hamnade	vi	vid	vissa	tillfällen	på	sidospår	och	vissa	gånger	skulle	
vi	ha	ställt	fler	och	mer	kvalificerade	följdfrågor.

Undersökningen	var	till	en	början	enbart	inriktad	på	att	undersöka	huruvida	bilder	kan	påverka	läs-
förståelsen.	Men	eftersom	aktörerna	på	marknaden	intervjuades	och	inte	barnen,	kom	mycket	oväntad	
information	fram.	Därför	kan	arbetet	sägas	ha	två	inriktningar,	en	som	handlar	om	hur	bilder	påverkar	
läsförståelsen,	och	en	som	handlar	om	aktörernas	påverkan	på	läsförståelsen.	I	början	var	inte	den	
sistnämnda	frågeställningen	aktuell,	men	då	det	framkom	väldigt	mycket	intressant	information	som	
påverkade	de	övriga	frågeställningarna	var	det	oundvikligt	att	även	ta	med	denna	frågeställning.	Det	
kan	anses	som	två	vitt	skilda	områden,	men	alla	frågeställningar	går	in	i	varandra	och	behöver	varandra	
för	att	helheten	ska	förstås.

Vi	är	medvetna	om	att	arbetet	har	blivit	väldigt	stort	och	brett,	och	på	sina	håll	spretigt,	men	för	att	
täcka	många	aspekter	av	bilder	och	hur	de	påverkar	läsförståelsen	har	det	varit	nödvändigt	att	låta	
arbetet	se	ut	som	det	gör.	Alla	frågeställningar	går	in	i	varandra,	och	behöver	varandra	för	att	de	ska	
kunna	förklaras	ordentligt.	Det	har	framkommit	information	i	vårt	arbete	som	vi	inte	räknade	med	
från	början	kring	aktörernas	roll.	Vi	tycker	att	den	informationen	är	viktigt	eftersom	detta	påverkar	de	
övriga	aspekterna,	bilder	och	läsförståelsen.

Vi	hade	tankar	om	att	utföra	praktiskt	arbete	med	att	ta	fram	illustrationer	till	ett	dataprogram	som	
hjälper	barns	läsförståelse	och	höjer	deras	läslust.	Vi	insåg	dock	att	tiden	inte	skulle	räcka	till	och	valde	
istället	att	avgränsa	oss	och	fokusera	på	att	besvara	frågeställningarna.

De	olika	stegen	i	processen	har	varit	nyttiga	och	kunskapshöjande	för	oss	inom	ämnet	barnböcker.	I	
teorin	har	vi	lärt	oss	om	såväl	läsförståelse,	som	bilderbokens	olika	delar	och	användbara	förhållnings-
sätt.	I	intervjuerna	fick	vi	insyn	i	hur	aktörerna	ställer	sig	till	bilder	och	deras	samverkan	med	texten.	
Vi	kunde	se	hur	de	ställde	sig	till	teorierna.	Vi	kunde	inse	att	teorierna	i	de	flesta	fall	stämmer	med	
aktörernas	åsikter.	En	intressant	uppföljning	till	denna	undersökning	vore	att	undersöka	sambanden	
mellan	hur	väl	läraren	känner	barnet	och	barnets	prestation	när	det	kommer	till	läsinlärningsprocessen.	
En	annan	intressant	vinkling,	mer	från	ett	bildmässigt	perspektiv,	skulle	vara	om	att	undersöka	barnets	
läsförståelse	med	och	utan	bilder	och	hittar	en	sätt	att	mäta	detta.

Eftersom	vårt	resultat	består	av	enskilda	individers	tankar	och	åsikter,	är	denna	undersökning	inte	något	
som	representerar	alla	illustratörer,	barnbokbibliotekarier,	pedagoger	och	forskare.	Det	handlar	också	om	
hur	läget	är	just	nu	och	säger	ingenting	om	hur	barnboksmarknaden	kommer	att	se	ut	om	några	år.	De	
intervjuade	individerna	bor	också	på	en	relativt	begränsad	del	av	Sverige,	så	av	den	anledningen	kan	inte	
heller	undersökningen	anses	vara	tillämpbar	på	andra	platser	i	Sverige.	Däremot	kan	undersökningen	
vara	intressant	som	underlag	inför	andra	undersökningar	på	andra	platser	och	under	en	annan	tid.
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Genreanalysen	var	viktig	för	oss,	för	att	då	kunde	vi	se	att	teorierna	och	även	det	vi	fick	fram	i	in-	
tervjuerna	stämmer	hur	det	faktiskt	ser	ut	i	en	del	populära	barnböcker	idag.	Det	kan	vara	svårt	att	
vara	objektiv	och	se	det	för	vad	det	är,	när	det	finns	så	mycket	teoretisk	bakgrund.	Vi	fick	mycket	
förkunskaper	om	kontraster,	bildkomposition	och	alla	för-	och	nackdelar	som	nämns	om	bilder	i	barn-	
böcker,	att	vi	kanske	inte	kan	se	helheten.	Det	kan	också	finnas	andra	aspekter,	som	vi	på	grund	av	att	
vi	tittat	så	mycket	till	teorin,	missat	som	kan	ha	varit	något	mycket	viktigt.

Genreanalysen	är	begränsad	till	bara	sex	böcker	och	kan	därför	inte	utgöra	någon	större	representativ	
del	av	barnboksmarknaden.	Det	vi	kommit	fram	till	i	genreanalysen	kan	inte	ses	som	något	generellt	
som	gäller	alla	barnböcker.	Dessutom	visade	det	sig	att	alla	böckerna	var	delar	av	serier.	Det	var	in-	
get	vi	hade	planerat,	utan	det	insåg	vi	först	efter	att	vi	börjat	läsa.	Det	kan	också	bidra	till	att	bokens	
utformning	ser	annorlunda	ut	än	den	skulle	gjort	om	det	inte	var	en	del	av	en	serie.	Ett	intressant
forskningsämne	skulle	kunna	vara	att	undersöka	likheter	och	skillnader	mellan	populära	och	mindre	
populära	barnböcker.

Vi	kommer	att	ta	med	oss	dessa	kunskaper	till	att	skapa	de	illustrationer	som	ska	användas	i	datapro-	
grammet.	Men	det	är	också	kunskaper	som	är	viktiga	för	oss	att	ha	inom	vårt	framtida	yrke.
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Bilagor

Sammanfattning av intervjuer 

Illustratör
Bakgrund: Illustratören	har	jobbat	som	illustratör	i	många	år	och	har	illustrerat	ett	antal	kända	barn-	
böcker.

Illustratören	anser	att	bildens	primära	uppgift	är	att	underhålla	och	fånga	intresset	hos	barnen.	Det	
kan	vara	jobbigt	för	barnen	med	mycket	text	och	med	bilderna	kan	öka	intresset,	få	barnen	att	uppfat-	
ta	berättelsen	som	spännande	och	få	barnen	att	vilja	läsa	vidare	för	att	förstå	vad	bilderna	handlar	om.	
Hon	tror	att	barnen	studerar	bilderna	och	fyller	i	med	inre	bilder	de	mellanrum	som	skapas	mellan	de	
olika	illustrationerna	i	barnboken.	Det	är	också	bra	att	lämna	utrymme	för	barnens	fantasi	genom	att	
rita	någonting	annat	än	vad	som	sägs	i	texten.

Nackdelen	med	att	beskriva	samma	sak	i	texten	som	finns	i	bilden	är	att	det	blir	tråkigt	och	redun-	
dant.	Fördelen	är	att	det	blir	väldigt	tydligt	och	det	kan	vara	en	väldigt	viktig	faktor	beroende	på	vilket	
syfte	illustrationen	har.

Hon	upplever	också	att	bilder	som	är	estetiskt	tilltalande	kommunicerar	bättre.	Personligen	kan	hon	
reta	sig	på	bilder	som	är	dåligt	gjorda	och	som	därmed	tar	fokus	från	det	som	är	viktigt	och	hennes	up-	
plevelse	är	att	en	del	barn	också	kan	reta	sig	på	samma	sätt.

Med	detaljer	i	bilder	kan	det	väcka	intresse	för	texten.	Då	kan	barnen	studera	bilderna	och	upptäcka	
nya	saker	i	bilden.	Illustratören	har	dessutom	fått	positiv	respons	av	barn	kring	att	hon	just	använder	
mycket	detaljer.	På	frågan	om	att	bilden	kan	ta	intresset	från	texten	om	det	finns	för	mycket	intressan-	
ta	element	i	bilden,	svarar	hon	att	hon	upplevt	att	betraktaren	vill	komma	vidare	i	historien	och	förstå	
vad	som	händer	och	därför	är	det	inte	ett	problem.	Hon	tar	upp	Pettson	som	ett	gott	exempel,	där	
bilderna	tillför	någonting	utöver	det	som	står	i	texten.	Sen	finns	det	undantag	men	generellt	sätt	up-	
plever	hon	inte	det.

Perspektivet	är	något	som	kan	vara	helflippat	i	barnböcker	menar	Illustratören.	Hon	har	upplevt	att	
barnen	accepterar	det	ändå	bara	bildskaparen	är	konsekvent	i	sina	illustrationer.	Hon	exemplifierar	
med	Pippi	böckernas	illustratör	Ingrid	Vang-Nygren.	Hon	förvränger	perspektivet	i	sina	illustrationer.	
När	hon	gestaltar	miljöerna	uppifrån	så	illustrerar	hon	vissa	saker	samtidigt	från	sidan.
Däremot	upplever	inte	illustratören	att	manéret	(exempelvis	akvarell,	vektorgrafisk)	spelar	någon	roll	
alls	för	barnen.	Hon	antar	att	det	är	de	vuxna	som	fått	för	sig	att	barn	gillar	illustrationer	som	uppfat-	
tas	som	mjuka.	Hon	tycker	att	marknaden	begränsar	sig	till	manér	och	anser	att	datorn	är	ett	väldigt	
bra	verktyg	att	använda	för	att	få	fram	uttryck,	bara	bildskaparen	vet	hur	han	eller	hon	ska	använda	
den.

Humor	är	jätteviktigt	och	är	något	som	uppskattas	enligt	Illustratören
Illustratören	upplever	att	bilden	och	texten	påvekar	läsförståelsen.	Om	bilden	skulle	vara	missvisande	
så	kan	det	få	läsaren	att	tvivla	på	sin	egen	förmåga	att	förstå	vad	som	står	i	texten.

Bilderna	i	en	barnbok	måste	placeras	på	samma	sida	som	texten	den	hör	till	annars	blir	det	helt	ab-
surt.	Något	annat	som	kan	förstöra	förståelsen	i	en	barnbok	är	så	kallade	klaffel.	Illustratören	tar	upp	
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exempel	som	att	det	står	”Pelle	rider	på	grisen”	men	visuellt	så	visar	bildskaparen	Pelle	som	rider	på	en	
björn.	Detta	kan	vara	otroligt	störande	för	betraktaren.

Samverkan	mellan	bilder	i	boken	måste	ha	en	inbördes	logik.	Illustratören	tar	upp	ett	exempel	där	
karaktärerna	ska	gå	från	ett	hus	och	startar	från	vänster	och	går	till	höger.	Då	kan	bildskaparen	inte	
visa	huset	de	går	ifrån	på	höger	sida	i	nästa	bild	då	personerna	faktiskt	gått	från	vänster.	Illustratören	
tycker	det	är	jätteviktigt	att	bildskaparen	undviker	att	ändra	proportioner	på	karaktärer	i	böcker.	Tex-	
tens	längd	är	också	något	som	påverkar	antalet	illustrationer	och	vad	som	ska	illustreras.
På	frågan	om	barnens	kognitiva	förmåga	och	om	de	finns	gränser	för	vad	de	förstår	så	säger	illus-	
tratören	att	det	finns	begränsningar	i	sådant	de	inte	sett	förut	och	då	är	det	viktigt	att	påvisa	sakens	
funktion.	Barn	kan	också	ha	problem	med	att	förstå	index,	exempelvis	om	rök	visas	i	en	bild	kan	det	
vara	svårt	att	förstå	att	det	kan	handla	om	en	skogsbrand	på	nästkommande	uppslag.

Bibliotekarie
Bakgrund:	Barnboksbibliotekarien	har	jobbat	med	böcker	till	barn	i	många	år	och	även	jobbat	i	en	
urvalsprocess	i	att	ta	in	barnböcker	till	biblioteket.

Enligt	Barnboksbibliotekarien	så	är	de	väldigt	många	olika	böcker	som	är	populära	för	barn	som	håller	
på	att	lära	sig	läsa.	Det	är	en	del	barn	som	precis	har	börjat	läsa	och	knäcker	läskoden	medan	andra	läs-	
er	ganska	bra.	För	de	minsta	som	just	lärt	sig	läsa	så	ska	det	vara	lite	text	och	det	ska	vara	bilder.	Det	är	
jätteviktigt	att	bilderna	och	texterna	kompletterar	varandra.	Sen	när	de	blir	äldre	så	är	de	populärt	med	
deckare	och	spänningen.	Spänningen	gör	också	att	det	blir	mer	lättläst.	Det	är	bilderna	kombinerat	
med	texten	som	gör	att	barnen	upplever	att	det	är	en	spännande	handling	som	gör	att	barnen	vill	läsa	
mer.	Handlingen	är	otroligt	viktig	för	barnen.	Men	ibland	kan	intresset	ligga	före	förmågan,	då	barnen	
t.ex.	vill	läsa	”Harry	Potter”	men	deras	läskunnande	inte	räcker	till	för	den	boken.
Omslaget	är	otroligt	viktigt	som	kommunikationsmedel	till	barnen.	Men	ibland	kan	den	signalera	fel.	
En	bok	kan	vara	jättebra	men	signalerar	fel	saker	till	betraktaren.	Kompisarna	till	barnet	kan	också	
påverka	genom	tips	på	böcker.

Barnen	väljer	böcker	efter	intresse.	Vissa	väljer	hästböcker	andra	väljer	böcker	om	superhjältar.	Barnen	
tittar	mycket	på	hur	det	ser	ut	i	boken	rent	visuellt.	Finns	det	ordentligt	med	bilder,	hur	ser	omslaget	
ut,	hur	lång	är	boken,	hur	stor	är	texten	o.s.v.	Sen	när	de	kommer	förbi	det	stadiet	och	bara	läser	på	är	
det	inte	lika	viktigt	längre.	Då	är	det	innehållet	i	texten	som	betyder	mest.

Anledningen	till	att	barnen	läser	är	en	kombination	av	på	lärarens	uppmaning	och	önskan	att	lära	sig.	
Inom	biblioteket	har	läsandet	två	syften,	de	första	är	att	väcka	läsglädje	och	det	andra	är	att	lära	sig	läsa	
rent	tekniskt	och	dessa	två	ska	gå	ihop.	Det	ska	finnas	något	som	lockar	barnen	till	att	vilja	läsa.
När	barnen	kommer	med	föräldrarna	till	biblioteket	så	pågår	ett	slags	samspel	när	de	kommer	till	valet	
av	böcker	men	det	är	nog	olika	från	individ	till	individ	hur	detta	ser	ut.

De	böcker	som	köps	in	och	prioriteras	i	biblioteket	är	böcker	med	god	kvalitet.	Den	goda	kvaliteten	
värderas	av	bibliotekarierna	och	bygger	på	deras	långa	erfarenheter	kring	bilderböcker.	Det	är	svårt	
för	Barnboksbibliotekarien	att	sätta	fingret	på	vad	det	är	som	gör	att	böcker	håller	hög	kvalitet.	Det	
är	bara	något	hon	känner	när	hon	tittar	och	läser	texterna.	Bibliotekarierna	kan	avgöra	om	en	bild	är	
bra	och	om	texten	är	bra	skriven.	Det	får	inte	vara	för	mycket	text	eftersom	då	fungerar	inte	bilderbo-
ken.	När	de	kommer	till	bilderna	handlar	det	mycket	om	tycke	och	smak.	Det	är	inte	så	att	bilderna	
behöver	se	ut	på	ett	visst	sätt,	de	behöver	inte	nödvändigtvis	vara	gulliga	bilder	men	bilderna	behöver	
ha	hög	kvalitet.	Det	syns	på	bilderna	om	de	är	välgjorda	eller	inte.

Samverkan	måste	finnas	mellan	text	och	bilder.	Det	behöver	inte	nödvändigtvis	stå	samma	sak	i	texten	
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som	det	visas	i	bilden.	Det	kan	göra	det	ointressant	men	det	ska	höra	ihop	på	något	sätt.
Det	har	också	skrivits	böcker	om	väldigt	svåra	ämnen	som	döden,	sjukdomar,	psykiskt	sjuka	föräl-	
drar	och	det	anser	barnboksbibliotekarien	inte	bokutgivare	ska	vara	rädd	för.	Det	är	ämnen	som	även	
intresserar	barn.	Det	fanns	diskussioner	för	ungefär	ett	år	sedan	om	att	språket	var	så	anpassat	och	
tillrättalagt	men	Barnboksbibliotekarien	håller	inte	riktigt	med	om	det,	hon	har	sett	en	hel	del	exempel	
på	fula	gubbar	och	allt	möjligt.

Barnboksbibliotekarien	antar	att	bilderna	påverkar	läsförståelsen.	Bilderna	tillför	och	är	ett	hjälpmedel	
till	att	förstå	berättelsen.

Det	positiva	med	bilder	i	en	bilderbok	är	att	det	skapar	en	helhet	med	texten.	När	de	är	bra	går	det	
inte	att	tänka	sig	bilden	utan	texten	och	inte	heller	texten	utan	bilden.	Ibland	är	ju	bilderna	väldigt	
avgörande,	i	deckare	t.ex.	så	kan	det	finnas	objekt	i	bilden	som	behöves	för	att	kunna	lösa	fallet	och	
detta	är	ju	ett	tydligt	samspel.

Baksidan	är	också	en	viktig	faktor	som	kan	påverka	om	barn	vill	läsa	boken	eller	inte.	Det	är	väldigt	
viktigt	vad	som	står	där.

För	att	kunna	öka	läsförståelsen	ska	det	vara	en	bra	historia	som	inte	hakar	upp	sig.	Det	ska	finnas	en	
logisk	följd	i	boken.	När	barnen	är	i	8-10	års	ålder	krävs	det	en	rak	historia.	Den	får	inte	hoppa	fram	
och	tillbaka	i	tiden	och	inte	innehålla	allt	för	mycket	människor.

Forskare
Bakgrund: Forskaren	har	forskat	om	barns	relationer	till	bilder.	Hon	har	även	skrivit	ett	antal	böcker	i	
ämnet.

Forskaren	upplever	att	illustrationer	kan	hjälpa	läsförståelsen.	När	vi	lär	oss	alfabetet	så	hjälps	vi	av	
bilder.	Individerna	lär	sig	på	olika	sätt	och	ju	fler	metoder	det	finns	desto	större	möjligheter	har	indi-	
viderna	till	kunskap.

När	det	kommer	till	index	och	symboler	säger	Forskaren	att	det	mer	handlar	om	när	barn	börjar	lära	
sig	saker,	när	de	introduceras	till	sakerna.	Barn	är	duktiga	på	symboler	för	att	de	är	uppvuxna	med	
dem.	Det	börjar	tidigt	med	att	en	vuxen	pekar	och	säger	lampa.	Hon	upplever	också	att	barn	är	mer	
visuellt	kompetenta	än	vad	barnen	var	förr	i	tiden	eftersom	vi	lever	i	ett	bildtätare	samhälle.	Vilket	
betyder	att	barnen	måste	förhålla	sig	till	bilder	hela	tiden.	Detta	börjar	väldigt	tidigt.	När	barnen	ska	
lära	sig	bokstäver	så	finns	det	alltid	en	bild	till	eller	när	barnen	lägger	memory-spel	så	finns	det	också	
bilder.

Forskaren	har	upplevt	att	barn	är	väldigt	kritiskt	tänkande	när	de	kommer	till	bilder.	De	har	idéer	om	
varför	bilden	är	på	ett	sätt	och	åsikter	om	den	är	bra	eller	dåliga.
Att	analysera	på	djupet	handlar	mycket	om	traditioner.	Forskarens	idé	är	att	det	här	är	kulturella	
produkter	som	formar	diskurser	och	diskurser	som	formar	det	visuella.	Hon	ser	på	det	visuella	som	
någonting	både	och,	som	någonting	dialektiskt,	något	som	formas,	något	som	avspeglar	samhället.
Hon	tycker	att	skolväsendet	ligger	efter	när	det	gäller	att	se	bilden	som	en	kunskapskälla.	Hon	tar	upp	
exempel	på	en	historiebok	från	högstadiet	som	hade	massor	med	text	och	massor	med	bilder	men	inte	
en	enda	bildtext	och	inte	en	enda	referens	till	bilderna	i	texten.	Detta	gör	det	omöjligt	att	använda	
bilderna	som	en	kunskapskälla.

Texten	och	bilden	samverkar	alltid	på	ett	eller	annat	sätt	och	det	är	jätteviktigt	enligt	Forskaren.	Vi	
behöver	båda,	för	när	vi	tänker,	tänker	vi	i	bilder	och	behöver	språket	och	ordet	för	att	kunna	prata	
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och	skriva	om	bilder.

Forskaren	tycker	att	bilden	alltid	ska	komma	först	så	att	betraktaren	sett	den	och	sedan	kan	läsa	vidare	
och	inse	vad	texten	säger	om	bilden.	Det	måste	finnas	ordning	och	logik	i	sättet	dem	samverkar	på.
Humor	och	ironi	är	något	som	barnen	lär	sig	med	tiden.	Det	finns	många	som	anser	att	barn	inte	
förstår	ironi,	men	Forskaren	upplever	det	som	att	barn	absolut	förstår	ironi	och	även	humor.	Men	
ibland	kan	också	humoristiska	menade	bilder	slå	fel	så	barnen	t.ex.	uppfattar	att	karaktärerna	gör	fel.	
Barn	kan	vara	mer	moraliska	än	vad	vuxna	är.	Barn	kan	ha	svårt	att	se	bortom	stereotyper,	som	t.ex.	
sagor	om	att	det	alltid	är	en	prins	som	räddar	prinsessan	istället	för	tvärtom.

Forskaren	upplever	att	bilderna	kan	skapa	inre	bilder	men	hon	upplever	också	att	språket	skapar	inre	
bilder.	Den	inre	bilden	är	också	mycket	starkare	än	om	det	visas	en	vanlig	bild	för	en	person.
Forskaren	funderade	fritt	kring	att	estetiska	bilder	är	något	betraktaren	mer	undersöker,	något	man	
kan	sitta	och	hänga	över,	studera	och	titta	efter	olika	saker.

Fördelen	med	en	bild	som	försöker	visa	det	som	skrivs	i	texten	är	för	Forskaren	att	då	tilltalar	barn	
som	är	duktiga	på	att	läsa	och	barn	som	är	duktiga	på	att	läsa	av	bilder.	Forskaren	anser	att	förklarande	
bilder	är	jättebra.	De	är	viktigt	att	vi	lär	oss	vad	de	betyder.

Personligen	gillar	Forskaren	emotionella	bilder	som	anspelar	på	människors	känslor.	Hon	anser	att	
t.ex.	abstrakta	bilder	kan	säga	så	mycket	mer	än	vanliga	bilder.

Det	finns	brister	i	barnens	visuella	läskunnighet	i	de	första	skolåren.	De	finns	också	brister	hos	lärare	
att	lära	ut	det	visuella.	De	som	jobbar	mest	med	visualitet	som	kunskapsform	är	specialpedagogerna.	
De	har	insett	att	barn	med	svårigheter	att	lära	sig	läsa	kan	ha	hjälp	av	bilden	i	vardagen.	Bilder	och	text	
är	någonting	vi	tolkar	på	olika	sätt	hela	tiden.	Det	finns	inget	som	är	korrekt.	Men	för	att	lära	sig	en	
betydelse	som	t.ex.	toalettskyltar	så	är	det	bara	att	lära	sig	symbolens	betydelse	och	upprepa	som	görs	
med	all	annan	kunskap.	Det	är	viktigt	att	ta	bilderna	på	allvar.

Forskaren	antar	att	det	finns	estetiska	val	som	kan	påverka	oss.	Hon	säger	att	det	spelar	roll	ibland	men	
hon	upplever	det	att	inte	är	så	generellt	som	folk	vill	göra	gällande	många	gånger.

Forskaren	upplever	att	det	är	lika	viktigt	att	bilden	får	barnen	att	vilja	läsa	som	att	bilden	får	barnen	att	
lättare	förstår	vad	de	läser.	Bilderna	kan	ju	uppmuntra	barnen	som	inte	kan	läsa	att	vilja	kunna	läsa	för	
att	kunna	förstå	berättelsen	fullt	ut.	Hon	anser	att	bilden	behöver	texten	och	texten	behöver	bilden.

Pedagog
Bakgrund: Pedagogen	har	arbetat	med	barn	och	läsning	i	många	år.	Hon	har	även	gått	kurser	och	
håller	i	en	studiecirkel	om	läsförståelse.

Pedagogen	tycker	att	bilden	ska	utgöra	ett	komplement	till	texten.	Den	ska	inte	illustrera	precis	vad	
texten	säger	utan	berätta	någonting	utöver	de	som	står	i	texten.	Bilden	och	texten	stödjer	varandra.	
I	nybörjar	undervisning	användes	mycket	bilder	som	hjälp.	För	vissa	barn	är	det	ju	viktigare	och	för	
andra	är	de	mindre	viktigt.	Framförallt	är	det	viktigt	med	bilder	för	barn	som	har	det	svårt.	Hon	anser	
också	att	bilden	kan	hjälpa	läsförståelsen	eftersom	bilden	hör	till	texten.

Nackdelen	med	bilderna	i	en	barnbok	är	att	de	kan	förstöra	möjligheterna	för	barnen	att	skapa	inre	
bilder.	Det	som	kan	vara	positivt	är	att	bilder	kan	stimulera	att	tänka	ut	och	se	egna	bilder.	Pedagogens	
erfarenhet	är	att	bilder	är	väldigt	viktigt	för	barnen.	Hon	har	märkt	att	när	hon	läser	för	barn	så	är	de	
väldigt	ivriga	på	att	se	bilderna.	Sen	om	de	väljer	en	bok	tittar	de	på	omslaget	och	blir	intresserade	om	
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de	gillar	bilden.

När	det	gäller	böcker	som	beskriver	samma	sak	i	texten	som	i	bilden	så	kan	de	vara	bra	som	ett	stöd,	
för	att	förstå	talet	och	ordet	Men	detta	beror	på	var	barnet	befinner	sig	i	den	kognitiva	utvecklingen.	
Pedagogens	tycker	det	är	tacksamt	och	väldigt	roligt	att	arbeta	med	bilder	som	säger	någonting	mer	
än	vad	som	står	i	texten.	Det	ger	ett	annat	djup	i	berättelsen.	Där	kan	relationer	utkristalliseras	och	
minspel	visualiseras.

Detaljrika	bilder	kan	enligt	pedagogens	vara	jättebra.	Med	mycket	detaljer	så	finns	det	också	mycket	
att	prata	om	bilden.	Barnen	älskar	detaljrika	bilder	som	de	kan	fördjupa	sig	i.	På	frågan	om	hon	
upplever	stt	bilden	kan	ta	fokus	från	texten	har	hon	inte	upplevt	det.	Hon	tycker	det	kan	göra	små	
utvikningar	för	att	sedan	komma	tillbaka	till	huvudberättelsen.

Bilderna	är	viktiga	för	att	ta	steget	in	i	bokens	värld.

Det	idealiska	samarbetet	mellan	text	och	bild	är	att	betraktaren	läser	texten,	tittar	på	bilden	och	sedan	
pratar	om	den.

Barn	är	ganska	smarta	men	ironi	förstår	det	oftast	inte.	De	har	svårt	att	förstå	det	underförstådda	i	
berättelser,	utan	de	tar	en	på	orden,	de	tar	det	för	att	vara	sant.

Att	diskutera	kring	böcker	är	bra.	Eftersom	individer	läser	på	olika	sätt.	Ofta	så	kanske	barnen	ger	
sig	på	en	bok	som	är	lite	svårare	och	då	kan	det	vara	bra	att	bromsa	dem	lite	och	ge	dem	lagom	svåra	
böcker.	Det	som	är	gemensamt	med	populära	titlar	hos	lärare	är	att	det	har	bra	bilder	och	en	text	som	
har	lite	poänger	som	är	lite	roliga	som	berör	lite	speciellt.

Anledningen	till	att	barnen	vill	läsa	är	nyfikenheten	att	förstå	vad	de	är	som	står.	Det	som	då	kan	
inspirera	är	bilden.	Barn	som	har	de	lite	svårare	ska	inse	att	det	lönar	sig	att	kämpa	och	nästa	steg	med	
bokläsning	gäller	det	att	hitta	bra	böcker.	Det	finns	ju	lättlästa	bra	böcker	med	stegrande	svårighets-	
grad	som	verkligen	kan	öka	läslusten.	Humor	är	också	en	bra	ingång	till	läslust.	Hon	tar	upp	böckerna	
om	”Bert”	som	ett	exempel.	De	böckerna	kan	uppfattas	som	lite	flamsiga	men	de	fyller	ett	syfte.	Det	är	
iaf	en	start	och	det	kommer	igång	med	bokläsningen.

Pedagogen	berättar	att	när	de	väljer	ut	läromedel	som	ska	utveckla	barns	läsförståelse	så	för	de	en	dis-	
kussion	mellan	lärarna	på	skolan.	De	tipsar	varandra	om	böcker	och	gör	reklam	för	det	som	de	tycker	
är	bra.	Ibland	går	pedagogerna	på	läromedelsinformationer.	Många	lärare	har	jobbat	länge	och	har	
långa	erfarenheter	av	böcker.	Pedagogen	och	en	annan	kollega	har	gått	en	kurs	i	läsförståelsen	och	dä-
refter	skapat	en	studiecirkel	på	skolan.	Om	pedagogen	upptäcker	att	barn	har	det	kanske	svårt	med	att	
läsa	och	är	bättre	på	att	använda	det	visuella	som	kunskapskälla,	försöker	pedagogerna	ge	och	utveckla	
barnet	med	hjälp	av	bilder.

Transkribering av intervjuer

Illustratören
Bilder	Vad	är	bildens	primära	uppgift	enligt	dig?

I:	Jag	tror	att	den	har	underhållande	,tror	jag.	Eftersom	de	jag	mest	gör	barnböcker	så	är	det	mest	i	up-
pväxten	för	att	fånga	intresset	hos	barnen,	Mmm.
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Tror	du	att	en	illustration	kan	påverka	läsförståelsen?	Hur?

I:		Ehhh,	ja	de	tror	jag	nog	den	kan	göra	att	man	inte	riktigt	vet	vad	ord	betyder	så	kan	man	förstå	det	
av	sammanhanget.	Jag	har	inte	tänkt	på	att	den	har	den	funktionen,	men	det	tror	jag	absolut	att	den	
kan	ha.	Eftersom	jag	inte	gör	läromedel	så	har	jag	inte	tänkt	så,	men	det	är	klart	att	den	gör.	

Hur	tror	du	att	barn	som	lär	sig	läsa	använder	bilderna	i	sin	läsprocess?

I:	Ehh,	jag	ser	på	X	då,	som	är	sex	år.	Att	när	hon	läser,	vi	har	lite	läseböcker,	att	ibland	så	kan	hon	
lixom.	ibland	så	läser	hon	inte	faktiskt	vad	som	står	utan	tittar	på	bilden	och	säger:	A	de	är	en	båt,	fast	
de	står	eka,	hahaha.	Jag	tror	att	man,	man	blir	ju	hjälpt,	man	får	en	indikation	men	man	kanske	också	
slarvar	lite	genom	att	ha	bilder,	mm.”

När	vuxna	läser	bildar	vi	egna	inre	bilder	i	våra	huvuden.	Hur	tror	du	att	illustrationerna	i	en	barnbok	
kan	påverka	att	barnen	skapar	inre	bilder?

I:	Ja	det	är	ju	eh,	jag	tror	ju	att	man	får	dom	bilder	i	huvudet	som	illustrationen	visar,	men	att	kanske	
man	lägger	till	för	om	man	ser	ett	skeende	men	att	man	kan	ju	inte	visa	alla	bilder	i	ett	skeende,	då	blir	
det	ju	en	tecknad	serie	liksom.	Att	man	då	skapar	egna	bilder	i	mellanrummen	för	det	här	skeendet,	
men	utifrån	dom	karaktärer	som	visas	å	den	miljö	som	visas.	Jag	tror	att	man	i	en	rumsmiljö	att	man	
bygger	på	rummet	själv,	eller	huset	själv	med	fler	rum	i	samma	stil.	Men	jag	tror	inte	det	är
så	uttlat	men,	liksom.	Tror	inte	det	är	så	uttalat	så	att	om	man	går	in	i	sovrummet	är	det	ett	prickigt	
överkast.	Jag	tror	inte	det	är	så	definitivt	liksom.

Vad	anser	du	om	att	medvetet	lämna	utrymme	åt	barnens	egna	fantasi?

I:	Mm,	jag	tror	att	det	har	att	göra	med	att	eh,	den	typen	av	illustrationer	som	jag	har	gjort	och	de	
böcker	jag	har	gjort	inte	har	lämnat	nåt	utrymme.	Dels	för	att	eh,	dom	flesta	böcker	jag	har	gjort	är	
Suneböcker	och	i	och	med	att	jag	började	illustrera	genom	att	renrita	befintliga	teckningar	fast	jag	inte	
hittade	på	nåt	eget	så,	det	är	ju	verkligen	va	ska	jag	säga,	det	är	verkligen	bara	att	sätta	bild	på	ett	skee-	
nde	men	när	vi	läste	den	där	Fiskeboken	i	ettan	pratade	liksom	om	att	visa	något	annat	jentemot	vad	
som	sägs	liksom,	så	har	jag	tänkt	mycket	mer	på	det,	men	det	finns	inte	uttrymme	för	det	i	Suneböck-	
erna	men	i	andra	illustrationer	jag	gjort	har	jag	gjort	det.	Jag	tycker	det	är	bra,	att	rita	någonting	annat
än	det	som	sägs	i	texten.

Klas:	Tycker	du	att	du	får	utrymme	för	det?

I:	Eh,	jag	kan	väl	säga	att	med	X	böckerna	som	jag	jobbar	mycket	med.	Där	kan	det	vara	så	att	jag	får	
manus	tre	dagar,	eller	en	vecka	innan	det	går	till	tryck,	så	då	hinner	man	inte	med	att	tänka,	då	är	det	
bara	att	rita	järnet.	Andra	böcker	där	man	har	lite	mer	tid	på	sig	att	tänka	och	jobbar	tillsammans	med	
författaren	så	är	det	ett	annan	process.	Så	blir	det	mer	på	det	sättet.	Men	just	med	X	böckerna	då	får	
jag	ett	färdigt	manus	utan	utrymme	för	diskussion.	I	X	där	det	är	mycket	mer	en	diskussion	med	vad	
som	ska	hända	mellan	mig	och	författaren.	Det	blir	ju	bättre	på	det	viset	och	det	är	roligare.

Vad	är	viktigare	i	en	bok	för	barn,	att	bilden	får	barnet	att	vilja	läsa,	eller	att	bilden	hjälper	barnet	att	
förstår	vad	det	läser?	Varför?

I:	Nej,	ingendera.	Alltså,	om	man	ska	välja,	måste	jag	välja	mellan	bara	dom	två?	
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K	och	F:	Nej	då.	

I:	Jag	tycker	att	bilderna	är	roliga	så	man	vill	lyssna	på	berättelsen.	

Vad	finns	det	för	fördelar	och	nackdelar	med	att	beskriva	samma	sak	i	text	som	finns	på	bild?

I:	Ja,	nackdelen	är	väl	att	det	blir	lite	tråkigt.	Redundant.	Wohoo.	Och	fördelen	är	ju	att	det	blir	väl-
digt	tydligt.	Det	fyller	ju	olika	funktioner.	Är	det	ett	läromedel	är	det	ju	bra	att	vara	så	tydlig.	Är	det	
en	annan	berättelse	så	tror	jag	det	är	bättre	att	visa	nånting	som	sätter	igång	fantasin.	Olika	funktion	
beroende	på	vad	det	är	för	slags...	vad	tanken	är	med	illustrationen,	vad	den	ska	användas	till.

Hur	kan	bilden	fånga	barnets	intresse?	Hur	viktigt	tror	du	att	det	är	för	att	barnet	ska	vilja	läsa	vidare?

I:	Förlåt...	*mums*	Ehm,	jag	tror	det	är	viktigt,	mm,	jag	kan	tänka	mig	att	om	man	har	en	bok	med	
mycket	text	och	det	känns	lite	jobbigt	med	all	den	här	texten,	att	om	man	då	bläddrar	längre	fram	och	
ser	att	det	finns	bilder	som	ser	väldigt	spännande	ut	att	man	då	vill	läsa	vidare	för	att	förstå	vad	bil-	
derna	handlar	om	och	det	verkar	kul.	Jag	kan	tänka	mig	att	det	kan	funka	så.

Hur	viktigt	är	det	kommunikativa	jämfört	med	det	estetiska	i	illustrationerna?

I:	Det	är	nog	jag	tror	att	asså	om	bilden	ser	bra	ut,	då	kommunicerar	det	bättre.	Men	då	ser	jag	utifrån	
ett	illustratörsperspektiv.	Om	jag	ser	en	bild	som	är	ful,	så	blir	jag	så	förbannad	så	att	jag	retar	upp	mig	
på	att	den	ser	så	ful	ut	liksom.	Om	det	är	kackigt	ritat	och	dåligt	gjort,	så	blir	jag	så	uppretad.	Men	då	
kommer	jag	från	den	vinkeln.	Det	är	kanske	sånt	som	andra	både	barn	och	vuxna	inte	tänker	på.	Men	
jag	tror	också	att	en	del	barn	retar	sig	på	sånt.	Ehm,	men	till	exempel	X	när	hon	var	liten,	när	vi	tittar	
på	film,	så	satt	hon	och	anmärkte	på	när	dom	gjort	fel	i	filmerna,	både	tecknat	och	otecknat	liksom,	
att	det	var	liksom	klafffel	satt	hon	och	kommenterade.	Och	då	ser	man	felen,	då	glömmer	man	bort	
meningen	med	saker	och	ting.	Så	jag	tror	det	är	bra	att	det	måste	vara	välgjort.	Är	nåt	välgjort	så	ser	
man	inte,	är	det	välstädat	så	märker	man	inte	är	det	stökigt	så	tänker	man	på	hur	stökigt	det	är.

Vilka	illustratoriska	drag	tror	du	kan	verka	till	barnens	fördel	vid	läsförståelse?	(Formatet,	Kompos-	
tionen,	Symmetri,	Assymetri,	Bilddjup,	Bildorenteringen,	Rörelse,	Gestaltlagar,	Närhet	och	vinkeln	till	
motivet,	Form,	Karaktärer,	Färger)

I:	Eh,	jag	tror	att	om	man	ska	locka	till	intresse	för	texten,	tror	jag	det	ska	vara	mycket	detaljer	så	man	
kan	titta	och	upptäcka	saker	i	bilden.	Lite	Pettson.	Det	vet	jag	att	många	både	författare	och	förläggare	
vill	att	jag	ska	göra	med	mina	bilder,	så	det	måste	ju	vara	nåt	som	dom	har	fått	respons	för,	från	läsana	
att	det	ska	vara	så.	Däremot	om	man	nu	ska	prata	om	stilar,	så	tror	jag	inte	att	själva	maneret,alltså	
hur,	om	den	är	gjord	i	akvarell,	eller	om	det	är	en	bild	i	illustrator,	det	tror	jag	är	ovidkommande	för	
barn.	Tex	X	förlaget,	vill	ju	inte	ta	emot	några	böcker	som	inte	är	gjorda	i	akvarell,	för	dom	säger	att	
barn	vill	ha	det	så,	men	det	tror	jag	inte	på,	jag	tror	att	det	är	nånting	som	vuxna	fått	för	sig	att	barn	
tycker	är	finare	när	saker	är	mjuka.	Men	det	tror	jag	inte	dom	har	belägg	för	egentligen.

Klas:	På	seminariet	vi	var	på	så	sa	dom	att	akvarell	ger	mer	karaktär?

I:	Ja,	fast	man	behöver	ju	inte	begränsa	sig	till	det.	För	andra	saker	kan	ju	också	ge	väldigt	mycket	
kara-	ktär,	som	hur	man	använder	med	linjer,	skuggningar	och	detaljrikedom,	jag	menar	att	det	inte	är	
nåt	självändamål	med	akvarell.

K:	Dom	var	väldigt	kritiska	till	datorn.	
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I:	Vilka	var	det	här?	

F:	Sbi.

I:	För	det	är	ju	också,	det	är	jättekonstigt,	X,	som	ni	har	kontaktat...	X	har	ju	också	fått	höra	det	här	
att	det	ska	vara	akvarell	och	inte	på	datorn,	åsså	har	förläggarna	sagt,	det	ska	vara	som	den	här	bilden!	
Fast	det	här	har	jag	gjort	i	datorn	säger	X	då.	Jaha!	Så	det	är	ju	bara	bullshit	att	man	inte	ska	använda	
datorn.	Dom	vet	inte	hur	man	gör	bilder.	Så	gott	som	alla	illustratörer	arbetar	i	datorn,	men	det	ser	
ändå	handgjort	ut.	Dom	vet	inte	vad	dom	pratar	om	helt	enkelt.

F:	Det	jag	tänkte	på	var	att	du	sa	att	det	här	med	att	man	kan	sitta	och	upptäcka	saker	i	bilden,	du	tror	
inte	det	kan	ta	över	då?	Att	man	bara	tittar	på	bilderna	och	att	man	tappar	intresset	för	texten.

I:	Ehm,	neeej,	för	jag	menar,	man	vill	ju	ändå	komma	vidare	i	historien,	om	man	tex	tänker	på	Pettson	
nu,	att	man	tittar	väldigt	länge	på	ett	uppslag,	men	sen	vill	man	ändå	komma	vidare	och	förstå	vad	
som	händer.	Och	där	måste	man	ju	verkligen	säga	att	bilden	tillför	mycket	mer	och	andra	saker	än	det	
som	står	i	texten.	Öh,	kanske	i	några	sammanhang,	men	inte	som	en...	eh...	inte	som	en	generell	grej	
liksom.

K:	Samspelet	kan	ju	kanske	spela	roll	där?	Ja	absolut,	mm,	samspelet	mellan	text	och	bild	ja.	Vad	är	
din	erfarenhet	av	vad	barn	tycker	är	bra	med	dina	illustrationer?	Vad	tycker	de	mindre	om?

I:	Jag	har	inte	fått	höra	vad	barn	tycker	är	mindre	bra.	Det	är	ingen	som	sagt,	eeh,	det	jag	har	fått	höra	
om	vad	de	tycker	är	bra,	är	att	det	är	mycket	detaljer	och	att	bilderna	är	väldigt	färgglada.	Mm,	färg-	
glatt	och	aah,	liksom,	livligt	eller	vad	man	ska	säga.	Mm,	sen	har	jag	också	fått	höra	att	dom	tycker	
att,	dom	gillar	hur	karaktärerna	ser	ut.	Då	tänker	jag	på	X.	Den	har	fått	mycket	positiv	respons	från	
förlaget,	som	sagt,	att	barn	ska	leka	att	dom	är	X.	Det	är	ju	jätteroligt,	hi	hi.

På	vilket	sätt	påverkar	relationen	mellan	text	och	bild	läsförståelsen	tror	du?	

I:	Jomen	det	gör	den	absolut.	Om	bilden	visar	nåt	som	är	helt	apart	från	texten,	så	tror	jag	att	om	man	
är	en	färsk	läsare,	att	man	då	tvivlar	på	sin	egen	förmåga	att	förstå	vad	som	står	där,	om	inte	bilden	
visar	nånting	som	stämmer	överrens	med	det	dom	läser.

F:	Så	du	tror	att	i	den	här	åldern	kanske	utgår	ifrån	att	bilden	är	viktigare	på	sätt	och	vis,	än	att	dom...	
att	bilden	kommer	först.	Man	tittar	på	bilden	och	den	är	regel.	Och	liksom	att...

I:	Ja,	att	texten	är	som	ett	komplement	ja...	det	tror	jag	att	man	tycker.

Påverkar	textens	längd	och	svårighetsgrad	hur	illustrationen	bör	utformas?

I:	Eeh,	asså	textens	längd	påverkar	väl	antalet	illustrationer	man	tycker	att	det	ska	vara.	Och	textens	
längd	och	utförande	påverkar	väl	också	var,	vad	man	ska	illustrera.	Nu	tänker	jag	X	böckerna.	Kapi-	
telböckerna,	som	är	för	lite	äldre	barn	då,	men	det	är	kapitelböcker,	då	ska	det	vara	ett	visst	antal	
illustrationer	per	bok	och	då	måste	man	få	placeras	ut	dom	i	texten	så	att	det	blir	ett	jämnt	flöde.	Så	
det	inte	kommer	bilder	för	nära	varandra	eller	för	långt	ifrån	varandra.	Proportionerligt	flöde.	Att	det	
styr	mycket	mer	innehållet	i	bilden,	att	det	måste	vara	en	bild	på	sidan	4	i	mitt	manus.	Så	då	måste	
jag	hitta	nåt	där	och	får	gå	in	i	texten.	Även	om	det	blir	lite	krystat,	men	där	måste	det	vara	en	bild	
nånstans.	Annars	blir	det	glapp	och	det	blir	för	mycket	textmassa	på	ett	ställe,	eller	för	lite.
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K:	Är	det	nån	förläggare	eller	du	som	avgör	det?

I:	Det	är	jag	som	avgör	det.	Det	är	inte	nånting	som	jag	fått	instruktioner	om	att	det	ska	vara	så.	Men	
jag	har	tänkt	att	det	är	så.	Att	bilderna	behöver	portioneras	ut	proportionerligt	i	texten.	Och	eftersom	
dom	godkänner	allting	så	måste	jag	ju	tänkt	rätt.

Hur	tycker	du	att	bilden	ska	samverka	med	texten?	

I:	Hur	tänker	du	då?

K:	Men	till	exempel	hur	det	är	på	ett	uppslag,	ska	det	vara	lika...	

F:	tex	om	det	står	pelle	rider	på	grisen	på	det	här	uppslaget,	kanske	man	har	pelle	rider	på	grisen	på	
den	andra	sidan,	eller	just	under	där	det	står.

I:	Det	måste	komma	på	samma	sida	som	texten,	annars	blir	det	helt	absurt	tycker	jag.	Jag	läste	mycket	
barnböcker	för	barnen	ehm	och	ibland	är	det	ju	så,	att	flera	sidor	längre	fram,	helst	i	äldre	barnböcker,	
och	det	retar	man	sig	lite	på,	man	blir	galen,	även	riktiga	såna	där	klaffel	pelle	rider	på	grisen,	sen	visar	
det	att	pelle	rider	på	en	björn.	Eller	folk	som	inte	kan	rita,	här	kommer	en	undulat,	sen	kommer	den	
en	svan...	helstörigt.

Hur	tycker	du	att	bilden	ska	samverka	med	andra	bilder?

Jo	men	jag	tycker	också	att	det	måste,	bilderna	måste	vara	logiska.	Rent	asså,	dels	vänster	till	höger...	
tex	om	det	är	nån	som	går	nånstans.	Om	man	går	till	nånting	då	måste	man	ju	i	boken	gå	från	vänster	
till	höger.	Sen	kan	man	då	inte	på	nästa	uppslag	om	man	ska	visa	att	de	har	gått	den	här	streckan,	kan	
man	ju	inte	visa	det	här	huset	dom	går	ifrån	till	höger	i	bild	när	man	faktiskt	gått	från	vänster.	Dom	
måste	ha	en	inbördes	logik.	Man	kan	ju	inte	ändra	färg	om	det	inte	är	meningen	att	det	ska	ändra	färg,	
eller	form.	Då	blir	det	bara	konstigt.	Dom	påverkar	ju	varandra	jättemycket.	Som	personerna	i	bilder-
na	måste	ju	hålla	samma	proportioner	genom	hela	boken.	Det	ser	man	ju	ibland	att	det	är	nån
som	börjat	rita,	då	är	han	kort	med	stort	huvud,	sen	i	slutet	av	boken	är	den	lång	med	litet	huvud.	Det	
händer	ganska	lätt,	man	får	vara	noggran	med	såna	saker.	Att	det	ska	vara	logiskt.	För	mig	är	det	jät-	
teviktigt.	Men	det	är	ju	som	man	är	som	person.

K:	Det	kan	väl	bli,	jag	har	läst	om	det,	att	det	kan	bli	problem	med	perspektiv	och	så,	att	det	ska	vara	
längre	bort	att	man	gör	en	liten	person,	fast	det	är	meningen	att	den	ska	vara	längre	bort.	Men	barnen	
tolkar	det	som	att	det	är	en	liten	människa.

I:	Jag	har	sett	en	jätterolig	serieruta	om	det	där.	Om	en	person	som	står	längre	bort,	men	nej,	det	är	en	
liten	gubbe	som	står	på	mitt	huvud.	Men	ehm,	näeh,	jag	tycker	ändå	att	barn	köper	det	där	med	per-	
spektiv	rätt	fort	asså.	Men	det	finns	ju	olika	typer	perspektiv,	värdeperspektiv,	att	man	har	kanske	vad	
ska	man	säga...	om	man	tänker	på	Ingrid	Wang-Nygren.	Pippiillustratören,	Hon	har	ju	helt	jättefina,	
helflippade	bilder,	tex,	uppifrån,	när	man	ser	allt	uppifrån,	en	del	saker	från	sidan.	Men	man	köper	det	
ändå,	för	det	stämmer	i	den	här	miljön.	Bara	man	är	konsekvent,	så	tror	jag	läsaren	köper	hur	man	än	
gör.	Men	man	ska	vara	konsekvent.

K:	Uppfattar	du	att	barnen	köper	det	mer	än	vuxna	gör?	Ja,	det	kanske	dom	gör.	Mm...
Tror	du	att	det	finns	aspekter	som	bör	tas	i	beaktning	när	du	illustrerar	för	barn	som	just	håller	på	att	
lära	sig	läsa?



1.	 I

Det	finns	det	nog...	ehm...	i	och	med	att	jag	inte	arbetar	med	det...	så	har	jag	inte	fått	några	såna	in-	
struktioner...	Jag	vet	inte.

Hur	förhåller	du	dig	till	barnens	kognitiva	förmåga	(semiotik)?	Finns	det	gränser	för	vad	dom	förstår?

I:	Det	finns	ju	saker,	som	om	de	inte	sett	saker	förut.	Hur	nåt	funkar	kanske,	är	det	så	du	tänker?	
ehm...	ja,	om	det	är	viktigt	för	förståelsen	måste	man	ju	vara	tydlig	och	visa	sakers	funktion	och	så.	
Aah...

K:	Tex	om	man	har	en	gubbe	med	en	skymd	kroppsdel	att	barn	tror	att	det	är	avkapat?	Nej,	det	har	
jag	inte	märkt,	kanske	för	yngre	barn.	F:	Index	då?	Rök,	om	de	förstår	att	det	har	med	eld	att	göra?

I:	Nej,	det	tror	jag	inte...	Det	tror	jag	dom	måste	vara	ganska	stora	för	att	förstå.	När	jag	läser	för	X,	
som	är	6,5	år	att	jag	ser	saker	i	bilden,	tex	rök,	då	vet	jag	att	nästa	uppslag	kommer	det	säkert	att	vara	
en	skogsbrand	eller	sådär,	för	det	kan	jag	se,	men	hon	ser	inte	sånna	saker.	Index.

Hur	tänker	du	kring	humor	i	illustrationer	för	barn?

I:	Det	är	jätteviktigt.	

F:	Hur	tänker	du?

I:	Jag	tror	det	uppskattas,	om	det	är	roligt.	Det	måste	ju	inte	vara	roligt,	men	det	är	en	egenskap	som	
uppskattas.

K:	Kan	det	bidra	till	nåt,	att	lära	sig	mer	eller	så?	

I:	Ja,	det	kan	det	säkert	göra.	

Har	du	upplevt	svårigheter	hos	barnen	att	förstå	dina	illustrationer	pga	kulturella	eller	sociala	aspekter?	

I:	Jag	har	upplevt	att	vuxna	kan	ha	svårt	att	förstå.

	K:	Utveckla?

I:	Det	var	när	vi	jobbade	med	animation	och	jobbade	mot	X	tex,	vi	har	också	jobbat	mot	X,	men	då	
är	det	ju	ett	europeiskt	land,	men	X	är	ett	asiatiskt	land,	de	tolkar	bilderna	på	ett	helt	annat	sätt.	Man	
måste	vara	fruktansvärt	tydlig	vad	det	än	är	man	ska	rita	måste	man	rita	exakt	alla	vinklar	för	dom,	om	
det	är	nåt	dom	inte	känner	till	kan	dom	inte	fylla	i	det	som	fattas.

Bibliotekarien
Vilka	böcker	har	du	märkt	går	hem	hos	barn	i	åldrarna	8-10	år?	

B:	Menar	du	specifika	boktitlar	då	eller?	

K:	Ja	och	vad	det	är	för	typ	av	bok

B:	Det	är	väldigt	många	som	går	hem.	Men	om	jag	skulle	gå	in	på	specifika	böcker	eller	prata	om	gen-	
rer.	8-10	är	ju	ganska	olika	om	hur	mycket	det	läser:	Endel	har	liksom	inte	börjat	läsa	och	endel	har	
precis	kläckt	den	här	läskoden.	och	andra	läser	ganska	bra	i	den	där	åldrarna	8-10	år	de	är	en	ganska	
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stor	spännvid	där	också.	Det	är	väldigt	olika	faktiskt.	Men	för	de	minsta	som	precis	börjat	läsa	så	är	
de	ju,	då	är	det	självklart	att	det	ska	vara	lite	text	och	det	ska	vara	bilder	de	är	ju	jätteviktigt	att	det	är	
bilder	och	det	är	de	ju	också	i	sånna	böcker.	Det	är	ju	nästan	alltid	illustrerat	och	då	har	man	ju	alltid	
något	och.	Och	då	att	det	kompliterar	varandra	då	bilden	och	texten.	Sen	när	de	då	blir	lite	äldre	då	
så	då.	Nu	har	de	ju	kommit	upp	mycket	deckare	båda	för	vuxna	och	för	barn	och	de	är	ju	också	i	u	m	
att	det	är	så	spännande	så	är	det	ju	också	mer	lättläst.	De	här	Lassemaja	deckarna	t	e	x	och	några	som	
har	kommit	efteråt	de	är	ju	ganska	lättlästa.	De	är	ju	bilder	i	dem	också	men	texten	är	lätt	och	det	är	
en	spännande	handling	som	man	vill	läsa	mer	av.	Det	är	viktigt	att	visa	att	det	finns	olika	böcker	de	
kan	läsa,	att	de	lika	gärna	kan	läsa	en	faktabok.	Att	man	tar	med	i	alla	fall	och	presenterar	och	visar	
faktaböckerna,	och	att	man	kan	lika	gära	läsa	en	faktabok	än	en	annan	bok.	Finns	nån	värdering	i	det	
liksom.	Tecknade	serier	finns	det	ju	också.

F:	Är	det	vanligt	att	barn	läser	serier?

B:	Ja,	det	gör	de,	mangaserierna	har	framförallt	varit	jättepopulära,	nu	är	det	inte	lika	stor	efterfrågan	
på	det,	det	har	gått	ner	lite,	men	nog	lånas	det	nog,	det	gör	det.

F:	Men	eehh	du	säger	att	handlingen	är	ganska	viktig	alltså?

B:	Mmm	ja	de	är	den	ju	speciellt	om	dem	ska	välja	själva	när	vi	har	dem	här	de	ska	ju	vara	nått	som	
är	spännande.	Är	man	då	på	denhär	hyllan	som	kallas	”Börja	läsa”	där	de	står	ganska	mycket	böcker	
numera.	De	har	kommit	ganska	många	där	de	är	väldigt	lite	text.	Då	är	de	ju	ganska	olika,	endel	där	
nappar	de	ju	inte	på,	jag	kan	ju	tycka	de	är	jättebra.	Men	de	tycker	inte	dem	verkar	så	spännande	för
dem,	och	då	blir	de	lite	svårt	ibland	för	dem	skulle	helst	vilja	läsa	Harry	Potter,	de	verkar	ju	jättespän-	
nande.	Men	det	blir	ju	ett	litet	glapp	där.	Liksom	intresset	ligger	lite	före	förmågan	om	man	säger	så.

K:	Vad	är	det	som	får	dem	intresserade?	Är	de	bilder	eller	kompisar	o.s.v.?

B:	Ja	kompisar	är	säkert	jätte	viktiga.	Om	dem	har	läst	den	är	ju	bättre	än	om	jag	säger	att	den	är	bra.	
Så	de	brukar	jag	kolla	om	de	är	någon	som	har	läst	den	förhoppningsvis	sägerdem	inte	att	den	är	jät-	
tedålig,	o	då	är	de	ju	kört	med	mitt	boktips.	Men	om	jag	kan	känna	på	mig	att	denhär	nog	dem	som	
har	läst	den	så	kan	jag	nog	liksom	ta	in	den	då.	För	de	blir	ju	större	effekt.	Men	sen	är	ju	omslaget	jätte	
viktigt.	Men	de	där	är	ju	synd	också	ibland	för	ibland	är	det	ju	en	otroligt	bra	bok	men	omslaget	blir	
fel.	Som	signalerar	fel	saker	eller	signalerar	om	det	är	ett	äldre	barn	så	ser	manpå	omslaget	att	de	är	en	
yngre	person,	den	är	ju	nästan	körd	den	boken.	De	är	ju	jätte	viktigt.

Vet	ni	vilka	böcker	som	används	som	läromedel	när	barnen	ska	lära	sig	läsa?	Hur	väljs	dom	ut?

B:	Nä	vilka	skolan	använder	för	läromedel?	De	har	inte	jag	koll	på,	På	dehär	biblioteket	är	ju	ett	stats-
bibliotek	så	vi	tar	ju	emot	klasser	men	vi	har	inget	nära	sammarbete	med	skolan.	De	är	nog	skillnad	
om	man	jobbar	på	en	filiad	som	ligger	i	en	skola	då	kan	de	vara	en	skillnad	att	man	har	ett	nära	sam-	
marbete	med	lärarna	.Och	vet	precis	vad	dem	befinner	sig,	och	vad	de	använder,	sen	kan	de	självklart	
komma	och	önska	saker	av	oss	att	göra.	Nämen	vi	är	inte	insatta	i	de.	Mer	än	att	av	erfarenhet	och	
annat	så	vet	man	ju	vilken	nivå	de	ligger	på	i	olika	åldrar,	så	ungefär.

Har	du	märkt	om	de	populära	barnböckerna	har	någon/några	gemensamma	nämnare?	

B:	Vilka	svåra	frågor.	Är	det	fortfarande	8-10	där?

F	och	K:	Ja
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B:	Nämen	det	är	ju	klart	att	de	väljer	sånt	som	intresserar	dem.	Men	rent	allmänt	så	endel	går	ju	på	
hästböckerna	och	liksom	att	det	ska	vara	hästar.	Annars	kan	de	ju	vara	superhjältar	typ	eller	deckare	
och	sånt	de	finns	en	som	heter	megakillen	som	också	är	en	som	utför	superhjälte	dåd.	som	går	bra	eller	
att	det	är	lite	skräck	så	de	blir	otäckt.

F:	Har	du	märkt	att	de	väljer	böcker	som	har	mer	bilder	eller	att	de	väljer	böcker	som	har	detaljerade	
bilder	eller	att	de	väljer	böcker	med	texter	som	beskriver	i	tredje	person,	eller	jag	vet	inte,	de	är	en	
ganska	öppen	fråga	så	alltså	men	rent	innehållsmässigt?

B:	Innehållet	beror	på	hur	de	ser	ut.	Eftersom	de	inte	kan	läsa	så	kollar	de	jättemycket	på	hur	de	ser	
ut.	Men	de	är	klart	att	det	ska	vara	ordentligt	med	bilder,	dem	vill	ju	veta	hur	lång	den	är	,	hur	många	
sidor,	om	de	är	bilder	och	hur	stor	är	texten	är	alltså	typsnittet	så	de	inte	är	för	smått.	När	dem	är	på	
de	stadiet	då	det	är	viktigt	hur	de	ser	ut.	Sen	när	de	har	kommit	förbi	de	och	bara	läser	på	då	är	de	inte	
lika	viktigt,	då	är	de	ju	ännumer	innehållet.	Men	när	de	har	kommit	dit	så	är	det	jätteviktigt	att	det	
inte	känns	för	tungt.	Sen	är	de	ju	så	olika	endel	barn	gillar	ju	å	läsa	redan	från	början	och	endel	tycker	
det	är	jättejobbigt	och	har	inte	alls	lust	att.	De	kommer	ju	ofta	hit	från	skolan	och	då	är	de	ju	ofta,	de	
ingår	i	skolundervisningen,	så	har	man	ett	motstånd	och	tycker	att	det	är	jobbigt	o	läsa	helt	enkelt	och	
har	problem.	Ja	de	är	klart	att	det	betyder	jätte	mycket	för	olika	barn.

Vad	tror	du	är	barns	primära	anledning	till	läsning?	(Vad	är	den	största	anledningen	till	att	barn	vill	
läsa?	p.g.a	lärare,	entusiasm,	önskan	att	lära	osv)	.

B:	Ja	de	kan	vara	de.	Både	och.	De	kommer	från	skolan	och	ska	låna	böcker	och	ska	läsa.	När	de	kom-	
mer	hit	så	så	har	de	inte	så	mycket	val	där	alls.	Men	sen	försöker	vi	då.	Vi	har	två	syften	eller	vi	har	
flera	syften.	Men	vi	har	syfte	att	väcka	läsglädje	och	läslust,	men	också	läsförståelse,	att	de	ska	lära	sig	
läsa	alltså,	tekniskt.	De	är	båda	sakerna.	Men	att	de	ska	gå	ihop.	De	ska	finnas	något	som	får	dig	att	
lockas	lära	dig	läsa.	Dels	har	vi	böcker	på	flera	olika	nivåer,	sen	har	vi	alltid	med	böcker	som	man	får	
lyssna	på.	Endel	barn	behöver	lyssna.	Här	anser	vi	att	det	också	är	ett	sätt	att	lära	sig	läsa.	Där	är	inte	
alla	lärare	men	endel	lärare	anser	de	också	att	de	kan	gå	lika	bra	i	vissa	fall.	De	måste	kunna	ta	till	sig	
en	berättelse.	De	tar	mycket	längre	tid	än	för	den	än	för	den	som	läser	ur	en	bok.	Men	för	vissa	är	de	
ju	bättre.

Är	det	föräldrarna	eller	barnen	själva	som	som	har	störst	del	i	valet	av	vilka	böcker	som	skall	lånas?

B:	Ehm,	vi	möter	ju	både	barn	som	kommer	ensamma	och	barn	som	kommer	med	föräldrar.	Men	
framför	allt	barn	som	kommer	med	klassen.	Men	om	man	säger	med	föräldrarna	då,	det	tror	jag	nog	
är	nåt	slags	samspel	mellan	föräldrarna	och	barnen,	det	brukar	det	vara	för	det	mesta.	De	har	ju	ibland	
hört	talas	om	något	som	de	vill	låna	liksom	och	eh,	det	är	ju	där	man	kan	se	på	vår	uppgift	som	att	
man	kan	visa	nåt	annat.	För	det	är	ju	bara	vissa	saker	som	man	kanske	ser	och	hör	talas	om.	Bara	vissa	
saker	som	syns,	men	det	finns	så	mycket	annat	som	är	bra	som	man	inte	vet	om	då	som	förälder.	Så	då	
försöker	vi	via	skyltning	och	via	hemsidan	och	på	olika	sätt	att	lyfta	fram	saker	som	man	inte	upptäck-	
er	själv	som	är	bra.	Nu	har	vi	en	hylla	för	högläsning	till	exempel.	När	man	är	i	den	åldern	är	det	ju	
mycket	högläsning	fortfarande.	Att	man	läser	från,	eller	att	man	turas	om	att	läsa,	men	jag	tror	attt...	
det	är	säkert	olika.	Det	är	olika	från	individ	till	individ	om	man	bestämmer	själv	eller	låter	föräldrarna	
bestämma,	om	man	har	synpunkter	och	ja,	jag	kan	inte	svara	helt	bergsäkert	på	det.

Har	du	upplevt	någon	skillnad	mellan	böckerna	som	barnen	vill	låna	och	böckerna	som	föräldrarna	
vill	låna	till	sina	barn?
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B:	Jag	kan	nog	inte	uttala	mig	om	det...	jag	kan	tänka	mig	att	det	finns	säkert	många	som	säkert	inte	
tycker	att	man	ska	läsa	mangaserier	och	sånt	där,	för	det	märker	jag	på	lärarna,	att	när	dom	kommer	
med	mangaserier.	Ibland	händer	det	att	de	säger	att	det	där	får	du	inte	låna,	eller	så	säger	dom	att	okej	
du	kan	låna	den	om	du	lånar	en	annan	också.	Så	där	har	man	liksom	lagt	in	en	värdering	ändå.	Det	är	
liksom	inte	lika	bra.

K:	Varför	är	det	så?

B:	Ja,	säg	det...	(skratt)	olika	uppfattningar	som	råder	på	nåt	sätt,	vet	inte	varför	det	är	så.	Jag	vet	inte	
ens	om	de	vuxna	har	läst	det.

Vilka	kriterier	har	ni	när	ni	väljer	ut	barnböcker	ni	ska	ta	in	till	biblioteket?

B:	Ja,	ehm,	vi	är	ju	ett	stort	bibliotek,	så	där	skiljer	det	sig	nog	från	en	del	bibliotek	som	inte	har...	
och	vi	har	gott	om	pengar	till	att	köpa	in	olika	media.	Så	vi	behöver	inte,	så	har	det	varit	hittils	i	alla	
fall	och	jag	hoppas	det	fortsätter	att	vara	så	att	vi	slipper	snåla	på	det	utan	vi	köper	in	allt.	I	princip	
köper	vi	in	allt	som	kommer.	Men	vi	tittar	självklart	på	recensioner	och	omdömen	och	sånt,	och	är	det	
nånting	som	vi	förstår	att	det	här	är	helt,	det	håller	ingen	kvalitet,	det	är	ingenting	som	de	kommer	att	
fråga	efter.	Då	köper	vi	inte	in	det.	Men	om	sen	nån	kommer	in	och	frågar	efter	det	eller	ger	ett	förslag	
på	det,	då	får	vi	göra	en	ny	bedömning,	men	det	är	det	enda	som	gör	att	vi	inte	köper	in	det.	Så	att...	
annars	köper	vi	in	i	princip	allt	som	verkar	vara	god	kvalitet.	Ja...	så	vi	köper	in,	bilderböcker	köper	
vi	in	jättemycket	av	till	exempel,	flera	flera	ex	av	alla.	Och	vissa	som	man	är	mer	tveksam	till,	de	här	
kanske	inte	så	många	kommer	att	fråga	efter,	då	kanske	man	bara	köper	in	två,	ananars	kanske	man	
köper	in.	Det	beror	på.	

F:	Men	vad	anser	ni	vara	inte	bra	kvalitet	då?

B:	Ja,	det	är	ju	en	väldigt	svårt	va,	det	är	ju	inte	så	himla	lätt.	Men	om	jag	är	väldigt	tveksam	till	en	
bok,	som	har	kommit,	just	nu	köper	jag	inte	in	alls,	men	jag	köpte	in	bilderböcker	förut,	som,	av	en	
författare	som	jag	aldrig	hört	talas	om	och	en	illustratör	som	jag	aldrig	hört	talas	om,	då	kan	jag	ju	inte	
säga	med	en	gång	att	det	här	inte	är	bra	på	en	gång,	men	då	köper	jag	inte	in	15	av	den	då.	Då	köper	
jag	en.	Sen	tittar	man	på	den,	och	då,	ja,	det	är	svårt	att	säga.	Men	eftersom	jag	tittat	så	mycket	på	och	
läst	så	mycket	bilderböcker	så	tycker	jag	nog	att	man	på	nåt	sätt	kan	avgöra	om	det	är	bra	bild,	och	
ifall	det	är	bra	text,	och	i	en	bilderbok	till	exempel	så	är	en	sak,	det	har	visserligen	inte	med	kvaliten	att	
göra,	det	får	inte	vara	för	mycket	text,	för	då	funkar	liksom	inte	boken.	Innehållet	kan	vara	jättebra,	
men	är	det	för	mycket	text	så	är	det,	ja,	då	kanske	jag	köper	två	då,	och	sen	eh	bilderna,	ja,	det	är	klart	
det	är	svårare.	Det	är	lite	tycke	och	smak,	men	det	är	ju	nåt	annat	också,	som	är	lite	svårare	att	säga	
vad	det	är.	Det	som	har	med	kvalitet	att	göra.	Man	får	nästan	inte	prata	kvalitet,	det	är	nästan	lite	fult,	
man	ska	tycka	att	allting	är	lika	bra,	men	det	är	inte	lika	bra.	Det	är	faktiskt	inte	det.	Och	då	är	det	ju	
också	så	att	vem	som	helst	kan	ge	ut	en	bok,	och	då	kommer	det	faktiskt,	då	kommer	det	mer	böcker	
som	inte	är	granskade	av	en	redaktör,	som	inte	är	utgivna	av	ett	bokförlag,	utan	det	är	en	person	
som	gett	ut	den	alldeles	själv,	och	det	märks	ju...	att	den	inte	har	kommit,	man	förstår	ganska	tydligt	
faktiskt	varför	den	inte	kommit	in,	och	inte	getts	ut	via	ett	bokförlag,	för	att	den	saknar	vissa	kvaliteer	
som	behövs.

Hur	resonerar	ni	kring	bilderna	i	böckerna	ni	tar	in?

B:	Det	är	samma	sak	där.	Vi	tittar	både	på	bild	och	text.	Absolut.	Då	är	det	ju	inte	så	att	bilderna	
behöver	se	ut	på	ett	visst	sätt,	det	är	ju	inte	så	att	det	bara	ska	vara	gulliga	bilder,	och	bara,	sånt,	men	
det	måste	ju	va,	ja,	det	är	så	svårt.	Det	är	kvalitet	helt	enkelt.	Det	är	jättesvårt	att	säga	exakt	vad	det	är.	
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Men	det	syns	ju	om	det	är	välgjort,	om	det	är	nån	som	kan	det,	om	det	är	nån...	ja,	i	alla	fall	svenska...	
ja,	sen	skiljer	sig	ju	svenska	bilderböcker	från	andra	bilderöcker	från	andra	länder,	vi	har	ju	väldigt	ut-
vecklad	tradition	med	bra	bilderböcker	i	Sverige,	vi	ligger	ju	före	jättemånga	länder	liksom,	dom	flesta	
länder	vad	gäller	det,	och	det	har	ju	varit	konstnärligt	intressanta,	många	svenska	bilderböcker.

K:	Vad	är	det	som	skiljer	sig	åt?

B:	Jag	tycker	att	teckningarna	framför	allt	skiljer	sig	jättemycket,	om	du	tittar	på	till	exempel	en	teck-
nad	bilderbok	från	Ryssland	eller	Bosnien,	och	sen	tittar	du	på	en	svensk,	så	skiljer	det	jättemycket.	
Och	då	kanske	det	handlar	om	tradition	och	vad	man	är	van	att	se.	Det	är	mycket	möjligt	att	det	är	
det	också,	men	för	mig	handlar	det	mycket	om	kvalitet.	Men	det	är	mina	åsikter	det	här.
F:	Kanske	det	är	så	att	svenska	barn	har	den	svenska	kulturen	och	då	kanske	det	är	svårt	att	ta	in	
böcker	från	andra	kulturer	för	att	barn	kanske	inte	förstår	det.	Nu	översätts	det	ju	inte	så	jättemycket.	
Det	finns	ju	först	och	främst	inte	så	mycket	som	ges	ut	i	de	flesta	andra	länder,	det	är	England	förståss.	
Det	översätts	mycket	från	England,	och	Frankrike	en	del	och	sånt,	Tyskland	också.	Men	många	andra	
länder	har	ingen	sån,	de	har	inte	haft	nån	tradition	på	det	sättet.	Det	trycks	inte	böcker	på	det	sättet	
heller,	det	är	inte	så	mycket	som	översätts.	Men	det	kommer,	det	finns	ju	ett	nytt,	kanske	inte	så	nytt	
nu,	men	det	finns	ett	bokförlag	i	Stockholm	i	alla	fall	som	heter	X	tror	jag,	dom	tar	in	och	översätter	
böcker	från	Afrika	och	så	och	där	är	det	faktiskt	många	av	dom	väldigt	hög	kvalitet.	Det	är	inte	bara	
för	att	svenskt	är	bättre.	Det	finns	ändå	nån...	mm,	men	ja,	jag	kallar	det	för	tradition,	eller	vad	man	
nu	ska	kalla	det,	men	det	har	funnits	många	som	har	brytt	sig	om	bilderböcker,	det	kanske	man	inte	
har	gjort	i	andra	länder.	Jag	är	inte	helt	insatt	i	hur	det	funkar.	

Hur	resonerar	ni	kring	bilderna	och	textens	samverkan	i	böckerna	ni	tar	in?

B:	Det	måste	samverka,	det	får	inte	vara	helt	olika	saker.	Det	behöver	inte	heller	vara	samma	saker,	det	
behöver	inte	stå	i	texten	sen	ser	man	exakt	samma	sak	i	bilden.	Det	är	ju	ganska	ointressant.	Men	det	
ska	ju	höra	ihop	i	alla	fall.

K:	Hur	har	du	upplevt	att	dom	tycker	om	det	då?	att	dom	säger	olika	saker,	bygger	vidare	på	varandra?

Du	menar	vad	barnen	säger	om	det?

K:	Ja,	om	du	har	nån	inblick	i	det.

B:	Hm,	nej	det	har	jag	nog	ingen	inblick	i	faktiskt..	det	kan	jag	nog	inte	svara	på.	Det	skulle	vara	in-	
tressant	att	kolla	med	dom.	Det	får	ni	fråga	dom.	Då	får	ni	göra	en	ny	studie.

F:	Tror	du	att	det	finns	saker	och	ting	som	man	ska	akta	sig	för	när	man	gör	en	barnbok,	som	barnen	
inte	förstår.	Asså	har	du	märkt	det	liksom	inom	till	exempel,	index	eller	till	exempel	att,	ja,	det	här	
kanske	är	lite	utanför	men...	nämen	till	exempel	att	om	ett	barn	ser	rök,	att	det	kanske	inte	förstår	att	
det	är	från	en	eld,	eller	till	exempel,	för	små	barn,	eller	de	under	sex,	klarar	ju	inte	av	perspektiv	alla	
gånger.	Att	sitter	man	bakanför	ett	bord	ser	det	ut	som	att	man	är	avkapad.	Att	det	finns	sådana...

B:	Det	har	jag	inte	tänkt	på	alls.	Men	det	beror	väl	alldeles	på	hur	det	är	gjort.	Förstås.

K:	Vad	tror	du	om	metaforer?	Symboler	och	liknande.

B:	Det	var	väldigt	specifika	frågor	som	du	säger,	men	ska	tänka	här	nu	om	jag	har	nåt	exempel	på	nåt	
sånt...	men...	men	däremot	har	det	ju	gjorts	bilderböcker	om	ganska	svåra	ämnen,	och	det	är...	det	
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tycker	jag	är	jättebra.	Det	har	kommit	en	hel	del	som	handlar	om	döden,	sjukdomar,	psykiskt	sjuka	
föräldrar,	ja,	det	finns	allt	möjligt.	Homosexuella	föräldrar,	och	alla	möjliga	varianter.	Det	tror	jag	inte	
man	ska	vara	rädd	för.	På	nåt	sätt.	Det	är	ju	sånt	som	intresserar	även	små	barn.

K:	Kanske	folk	var	rädd	för	att	ta	i	sådana	saker.

B:	Ja,	det	har	ju	kommit	mer	nu,	det	har	det	ju	gjort.	Fast	det	gäller	ju	kanske	samhället	i	stort.	Att	vi	
pratar	om	vissa	saker	mer	nu	än	förut.	Men	det	var	ju	nån	dikussion	bara	för	nåt	år	sen	att	språket	var	
så	anpassat,	att	det	inte	fick	stå	svordomar	och	att	det	inte	fick	handla	om	olika	saker,	vi	diskuterade	
det	och	jag	höll	inte	riktigt	med	om	det	att	det	är	så	himla	tillrättalagt,	att	det	nog	förekommer	en	hel	
del	faktiskt.	Det	är	fulla	gubbar	och	allt	möjligt	(skratt)	det	finns	ju	det	i	verkligheten,	och	jag	tycker	
inte	alls	det	är	så	redigerat	eller	bortskrapat	så	att	det	inte	blir	någonting	kvar.	Då	behöver	man	inte	
vräka	på	med	svordomar	och	hemskheter	men	eh...	nog	finns	det.	Men...	vad	var	frågan	från	början...	
det	var	ämnen,	var	det	det?

K:	Det	blev	lite	utsvävande	där...	

F:	Vi	svävar	ut	litegrann.	

B:	Jag	svävar	också	ut..	(skratt)	stackars	er	som	ska...

K:	Jag	som	ställde	den	senaste	frågan...	Symboler	kanske?	Symboler	pratade	du	om	ja.

F:	Men	jag	tycker	ändå	att	det	du	säger	nu,	om	att	det	är	tillrättalagt	och	sådär,	att	det	är	ganska	in-	
tressant	ändå,	för	att	det	betyder	ju	att	man	ändå	tror	att	barn	förstår	mer,	att	man	har	större	tillit	till	
barn.

Påverkar	bilderna	i	barnboken	läsförståelsen	tror	du?

B:	Ja,	det	tror	jag	ju	att	det	gör.	Absolut.	Nej	men	nog	är	det	klart	att	bilderna	tillför	jättemycket.	Lik-	
som.	Och	hjälper	till	att	förstå.	Sen	är	man	ju,	ja,	det	är	ju	när	dom	är	där	i	den	åldern.	För	sen	är	det	
inte	så	mycket	bilder	och	då	på	nåt	sätt,	ibland	vill	man	ju	inte	ha	bilder	heller.	Och	man	blir	ju	gan-	
ska	störd	när	det	gjorts	nån	film	och	sen	är	det	fel	bild	av	den	här	personen	som	man	just	läst	om.	Som	
dom	där	twilightböckerna,	som	dom	flesta	tjejerna	läste	först,	sen	kom	filmen,	då	var	dom	ju	upprörda	
över	den	här	Edward	först.	Nu	har	dom	ju	vant	sig	vid	honom	så	nu	tycker	dom	om	honom.	Jamen	
så,	att	man	egentligen	inte	vill	ha	bilderna.	Ibland	vill	man	inte	ens	ha	en	person	på	omslaget	tycker	
jag.	Jag	vill	ju	tänka	själv	hur	det	ska	se	ut.	Så	det	är	ju	i	och	för	sig	att	man	tycker	att	det	ska	vara	det,	
men	det	är	väl	för	att	det	hjälper	till	helt	enkelt,	det	gör	ju	det	och	berikar	och	så.	Och	att	det	inte	är	
illustrerande	så	där	som	det	kan	bli	i	en	del	lite	sämre	illustrationer	det	kan	vara	ibland,	ja	i	ungdoms-	
böcker	sådär,	en	illustrerad	tecknad	bild	som	inte,	som	man	lika	gärna	kunde	tagit	bort.	I	dom	dåliga	
fallen.

F:	Alltså	vad	menar	du,	varför	tycker	du	dom	ska	tas	bort?

B:	Alltså	för	att	dom	stör	min	bild	liksom.	Det	kommer	plötsligt	in	nån	bild	som	inte	alls	stämmer	
med	hur	jag	har	föreställt	mig	hur	det	ska	vara	och	den	tillför	ingenting.	Utan	mest	bara	stör.	Kommer	
inte	på	nåt	exempel	just	nu.	Sen	finns	det	ju	andra,	det	har	kommit	ganska	många	grafiska	romaner	
för	föräldrar	som	är	jättebra.	Som	är	som	en	bilderbok	fast	för	föräldrar.	Håkan	Hållberg	har	gjort	en	
som	är	jättebra.	Kommer	inte	ihåg	vad	den	heter	just	nu...
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F:	Dom	här	illustrationerna	som	du	tyckte	var	sämre	här,	var	det	för	att	du	tyckte	dom	var,	är	för,	du	
tror	att	även	barnen	kan	tycka	det.

B:	Det	vet	jag	inte,	det	var	min	egen	personliga	uppfattning.	Så	det	vet	jag	inte.	Nej,	det	kan	jag	inte	
svara	på.

Vad	tycker	du	är	positivt	och	negativt	med	bilder	i	en	barnbok?

B:	Mm...	eh,	nämen	när	det	är	bra,	då	sitter	det	ihop	liksom.	Då	är	det	ett.	Då	kan	man	inte	tänka	
sig	bilderboken,	det	heter	ju	bilderbok	dessutom,	och	då,	men	det	är	ju	främst	för	de	mindre	då.	När	
man	är	åtta	läser	man	ju	inte	så	många	bilderböcker.	Men	vilket	fall	som	helst,	så	då	är	det	ju	bilden	
som	man	inte	kan	tänka	sig	utan	texten	och	det	är	texten	som	man	inte	kan	tänka	sig	utan	bilden.	Då	
är	det	en	helhet.	Och	så	finns	det	ju	en	hel	del	också	för	dom	här	8-10,	att	bilderna	verkligen	behövs.	
Känns	det	som.	Dom	viktiga.	En	del	har	ju	också	lekt	med	bilderna	så	att	man	lägger	in	saker	i	bilden	
som	verkligen,	till	exempel	en	deckare,	kan	det	ju	finnas	saker	i	bilden	som	man	behöver	titta	extra	på	
den	för	att	se,	för	att	kunna	lösa	fallet	där.	Det	är	ju	spännande.	Och	sånt.	Det	är	ett	samspel.	Annars	
så	är	det	väl,	jag	vet	inte	vad	det	beror	på	ibland	att	det	inte	blir	bra.	Att	det	beror	på...	hur	det	kom-	
mer	sig,	att	det	inte	funkar	ibland,	att	det	liksom	inte,	men	inte,	man	kanske	har,	jag	vet	inte	riktigt
hur	det	funkar	när	man	gör	en	bilderbok,	om	man	skriver	texten	först	och	sen	väljer	man	själv	den	
som	ska	illustrera?

F:	Det	är	olika.	Väldigt	olika.

B:	Ja...	eller	om	man	sammarbetat	länge,	som	vissa	har	gjort	ju.	Då	är	det	ju	liksom	helt	givet	att	man	
är	innen	på	samma	spår.	Men	sen	så	kanske	det	är	nån	som	skrivit	en	text	sen	hade	man	ingen	som	
skulle	gör	nåt,	så	då	väljer	kanske	redaktören	då,	då	kanske	det	inte	blir	de,	helt	samkört	där.	Märks	
det	på	nåt	sätt...	Jag	vet	inte...

F:	Men	det	här	du	sa	om	det	här	med	läslust	och	så...	att	bilden	är	det	som	lockar...

B:	Mm,	det	är	ju	det	första	man	ser...	Framsidan	till	exempel...	

F:	Ja,	vad	var	det	nu	jag	skulle	fråga...	Äh,	glöm	det...

B:	Det	är	så	jag	resonerar,	en	kollega	till	mig	hon	har	försökt	få	ut	jättebra	böcker	som	har	jättetråkiga	
framsidor,	och	då	har	hon	packat	in	dom	i	omslagspapper	när	hon	ska	hålla	upp	dom,	så	har	hon	hål-	
lit	upp	den	där	tråkiga	framsidan,	utan	då	håller	hon	upp	ett	paket	liksom.	Sen	berättar	hon	om	den	
här	bocken,	vad	det	var	i	det	här	paketet,	sen	fick	man	önska	om	man	ville	läsa	den	där	boken,	sen	
förklarar	hon	på	nåt	sätt	att	den	här	framsidan	ser	inte	så	rolig	ut.	Det	är	ju	ett	sätt	(skratt).

K:	Intressant	experiment.	F:	Och	det	funkar	alltså?	Barnen...	Ja,	det	funkar.	K:	Kollar	dom	mycket	på	
baksidan	då?

B:	Jo,	det	gör	dom	också	ju.	Det	är	viktigt.	Så	det	är	väldigt	viktigt	vad	det	står	där	faktiskt.	Ibland	står	
det...en	del	tänker	ju	såhär	att	bibliotekarierna	inte	behöver	läsa	böckerna	för	att	vi	kan	väl	bara	läsa	
det	som	står	på	baksidan	och	sen	hålla	upp	den.	Ibland	funkar	det	ju,	om	det	är	en	häftig	framsida	och	
det	går	alldeles	utmärkt.	Men	ibland	om	det	som	står	på	baksidan	är	inte	alls	vad	jag	skulle	skrivit	på	
baksidan.	Så	det	går	inte	att	göra	så.	Det	funkar	inte	alls.	För	mig	funkar	det	inte.	Sen	ibland	stämmer	
det	väldigt,	om	det	är	en	väldigt	kort	bok	så	stämmer	det	ju	bra	med	handlingen.	Men	barnen	läser	på	
baksidan,	absolut.	Det	gör	dom.	Sen	kollar	dom	in,	läser	serier,	om	dom	läst	nåt	i	samma	bokserie.	Då	



1.	 P

har	dom	ju	koll	på	att	läsa	allihopa.

Hur	tänker	ni	kring	om	en	bok	är	pedagogisk	eller	inte?	Vad	gör	den	pedagogisk?

B:	Det	tänker	vi	inte	så	jättemycket	på.	På	vilket	sätt	pedagogiskt	tänkte	du?	Hur,	lära	ut	nånting	som	
man	ska	kunna?

K:	Ja	precis...	öka	läsförståelsen...

B:	Ja,	öka	läsförståelsen	förstås.	Jag	trodde	du	menade	något	annat	pedagogiskt.	Lära	ut	att	man	inte	
får	göra	det	och	det,	att	man	ska	uppföra	sig	så	och	så	eller,	nej,	det	var	inte	det	du	tänkte	på?

F:	Det	vi	menar	är	pedagogik,	det	är	väl	först	och	främst	läsförståelse...

B:	Ja,	det	är	väl	klart	man	tänker	på	det	undermedvetet.	Det	ska	ju	vara	en	bra	historia	som	går	att	läsa	
som	inte	hakar	upp	sig.	Det	är	ju	klart	att	är	det,	när	dom	är	i	den	där	åldern,	8-10	måste	det	ju	vara	
en	ganska	rak	historia.	Det	är	svårt	med	just	historier	som	hoppar	mycket	i	tiden,	med	tillbakablickar	
och	sånt,	och	det	brukar	inte	va,	när	man	skriver	för	den	åldern,	så	skriver	man	ofta	att	man	börjar,	
sen	fortsätter	man	och	sen	slutar	det,	det	är	inte	så	mycket	sånt	här	annat	hopp	eller	att	det	är	väl-	
digt	mycket	människor	inblandade	i	den	och	så.	Är	det	en	bra	skriven	bok	så	är	det	ju	inte	så,	då	har	
dom	ju	tänkt	på	det.	Att	det	ska	finnas	en	logisk	följd	i	boken.	Att	det	ska	vara	på	det	sättet	lättare	att	
förstå.	Och	annars,	är	det	nånting	som	gör	sådär	att	man	måste,	jag	läste	precis	här	en	deckare	som	jag	
ska	prata	om	imorgon.	Den	började	med	ett	litet	avsnitt	som	kallades	prolog,	det	är	för	3-4or,	det	vet	
ju	inte	dom	vad	det	är,	och	då	var	man	mitt	i	handlingen	där	i	två	tre	sidor,	då	tänker	ju	jag,	att	jag	ska	
presentera	den	här	boken	kan	det	vara	bra	att	jag	nämner	det.	Att	ni	vet	att	de	här	tre	första	sidorna...	
att	det	börjar	sen	liksom.	Att	dom	inte	fastnar	där,	och	inte	förstår,	att	vad	är	det	hör	för	konstigt	att	
det	börjar	mitt	i.	För	det	var	inte	så	vanligt	i	en	barnbok.	Det	har	jag	inte	sett	så	ofta	för	den	åldern.	
Då	kan	man	ju	hjälpa	till	lite	med	läsförståelsen.	När	man	berättar	det.	Vår	uppgift	att	lotsa	in	liksom.
Förekommer	det	att	barn	frågar	efter	böcker	med	speciella	egenskaper?	

Nej,	nu	får	du	utveckla	lite.	

F:	Om	de	vill	ha	mycket	eller	om	de	har	en	bestämd	bild	av	vad	det	är	för	bok	dom	vill	ha.

Jodå,	det	händer	ju.	Att	de	vill	ha	lite	text	och	mycket	bild	till	exempel.	Det	finns	det	ju	absolut.	
Och	att	det	ska	vara	spännande.	Det	kan	dom	komma	med	ganska	tydliga	önskemål,	och	då	får	man	
försöka	uppfylla	dom.	Absolut.	Eller	likadan.	Jag	har	läst	den	här,	jag	vill	ha	en	likadan.	Då	får	man	
hoppas	att	det	finns	det.

Vad	påverkar	barnens	läslust?

B:	Mm...	det	finns	säkert	flera	saker	som	påverkar	det.	Men,	ehm,	vad	ska	vi	säga,	det	har	precis	
kommit	en	undersökning	där	de	har	intervjuat	barn,	den	kan	ni	ju	kolla	på.	Den	ligger	på	biblioteks-
föreningens	hemsida.	De	har	intervjuat	hundra	barn	om	hur	de	ser	på	läsning	och	läslust	och	vad	som	
får	dem	att	vilja	läsa	och	så,	och	då,	den	undersökningen	är	för	att	undersöka,	alltså	förhållandet,	bib-	
blioteken	och	bilbbliotekens	roll,	och	då	kommer	det	ju	fram	tydligt	där	att	det	endå	spelar	en	roll,	att	
bibliotkearien	tipsar	om	böcker,	försöker	göra	olika	saker	runikring	böckerna	kanske,	alltså	det	finns	
ju	mycket	man	kan	göra.	Man	kan	försöka	dramatisera	böckerna	och	prata	om	böckerna	inte	minst.	
Det	är	ju	jätteviktigt,	och	det	är	ju,	asså,	boksamtal	som	Acy	Chambers,	annars	kan	ni	kolla	på	Edin	
Chambers,	han	är	som	en	guru	inom	det,	hur	man	kan	prata	med	barn	om	böcker.	Och	att	det	ju	ökar	
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läsförståelsen.	Det	gör	det	ju	även	för	vuxna	tycker	jag.	När	man	pratar	om	en	bok	man	läst,	så	är	det	
ju	som	att	boken	berikas	om	man	förstår	den	bättre.	Det	kan	vara	väldigt	enkelt,	det	kan	handla	om	
att	vad	tyckte	du	var	bra,	vad	tyckte	du	var	mindre	bra,	var	det	nåt	du	inte	förstod	eller	kunde	du	se	
några	kopplingar	mellan	olika	saker,	och	sådär	tänker	jag,	enkelt.	Då	kan	man	ju	göra	det	i	grupp	om	
man	läst	samma	bok,	eller	så	kan	man	göra	det	med...	men	annars	för	att	man	ska	börja	läsa	en	bok	så	
är	det	väl	att	välja	en	bok	sådär,	då	är	det	ju	hur	den	ser	ut,	och	att	den	inte	är	för	tjock,	att	nån	annan	
redan	läst	den,	eller	att	det	är	ett	ämne	som	intresserar	en.	Ja...	Sen	är	det	väl	inte	alla	som	får	den	där	
läslusten	tyvärr.	Det	är	olika.	För	en	del	är	det	ju	bara	jobbigt.	Och	då	kanske	dom	ska	få	lyssna	till	
exempel	och	läsa	på	det	sättet.

Forskaren
Vad	är	bildens	primära	uppgift	enligt	dig?

Forskaren:	När	tänker	ni	på..	i	förhållande	till	läsning	eller	överhuvudtaget.	Jag	tänker	inte	i	bild	över-
huvudtaget,	utan	jag	tänker	i	visualitet.	Det	är	ett	större	begrepp	än	bild	egentligen.

Hur	menar	du	då?

Forskaren:	Hela	vår	vardag	och	våret	liv	är	strukturerat	efter	visuella	principer	och	strategier.	Som	till	
exempel	när	man	tittar	på	hur	vi	formar	vårt	postväsen,	polisen,	våra	pengar...	Det	blir	jätteuppror	nu	
när	EU	då,	att	ha	Euro,	att	man	ska	göra	samma	Euro	för	alla	länder.	Men	sen	poppar	det	upp	nation-
er	som	säger	att	dom	vill	ha	våra	Euro,	sen	kan	dom	här	Eurona	resa	och	förflytta	sig	mellan	länderna	
men	man	ville	utforma	sina,	så	det	blev	nån	nationalitet	inom	ramen	för	det	europeiska.	Det	är	ju	
nånting,	menar	jag,	för	att	visa	hur	starkt	det	visuella	är	att	skapa	en	syn	på	sig	själva.	Det	är	ingen	
slump	att	poliserna	ändrar	till	att	bli	svartvita	till	att	bli	vitblågula	eller,	asså,	att	det	visuella	är	mycket	
större	än	bara	bild	är	ett	sätt	att	förhålla	sig	till	världen	och	det	är	en	del	av	vår	värld	och	att	bild,	och	
att	det	visuella	innehåller	också	seendet	att	det	här	seendet	är	konstruerat	och	format	av	sin	tid	och	
hela	tiden	är	vårt	seende	konstruerat.	Dels	av	våra	egna	erfarenheter	osv,	men	också	sådana	saker	som	
nationalitet.	Så	det	är	mycket	bredare	än	bild.

F:	Du	menar	också	att	det	är	ganska	viktigt	det	här	med	att	bild	kan	förena	människor	som	har	olika	
bakgrund.

Forskaren:	Nej,	jag	tror	inte	på	det	här	det	man	säger	att	en	bild	säger	mer	än	tusen	ord,	det	tror	jag	
inte	på,	för	att	bilder	är	väldigt	situerade	och	kulturspecifika,	och	det	har	också	med	traditioner	och	
genrer,	bara	sättet	man	skapar	bilder	på,	är	ju	också	nånting	speciellt.	Jag	brukar	ta	ett	exempel	från	
Susan	sontag,	där	man	ber	en	grupp	människor	i	Kina,	att	får	jag	fotografera	er,	då	handlar	det	om	att	
faktiskt	be	om	det.	Att	fråga,	får	jag	det.	Så	att	alla	kan	ställa	upp	sig,	går	och	piffar	till	sig.	Där	är	tra-
ditionen	att	man	ska	visa	sig	från	sin	bästa	sida.	Medans	i	Sverige	har	vi	ju	det,	när	det	kommer	till	det	
här	med	fotografi,	är	vi	alla	på	en	konfrensiär,	kan	jag	fota	er,	då	säger	alla	bara	okej,	eller	jag	inte	ens	
frågar,	för	jag	vill	ha	det	där	snabba,	vardagsnaturliga,	ingen	ska	få	strama	upp	sig.	Bara	de	här	strat-	
egierna	och	sätten	gör	ju	att	vi	skapar	olika	bilder	och	sen	lägger	vi	dom	här	bilderna	framför	några	
kineser	i	det	här	fallet,	skulle	dom	kanske	säga	att,	oj,	titta	vad	slarvigt	det	ser	ut	på	den	här	bilden.	
Medans	lägger	jag	dom	framför	er	skulle	ni	säga	oj	vad	stelt	det	är,	medans	det	här	ser	mer	naturligt	ut.	
Det	här	formar	ju	vårt	sätt	att	förstå	och	se	på	världen.	Hur	vi	skapar	bilder.

Finns	det	aspekter	som	bör	tänkas	på	när	bilder	skapas	åt	barn	som	lär	sig	läsa?

Forskaren:	Det	finns	det	säkert.	Det	kan	jag	inte	riktigt	svara	på.	Om	bilderna	i	sig	ska	se	ut	på	något	
speciellt	sätt.	Det	finns	det	säkert	dom	som	tycker	och	tänker,	jag	tänker	såhär	att	bilden	är	ju	redan	
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där...

F:	Ursäkta	mig...	(vissa	datorsvårigheter)

K:	Eh,	jag	tänkte,	finns	det	saker	de	inte	förstår,	som	index	t.ex.	röken	betyder	att	det	är	en	eld	och	
sånna	grejer.

Forskaren:	Asså	det	är	svårt	att	säga	tycker	jag	för	det	finns	ju	olika	syn	på	barn.	En	del	utgår	från	en	
slags	utvecklingspsykologisk	idé	om	barn,	att	barn	kan	vissa	saker	vid	en	viss	ålder.	Jag	tror	att	det	mer	
handlar	om	när	man	börjar	lära	sig	saker	kanske,	när	man	introduceras	till	saker.	Och	om	man	tittar	
på	barn	så	är	dom	väldigt	duktiga	på	symboler	och	såna	saker.	För	att	dom	är	uppvuxna	med	det.	Det	
är	hela	ingången	till	att	min	avhandling	blev	som	den	blev	det	var	att	när	jag	kom	ut	till	fritidshem-
met	där	jag	gjorde	min	studie	på,	där	var	det	ett	gäng	sexåringar	som	inte	kunde	läsa,	alltså	dom	hade	
fortfarande	inte	lärt	sig	det.	Så	då	la	dom	fram	en	spelplan	på	det	här	sättet,	dom	kunde	inte	reglerna,	
dom	kunde	inte	läsa	reglerna.	De	tittade	på	spelplanen,	och	sen	sa	dom,	stor	grön	ring,	att	det	betyder	
det.	En	stor	röd	ring,	vi	bestämmer	att	det	betyder	det.	Här	kan	man	då	se	att	de	vet	det	redan.	Att	
stor	grön	och	stor	röd	betyder	nåt.	De	är	inte	säkra	på	vad	det	betyder,	men	dom	bestämmer	sig	för	
att	just	de	här	två	sakerna	ska	ha	en	betydelse.	Och	det	tyder	nånstans	på	att	de	redan	är	insocialise-
rade	in	i	ett	sätt	att	tänka	kring	det	visuella	och	spel	i	det	här	fallet.	Hur	man	vet	att	det	finns	regler,	
hur	man	vet	att	det	finns	vissa	markörer	som	ska	betyda	nånting	speciellt.	Sen	hittar	man	på	resten	
av	reglerna	under	tiden	man	spelar.	Å	så	barn	har	ju	en	massa	kunskaper	och	dethär	visuella	finns	ju	
tidigt	hos	barn	att	man	som	vuxen	pekar	på	titta	på	lampa.	Det	har	ju	med	det	här	att	tittande	att	
göra.	Å	de	finns	ju	t	o	m	forskare	som	tar	det	så	långt	att	seendet	kommer	före	ordet.	Det	säger	John	
Burgety	säger	att	seendet	kommer	före	ordet.	Men	sen	så	liksom	som	sagt	vad	de	klarar	av	i	olika	tider	
jag	skulle	vilja	säga	att	barn	mycket	mer	visuellt	kompetenta	än	vad	barn	var	när	jag	växte	upp	eller	när	
mina	föräldrar	växte	upp.	Därför	att	idag	är	ett	bild	tätare	samhälle	Vilket	betyder	att	barnen	måste	
förhålla	sig	tilll	de	här	sakerna	hela	tiden.	Å	ta	dethär	med	datorspelen	de	lär	sig	hur	mycket	som	helst	
om	symboler.	De	är	så	man	bygger	upp	datorspel	också,	så	de	lär	sig	mycket	tidigt.	När	de	ska	lära	sig	
läsa.	Ja	de	lär	sig	bokstäver	så	finns	det	alltid	en	bild	till	bokstaven.	Och	innan	de	har	man	redan	fått	
ett	memory	spel	av	föräldrarna	eller	har	vart	på	dagis	och	spelat	memory.	Man	tränar	ju	sitt	seende	att	
känna	igen,	att	hitta	två	stycken	likadana.	Dethär	är	ingenting	som	jag	har	forskat	på	utan	dehär	är	
saker	som	finns	i	samhället	som	någon	skulle	kunna	forska	på.	Vad	betyder	det	här,	vilka	olika	saker	
finns	det	för	att	lära	barn	om	seendet	och	då	kan	man	se	att	det	finns	någon	linje	som	börjar	med	
seendet.	Så	kommer	spelen,	sen	ska	man	lära	sig	att	så	här	ser	mamma	ut	(pekar	på	sig	själv),	såhär	ser	
pappa	ut,	seendet	är	väldigt	centralt.	Och	vi	fortas	in	i	att	se	på	olika	sätt	hela	tiden.

F:	Kan	du	se	någon	nackdel	med	de	att	de	är	något	massproducerande	av	bilder	i	samhället	och	att	
barn	utsätts	för	de	så	mycke?

Forskaren:	Asså	jag	tycker	att	jag	brukar	tänka	Lena	Johannesson	är	en	konstvetare	som	skrivit	om	
massproducerade	bilder,	som	när	tryckpressen	kom	t	e	x	kom	det	inte	blev	mer	bilder	asså	att	det	är	
mer	bilder	idag	kanske	inte	är	så	revolutionerande	i	jämfört	med	när	man	införde	tryckpressen.	Den	
kom	kunde	alla	få	bilder	jämfört	med	att	ett	mindre	antal	kunde	ha	bilder	tidigare	de	kanske	var	en	
större	revolution	jämfört	med	att	vi	har	mer	bilder	idag.	Asså	barnen	idag	föds	ju	in	i	dehär,	de	vet	ju	
ingenting	annat.	Att	man	ska	förstå	de,	hur	ska	man	förstå	att	man	föds	in	i	dehär.	Man	kanske	inte	
ska	prata	om	det	som	att	det	är	positivt	eller	negativt.	Barnen	kanske	har	en	sållningsmekanik	eller	lär	
sig	en	sållningsmekanik	som	jag	inte	har	för	att	jag	inte	är	född	in	i	dehär,	det	är	svårt	att	sätta	sig	in	
i	dehär	om	ont	och	gott.	Alltså	min	forskning	går	oftast	ut	på	att	förstå	hur	barn	gör	med	dehär.	Hur	
förstår	dem	de.	Ibland	kan	man	se	att	ibland	så	kan	man	se	som	jag	skriver	i	denhär	boken	(pekar	på	
hennes	bok:).	Där	dem	håller	på	med	”Mulan”	så	reproducerar	dem	ju	genussterotyper	ibland	använ-
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der	dem	bilder	för	att	ifrågasätta	normer	och	värderingar	så	de	är	inte	så	lätt	att	säga	att	det	är	antingen	
eller.	Utan	de	är	ju	och	dethär	har	ju	med	min	syn	på	barn	att	göra	barn	är	delaktiga	i	sammhället,	
samtidigt	som	de	formas	av	samhället,	så	de	är	en	rörelse	fram	och	tillbaka	helatiden	så	de	är	inte	så	
enkelt	att	dela	in	de	i	ont	och	gott.

F:	Jag	läste	någonstans	att	det	var	någon	som	ansåg	att	barn	idag	inte	har	förmågan	att	på	samma	sätt	
som	förr	att	på	djupet	tolka	en	bild,	att	de	bara	har	en	ytlig	förståelse	av	bilder,	är	det	något	som	du	
tänker	om?

Forskaren:	Jag	har	intervjuat	barn	med	reklambilder	t	e	x	det	är	inget	som	jag	har	publicerat	ännu	men	
jag	sitter	och	analyserar	och	jag	anser	att	barn	är	väldigt	kritiska	,	dem	är	kritiska	till	vad	är	reklam	
för	någonting	,dem	kan	diskutera	i	a	f	om	man	frågar	dem	om	varför	gör	man	reklam	med	nakna	
människo	kroppar	dem	har	idéer	om	varför	de	tror	att	det	är	så,	dem	har	inte	bara	idéer	utan	dem	
har	också	åsikter	om	varför	de	tycker	de	är	bra	eller	dåligt	och	de	är	ju	ett	sätt	att	prata	om	bilder	så	
de	beror	också	på	vad	man	menar	med	på	djupet.	För	det	handlar	ju	också	om	hur	man	ser	på	bild.	
Djupet	finns	det	någonting	där,	dehär	handlar	också	om	traditioner,	här	kan	vi	också	gräva	i	finns	det	
någonting	inneboende	i	bilden	som	döljer	sig	för	oss,	o	där	har	jag	inte	så	som	semiotiken	har	utan	
min	idée	är	mer	att	dethär	är	kulturella	produkter	som	formar	diskurser	och	diskurser	som	formar	det	
visuella.	Så	om	igen	som	jag	ser	på	barn	som	både	och	så	ser	jag	på	visuella	som	någonting	både	och	
som	någonting	dialektiskt,	något	som	formas	något	som	avspeglar	samhället	men	de	gör	båda	delarna.	
Inte	antingen	eller.

F:	Hur	tycker	du	med	dehär	att	de	finns	en	tradition	i	Sverige	att	t	e	x	att	texter	är	bättre	eller	att	det	är	
viktigare	att	barn	lär	sig	att	läsa	en	text	mer	än	att	dehär	med	bilder	kunnandet?

Forskaren:	Jag	tycker	vi	ligger	efter,	hela	skolväsendet	ligger	efter,	att	inte	se	bilden	som	en	kunskasp-
källa,	det	vill	säga	att	faktiskt	använda	det	som	en	kunskapskälla.	Det	var	inte	så	länge	sedan	som	jag	
hade	en	kollega	här	som	hade	en	dotter	som	gick	på	högstadiet,	och	hon	visade	mig	hennes	histo-
riebok,	och	då	var	det	ju	så,	att	det	var	massor	med	text,	men	det	var	också	massor	med	bilder	i	den	
här	historieboken,	vilket	man	tycker	är	fantastiskt.	Inte	en	enda	bildtext,	inte	en	enda	referens	till	
bilderna	i	texten,	vilket	betyder	att	det	var	ju	helt	omöjligt	att	använda	bilderna	som	en	kunskapskälla.	
Dom	låg	där	som	illustrationer,	och	här	kan	man	faktiskt	till	bilderna,	jag	har	jobbat	som	konstpeda-
gog	tidigare	också,	och	då	kan	man	verkligen	se	det	att	när	man	får	skolklasser,	att	man	kan	prata	
historia,	politik,	massor	med	olika	saker,	bara	baserat	på	bilderna,	som	relaterar	till	de	här	historiska	
processerna	så	att	jag	menar,	här	tycker	jag	verkligen	att	vi	ligger	efter,	det	finns	jättemycket	man	kan	
göra	med	bilderna,	och	speciellt	i	dag	när	bilder	finns	på	internet,	tv,	film,	att	man	använder	det	som	
kunskapskälla.

F:	Jo	jag	har	läst	det	också	nånstans,	att	om	man	använder	bilder	på	rätt	sätt	i	en	text,	kan	du	göra	en	
svårare	text,	för	att	du	kan	förklara	saker	som	är	svåra	för	barn	i	ord.

Forskaren:	Det	beror	på	vad	det	är	för	bild.

F:	Ja,	exakt.	Men	vi	kanske	ska	fortsätta	med	fråg...

Forskaren:	Men	jag	kan	säga	en	sak,	i	förhållande	till	det,	för	där	skulle	jag	då	vilja	inkludera,	asså,	att	
om	vi	ska	ta	bilder	på	allvar	så	handlar	bilder	också	om	diagram,	tabeller,	därför	att,	det	är	ju	också	en	
visualisering	av	kunskap	men	de	är	inte	alltid,	en	del	lägger	in	det	i,	sen	ser	man	en	kurva,	som	om	det	
då	skulle	vara	lätt	eller	lättare	bara	för	att	jag	ser	kurvan,	och	ja,	ibland	är	det	ju	det.	Men	du	måste	ju	
också	kunna	analysera	det	här	visuella	som	du	ser.	Asså	det	här	är	ju	vad	man	lägger	in	för	bild,	och	
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om	man	som,	om	man	gör	som	du	säger,	att	man	tar	den	på	allvar	och	börjar	prata	om	den,	i	relation	
till	texten,	då	blir	det	ju	nånting	annat,	men	om	man	bara	lägger	den	där.	Då	tror	jag	inte	så	mycket	
på	det.	Det	måste	vara	det	här	att	man	tar	det	på	allvar.

Vilka	fördelar	och	nackdelar	ser	du	med	att	ha	en	bild	till	en	text?

Forskaren:	Asså,	vänd	på	frågan,	asså	vilka,	eller	inte	vänd,	men	gör	den	mer	komplicerad,	asså,	vilka	
fördelar	är	det	för	både	text	och	bild,	att	dom	förs	samman	och	förs	ihop.	En	del	säger	ju	så	att	när	
man	går	på	konstutställning	om	man	inte	kan	förstå	bilden	utan	att	läsa	titeln,	att	det	då	är	ett	prob-
lem,	men	min	fråga	är,	varför	det?	Text	och	bild	samverkar	alltid,	alltså	språk	och	bild,	samverkar	ju	
alltid	på	ett	eller	annat	sätt.	Vi	behöver	båda,	för	när	vi	tänker,	tänker	vi	i	bilder,	när	vi	skriver	och	
pratar	skriver	vi	ibland	i	metaforer	och	samtidigt	så	behöver	man	då	språket	för	att	prata	om	bilden.	
Dom	är	liksom,	dom	är	ömsesidigt	beroende,	och	som	vi	pratade	om	innan,	det	beror	på	vilken	text	
och	vilken	bild.	Och	om	man	nu	verkligen	låter	dem	samverka.	Det	jag	menar,	med	det	här	exemplet	
med	historieboken,	att	man	kan	se	att	man	inte	låter	dem	samverka,	man	behandlar	dom	som	två	
olika	världar,	texten	och	bilden.	Det	tror	jag	är	viktigt	med	samverkan	mellan	text	och	bild.

K:	Ja...	det	är	ju	det	som	är	nästa	fråga	då.

K:	Hur	tycker	du	att	bilden	ska	samverka	med	texten?

Forskaren:	Jag	tycker	att,	jag	kan	tycka	såhär	att,	jag	publicerar	i	internationella	tidskrifter	och	så.	Då	
brukar	man	få	tillbaka	texten	precis	innan	den	ska	publiceras.	Då	kan	det	vara	typ	såhär,	text	text...	
och	sen	har	dom	lagt	bilden	på	ett	helt	annat	ställe,	fast	man	talat	om	att	här	behöver	bilden	komma	
in,	för	att	jag	tycker	att	dom	ska	förstå	mitt	resonemang.	Men	det	är	precis	som	med	bilder,	dom	
kan	man	bara	whoop	whoop,	passa	inte	riktigt	där,	den	flytta	vi	dit	och	då	nånstans	förlorar	man	sen	
resonemanget.	Man	läser	en	text,	och	sen	är	det	bara	text	text...	sen	kommer	bilden.	Jag	tycker	alltid	
bilden	ska	komma	först	så	man	har	sett	den	så	man	sen	kan	säga	jaha,	det	är	det	där	dom	säger	om	
bilden.	Det	måste	finnas	nån	ordning	och	logik	i	det	på	det	sättet	och	det	är	ju	inte,	den	som	sen	sitter	
och	gör	tidskriften	i	slutändan	det	är	ju	bara	att	spara	utrymme	och	plats	och	så	vidare	så	det	är	inte	
nåt	självklart	även	när	det	kommer	till	professionella	som	jobbar	med	att	producera	text	och	bild.	.

K:	Hur	tycker	du	att	bilden	ska	samverka	med	andra	bilder?	A:	Hur	tänker	ni	då?	Alltså	i	vilket	sam-
manhang.

F:	Om	man	tex	har	i	en	artikel,	om	du	har	både	grafiska	element,	och	ett	diagram,	och	en	mer	estetisk	
bild,	bör	den	estetiska	bilden	komma	först	så	att	du	blir	attraherad	av	den	och	sen	läser	diagrammet.

Forskaren:	Jag	vet	faktiskt	inte...	Med	barnböckerna	så	är	det	väl...	nej,	jag	kan	nog	inte	säga	riktigt	
vad	jag	tycker.	När	du	frågar	tänker	jag	på	dom	här	maxböckerna,	dom	här	barnböckerna,	som	fick	
så	mycket	kritik.	Det	var	ju	för	att	det	var	en	bild	och	sen	så	stod	det	”max	bada”	på	det	här	barn-
språket,	sen	blev	det	så	mycket	kritik	från	vuxna	för	det	blir	som	asterix,	det	här	betyder	att	max	vill	
bada,	som	ett	förtydligande.	Och	då	blev	ju	boken	på	flera	olika	nivåer.	Nej,	jag	vet	inte,	jag	vet	inte	
hur	jag	tycker	att	bilder	ska	förhålla	sig	till	varandra	så.	Jag	tror	också	det	beror	lite	på	det	här,	frågan	
beror	ju	också	lite	på	det	här	att	det	finns	ideer	om	hur	barn	uppfattar	saker.	Jag	tycker	det...	det	vore	
en	intressant	studie	idag,	att	se	om	barn	uppfattar	och	läser	bilder	som	vi	trott	tidigare,	eller	om	dom	
faktiskt	är	kunniga	på	ett	annat	sätt	idag.

K:	Hur	tänker	du	kring	humor	i	illustrationer	för	barn?	Tankar	om	det.
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Forskaren:	Humor	är	något	som	du	lär	dig.	(skratt)	Humor	och	ironi.	Det	finns	nån	ide	om	att	barn	
inte	förstår	ironi,	men	många	barn	förstår	ironi	oerhört	bra	och	även	humor.	Jag	menar	bilder	kan	vara	
humoristiska,	men	barn	kan	ibland	tycka	det	är	dumt,	att	dom	gör	fel.	Barn	kan	ju	vara	mer	moraliska	
än	vuxna	är.	Det	handlar	ju	mer	om	hur	bilderna	läses	sen	och	det	kan	ju	vara	att	vuxna	skrattar	åt	att	
någon	gör	något	tokigt,	medans	barnen	säger	bara	att	nä,	sådär	får	man	inte	göra.	Det	är	ju	för	att	vi	
samtidigt	håller	på	att	försöka	lära	upp	dom	att	sådär	får	man	inte	göra.	Samtidigt	kan	de	ibland	tycka	
det	är	jätteroligt.	Bryon	Davidsson	är	ju	en	forskare	som	forskar	på	förskolebarn	och	sagor	och	hon	
läste	feministiska	sagor	för	barn	där	prinsessan	räddade	prinsen,	sen	har	hon	ju	intervjuat	dom	efteråt.	
Då	sa	dom	flesta	att	det	var	prinsen	som	hade	räddat	prinsessan.	För	att	det	är	en	sån	stark	historia,	
dom	andra	dom	sa	att	hon	var	ju	knäpp	att	hon	inte	fattade	nånting	den	där	prinsessan,	hon	skulle	ju	
inte	rädda	prinsen.	Då	kan	man	ju	se	liksom	hur	moraliska	barn	kan	vara,	eller	hur	fasta	i	stereotyper
att,	att	man	får	ju	inte	låta	bli	med	humor	och	ironi,	utan	jag	tror	det	handlar	mer	om	att	man,	assa	
hur	man	också	uppfostrar	att	vara	humoristisk	och	ironisk.	Så	jag	tror	inte	det	är	något	generellt	att	
barn	inte	kan	förstå	ironi	och	humor.	Det	tror	jag	inte.

Hur	förhåller	du	dig	till	barnens	kognitiva	förmåga	(semiotik)?	Finns	det	gränser	för	vad	dom	förstår?

Forskaren:	Asså	jag	forskar	inte	i	kognition	överhuvudtaget,	utan	jag	forskar	på	interaktion,	jag	tittar	
på	vad	barnen	faktiskt	gör.	Jag	tittar	inte	på...	Jag	försöker	väl	inte	förstå	barnens	inre	processer	och	
dom	inre	psykologiska	och	kognitiva	processerna,	det	är	inte	det	jag	är	ute	efter.	I	så	fall	kan	jag	säga	
att	jag	är	intresserad	av	hur	kognition	görs	i	interaktion	mellan	barn	och	mellan	barn	och	vuxna.	Så	jag	
tycker	att...	man	kan...	alltså	jag	ser	ju,	och	det	här	är	ju	viktigt	också,	att	jag	tycker	ju	att	dom	barn	
jag	tittat	på	i	den	här	avhandlingen	bland	annat,	dom	är	ju	mellan	6-8	år,	dom	förändrade	nog	min	
egen	syn	på	det	sättet.	Dom	kunde	mycket	mer	än	vad	jag	hade	för	förutfattade	meningar.	Men	det	är	
också	viktigt	att	se	att	barnen	inte	bara	är	kompetenta.	Det	är	inte	så	att	dom	bara	kan.	Det	är	mycket	
dom	inte	kan,	så	för	mig	är	det	viktigt	att	ha	det	här	förhållningssättet	att,	om	vi	tar	exemplet	här	
med	Bryon	Davids	saga	till	exempel,	dom	kan	inte	se	bortom	dom	här	stereotyperna.	Då	har	vi	som	
vuxna	här	en	viktig	roll	att	lära	dom	att	se	bort	ifrån	dom	här	stereotyperna	till	exempel.	Barn	dom	
reproducerar	ju	en	massa	saker,	men	ibland	så	att	dom	skapar	nya	föreställningar,	som	till	exempel	har	
jag	en	grupp	pojkar	som	ritar	en	liten	tecknad	figur	som	heter	sonic,	som	är	en	liten	igelkott	då,	och	
dom	sitter	nästan	varaje	dag	och	gör	det	här,	där	utvecklas	ju	väldigt	nära	vänskapsband	som	jämförs	
med	kärlek,	där	några	pojkar	säger	till	två	av	pojkarna,	att	ni	är	ju	kära,	och	då	säger	dom	bara	att	vi	
är	jättenära	vänner	och	vi	vill	sitta	bredvid	varandra.	Och	då	kan	man	ju	se	att	där	får	man	ju	syn	på	
nånting	som	ofta	sägs	om	pojkar,	att	dom	inte	är	känslosamma,	att	dom	inte	bygger	nära	relationer	
osv,	men	här	kan	man	se	att	de	gör	det.	Det	finns	hos	barnen.	Dom	både	kan	och	inte	kan.	Och	det	
är	det	man	får	syn	på	i	interaktionen.	Vad	gör	dom	med	dom	där	bilderna,	vad	gör	dom	med	dom	här	
sakerna,	som	finns	runtikring	dom.	Det	är	ju	det	som	är	mer	intressant	för	mig,	om	de	verkligen	klarar	
av	det.	Då	ser	man	också	att	när	dom	inte	klarar	av,	som	de	här	pojkarna.	Sonic	kan	ritas	som	en	rund	
cirkel	med	taggar,	eller	med	fötter	och	ben	och	armar,	och	det	är	bara	en	som	kan	göra	honom	med	
armar	och	ben.	Ja,	då	får	han	göra	den	åt	alla.	Och	sen	så	är	en	som	är	bra	på	den	här	robotnickkara-
ktären,	då	får	han	göra	den	åt	alla,	sen	hjälps	man	åt	så	när	teckningen	är	klar	är	den	nån	slags	sam-
produktion,	men	det	är	min	teckning.	Så	det	är	också	en	form	av	kunskap,	att	faktiskt	kunna	dela	med	
sig.

Tror	du	att	en	bild	kan	påverka	läsförståelsen?	Hur?

Forskaren:	Ja,	det	tror	jag.	Det	är	det	som	finns	bakom	hela	det	här	med	alfabetsystemet,	som	är	
kopplat	till	bilder	till	exempel.	Att	nånstans,	asså	jag	tror	ju	att	vi	lär	oss	på	lite	olika	sätt,	och	ju	fler	
metoder	som	finns	för	ett	lärande,	desto	större	är	ju	möjligheten	att	alla	får	tillgång	till	kunskap	det	
tror	jag,	jag	tror	att	bilden	är	viktig.	Det	är	ingen	slump	att	apan	sitter	bredvid	a...	för	att	vi	liksom	ska	
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förstå.	Jag	vet	inte	vem	som	har	gjort	den	där...	det	har	funnits	väldigt	länge	det	här	med	bokstav	och	
bild.	Jo	så	jag	tror	att	dom	är	viktiga	både	som	illustrationer	men	också	som	kunskapkällor,	bilder.	Att	
man	ser	det	som	att	här	kan	man	få	kunskap	som	man	inte	kan	få	på	andra	sätt.

Hur	tror	du	att	bild	i	en	barnbok	kan	påverka	att	barnen	skapar	inre	bilder?

Forskaren:	Jag	tror	att,	där	tror	jag	nog	på	att,	nu	pratar	jag	verkligen	bara	om	vad	jag	tror,	för	jag	har	
ingen	aning,	men...	det	jag	tror,	utifrån	teorier,	det	är	ju	att	bilder	kan	säkert	skapa	inre	bilder.	Men	
språket	skapar	också	inre	bilder.	Jag	brukar	ta	som	ett	exempel	när	jag	undervisar,	så	brukar	jag	säga	
såhär,	jag	ska	säga	ett	ord,.	Fånga	den	bild	som	kommer	i	huvudet,	då	brukar	jag	välja	ordet	häst	till	
exempel,	sen	ber	jag	folk	beskriva	vad	dom	såg	för	en	häst	framför	sig,	vad	det	var	för	en	bild,	och	då	
är	ju	den	bilden	ofta	väldigt	olika.	Det	kan	vara	från	att	man	äger	en	häst,	till	en	häst	man	tyckte	om	
när	man	var	barn,	fast	man	är	vuxen	osv...	och	de	där	bilderna,	inre	bilderna	är	ju	mycket	starkare	än	
om	jag	visar	er	en	bild,	samma	bild	på	en	häst,	så	jag	tror	att,	här	är	språket	och	bilden...	det	är	här	
kan	man	se	att	dom	liksom	hänger	ihop,	de	är	starka,	alltså	jag	tror	att	bilder	kan	föda	inre	bilder	men	
språket	kan	också	föda	inre	bilder.

Hur	viktigt	är	det	kommunikativa	jämfört	med	det	estetiska	i	illustrationerna?

Forskaren:	Det	beror	på	vad	man	ska	göra.	Eller	vad	vi	pratar	om,	Jag	menar	Ett	barn	som	skapar,	
kan	det	estetiska	kanske	bara	det	är	roligt	att	kladda	och	vara	hur	stort	som	helst...	Så	kommunicerar	
bilden	inte	så	mycket	efteråt.	Så	det	beror	på	vad	man	menar...

K:	Tanken	var	att	i	en	bilderbok	t	e	x,	ska	den	vara	dekorativ	eller	om	den	ska	vara	mer	kommu-	
nicerande	med	texten.

F:	Om	den	ska	vara	en	lärande	bild	eller	om	den	ska	vara	där	för	en	motivering	att	läsa	texten.
Asså	jag	har	inga	belägg	mer	än	det	andra.	jag	tycker	ingenting	och	jag	vet	inte	vad	som	är	bäst	så	att	
säga.	Det	beror	på	vad	man	vill	göra.	Estetiska	bilder	är	väl	jätteroliga.	Asså	det	är	ju	om	igen	alltså	
nu	funderar	jag	mest	bara.	En	estetiska	bild	är	något	man	mer	undersöker,	nåt	som	man	kan	sitta	och	
hänga	över.	Jag	har	svårt	att	säga	de.	Jag	har	i	avhandlingen,	där	en	pojke	är	jätte	ducktig	på	att	läsa,	
han	är	åtta	år.	Han	brukar	läsa	för	sina	killkompisar.	Men	så	säger	han	helt	plötsligt	att	”Kan	vi	inte	
bara	läsa	bilderna	den	här	gången?”	Och	så	tittar	dem	på	bilderna,	de	är	en	bilderbok.	Och	så	helt	
plötsligt	så	framträder	en	berättelse	en	historia	som	går	ut	på	en	sexuelliserad	historia.	Där	dem	pekar	
ut	en	som	är	naken,	ocjh	en	troskant	på	under	kjolen	på	en	flicka.	Att	det	blir	sexuellt	märker	på	deras	
interaktion	på	hur	de	tittar	på	varandra	och	pekar	och	fnissar.	Och	då	skapar	de	med	hjälp	av	bilderna	
en	helt	annan	berättelse	än	den	som	egentligen	totalt	sätt	görs	i	bilderna	och	den	som	görs	i	text.	Här	
blir	bilderna	en	sorts	resurs	för	eget	berättande.	Om	det	bara	varit	bara	informationsbilder	då	hade	den	
berättelsen	kanske	inte	uppstått.	Det	här	är	rättså	komplexa	bilder	som	kanske	inte	har	med	berättel-	
sen	å	göra	och	bilder	som	har	med	berättelsen	å	göra.

Vad	finns	det	för	fördelar	och	nackdelar	med	att	beskriva	samma	sak	i	text	som	finns	på	bild?	Kan	man	
det?	

K:	Nja	inte	helt...	men	det	finns	vissa	illustratörer	som	eftersträvar	de.

F:	Men	alltså	att	du	har	ett	läromedel	där	du	har	en	text	där	det	står:	Kalle	la	benen	på	ryggen.	Det	
är	något	som	jag	läst	någonstans.	Då	kan	det	vara	bra	att	barnen	inte	kan	det	uttrycket:	”La	benen	
på	ryggen”	-	de	säger	ju	egentligen	ingenting	rent	ordagrant.	Med	en	bild	med	en	person	som	lägger	
benen	på	ryggen,	eller	som	springer	då.	Att	de	då	kan	dra	slutsatser.	Att	det	då	kan	vara	bra	att	kunna	
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beskriva	samma	sak	i	texten	som	i	bilden.	Eller	det	andra	tycker	att	det	är	för	mycket.	Varför	ska	man	
asså	att	man	eller	vissa	gånger	står	det	Kalle	springer	så	är	det	en	bild	på	Kalle	som	springer	att	det	då	
blir	redundant.	Det	är	liksom	två	olika	skolor	där	vad	folk	tycker	är	viktigt.

Forskaren:	Men	då	pratar	vi	om	vad	som	är	viktigt	för	att	lära	sig	läsa.	Jag	kan	interiktigt	uttala	mig	
om	det...	men	det	exemplet	som	du	tar,	som	att	lägga	benen	på	ryggen,	det	är	ju	inte	riktigt	samma	
sak.	Då	måste	man	ju	faktiskt	ha	denhär	tolknings	förmågan	att	omsätta	att.	Jaha	han	springer	fak-
tiskt	för	bilden	och	ordet	säger	faktiskt	inte	samma	sak.	Om	man	skullle	säga	samma	sak	så	skulle	
bilden	vara	på	Kalle	som	la	benen	på	ryggen	så	att	säga.	Om	du	förstår	vad	jag	menar.	De	jag	säger	är	
att	kan	dem	visa	exakt	samma	sa?.	Jag	tror	att	bild	och	text	de	kan	inte	exakt	säga	samma	sak.	De	är	
lite	skillnad,	de	är	olika	de	skiljer	sig	på	olika	sätt.	Texten	läser	man	från	vänster	till	höger.	medans	en	
bild,	man	ser	alltid	en	bild	i	en	samtidighet,	man	tolkar	en	situation.	Men	så	får	man	bryta	ner	den	
där	situationen	och	komma	framtill	något	annat.	Asså	jag	förstår	principen	eller	frågan.	Att	gör	man	
en	väldigt	enkel	bild	ja	då	kanske	är	bra	att	man	har	båda.	Då	kanske	man	tilltalar	olika	barn	någon	
som	är	bra	på	att	läsa	och	någon	som	är	bra	på	att	läsa	bilder.	Att	de	får	ut	lite	olika	av	de	här	sortens	
komlimentära	till	varandra.	Jag	kan	inte	bara	se	de	på	något	större	kunnande.	Jag	kan	tänka	mig.

Vad	anser	du	finns	för	fördelar	och	nackdelar	med	tankens	bilder	(förklarande,	beskrivande	bilder)

Forskaren:	Nämen	förklarande	bilder	är	ju	jätte	bra.	Alltså	om	vi	tar	dethär	med	nödutgångar	och	
kyltar	det	är	förklarande	bilder,	informationsbilder,	det	är	väldigt	viktigt	att	vi	lär	oss.	Det	är	inte	
någonting	som	kommer	till	oss,	det	finns	ingen	förklarande	bild	som	vi	bara	fattar	på	de	sättet.	Utan	
det	handlar	om	att	vi	förstår	ett	system	om	hur	vi	förklarar.	Men	jag	menar	det	är	ju	jättebra	man	kan	
ju	åka	världen	runt	om	man	ska	gå	på	herr	o	dam	toa	man	förstår	ju	och	man	anpassar	sig	till	det	so-
ciala	spelet	och	det	är	ju	jättebra	man	vet	ju	hur	en	nödutgång	ser	ut.	Det	kan	rädda	liv	och	så	vidare.	
Men	jag	har	också	en	vännina	som	sa	till	sitt	barn	att	vi	ska	gå	på	toaletten.	Och	barnet	sa	att	”Vi	ska	
väll	gå	in	där”	och	pekade	på	killen	med	byxor	”för	jag	har	ju	långbyxor	idag”	och	där	är	ju	det	ulti-
mata	som	visar	att	det	är	nått	vi	lär	oss	och	socialiseras	in	i.	Det	är	inget	vi	kan	från	början	Nä	du	går	
alltid	in	i	med	den	med	kjol	även	om	du	har	kjol	eller	inte.	För	kjol	är	tjej.

Vad	anser	du	finns	för	fördelar	och	nackdelar	med	känslans	bilder	(emotiva	bilder)	dvs	bilder	som	bara	
är	till	för	att	väcka	en	känsla,	som	kanske	inte	ens	föreställer	något...

Forskaren:	Personligen,	fantastiskt.	Jag	tycker	det	är	jättebra.	Tycker	att	abstrakta	bilder	kan	säga	
mycket	mer	,	känslomässigt	mycket	mer	än	många	andra	bilder,	så	att.

Finns	det	brister	i	den	visuella	läskunnigheten	hos	barn	i	de	första	skolåren?

Forskaren:	Jag	skulle	vilja	säga	att	det	finns	i	alla	skolår.	Det	finns	en	brist	hos	lärare	att	kunna	lära	ut	
det	visuella	till	och	med.	Därför	att	det	inte	tas	som	en	kunskap.	De	är	inte	nåt	som	vi	jobbar	med	
som	kunskapsform,	de	som	kanske	jobbar	mest	med	det	som	kunskapsform	är	specialpedagoger.	Där-
för	där	ser	man	att	man	har	hjälp	av	bilder	i	vardagen	med	barn	som	kanske	till	exempel	har	svårt	för	
att	lära	sig	läsa.	Och	då	jobbar	de	med	bilder	på	ett	annat	sätt	som	till	exempel	hur	man	strukturerar	
vardagen.	Man	skapar	bilder	med	att	du	går	hemifrån,	du	går	till	skolan.	Så	man	gör	en	narrativ	med	
hjälp	av	bilder.	Så	dem	kanske	är	de	bästa	på	att	göra	det.	Men	själva	lärarutbildningen	och	skolsys-
temet	har	ju	inte,	alltså	man	går	ju	på	saker	som	skolbio.	Jag	har	forskat	om	skolbio	också.	Men	ofta	
använder	man	ju	filmerna	för	något	annat	än	att	prata	om	bilderna	som	kunskapskällor,	man	titta	på	
dem	och	så	diskuterar	man	världfenomen	eller	svåra	frågor	eller	mobbning	eller	någonting	sånt	men	
man	pratar	inte	om	bilderna	egentligen.
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Hur	viktigt	är	barnens	förförståelse	och	tidigare	erfarenheter	för	deras	förmåga	att	tolka	bilder	korrekt?	
(tex	kultur	och	sociala	erfarenheter)	Men	det	har	vi	ju	nästan	behandlat

Forskaren:	För	det	första	skulle	jag	vilja	säga	att	det	finns	inga	korrekta	tolkningar,	i	min	värld,	om	
man	inte	vill	testa	nåt	väldigt	väldigt	speciellt.	Bilder	kan	alltid,	har	alltid	multipla	tolkningar.	Just	
därför	att	det	beror	på	vad	man	har	för	förkunskaper	och	förförståelse	och	var	bilder	är	situerade.	Du	
kan	ju	titta	på	en	bild	i	skolan	och	där	skapa	en	viss	förståelse	av	den,	men	sen	kanske	den	hänger	på	
dasset	på	landet,	och	då	kanske	man	har	en	annan	förståelse	av	den,	för	samma	bild.	Jag	har	mer	den	
inställningen	att	det	inte	finns	några	korrekta	lösningar	av	bilder	eller	korrekta	analyser	av	bilder.

F:	Tror	du	att	just	det	här,	till	exempel,	för	att...	hur	tror	du	att	man	bör	gå	tillväga	för	att	minska	att	
det	blir	fel	med	tolkningar.

Forskaren:	Hur	tänker	du	när	du	menar	fel	i	tolkningar?

F:	Ja,	okej,	men	om	man	säger	att	man,	vill	till	exempel,	få	ut	ett	speciellt	budskap,	om	vi	säger	att	det	
är	en	bok	till	exempel,	du	har	en	speciell,	om	det	är	till	exempel	en	faktabok	där	du	ska	lära	dig	vissa	
specifika	saker,	att	du,	hur	du	kan	gå	tillväga	med	bilder	för	att	få	ut	sin	eget	budskap	på	ett	bra	sätt.

Forskaren:	Jag	tror	ju	såhär	att	både	bild	och	text	är	någonting	som	vi	tolkar	på	olika	sätt	hela	tiden.	
Det	finns	inget	korrekt.	Även	fakta	är	liksom	lite	flytande	emellanåt.	Det	är	min	personliga	inställning.	
Men	om	du	menar	att	lära	sig	en	betydelse,	vi	kan	ju	ta	det	här	med	toalettskyltar	eller	nödutgångar	
och	sånt	där,	samma	sak	ska	man	ta	körkort	måste	man	lära	sig	hela	det	här	trafiksystemet	med	rött	
och	grönt	och	såvidare,	ja,	då	handlar	det	ju	om	att	lära	sig	det.	Det	vill	säga	att	ta	de	här	bilderna	
på	allvar.	Man	kan	ju	verkligen	säga	att	trafikskolan	tar	bilderna	på	allvar,	därför	att	de	sitter	ner	och	
säger,	vad	betyder	nu	den	här	svängen.	Det	här	betyder	skarp	kurva.	Det	måste	du	lära	dig	att	det	är	
skarp	kurva.	Förstår	du	vad	jag	är	ute	efter.	Då	lär	man	sig	ju	ett	system.	Precis	som	att	man	nånstans	
lär	sig	ett	system	att	polisen,	står	det	polis	på,	mörka	kläder,	du	har	på	sig	sin	unifrom	har	blåa	lampor	
på	taket,	så	lär	man	sig,	medans	ambula...	den	är	vit	och	blå	och	gul,	medans	ambulansen	är	gul,	och	
ser	ut	på	ett	annat	sätt,	även	om	den	också	har	dom	här	blinkande	lamporna	på	taket.	Så	det	handlar	
ju	om	att	socialiseras	in,	att	upprepa,	precis	som	man	upprepar	annan	kunskap.	Vill	du	att	en	bild	ska	
tolkas,	jag	tänker	på	alla	skolplancher,	som	har	funnits	i	skolan	förr,	som	man	har	hämtat	och	hängt	
upp	där	man	lärt	sig	om	djur	och	blommor	och	tänk	när	man	gick	i	skolan,	då	höll	man	ju	på	förr	
när	man	var,	som	min	mamma	till	exempel,	då	pressade	man	blommor	och	skrev	namn	på	alla	blom-
mor,	sen	ritade	man	blomman,	sen	ritade	man	pistillerna,	sen	lärde	man	sig	successivt	hur	alla	de	här	
sakerna	såg	ut	så	det	blev	en	kunskap.	Det	är	det,	man	nöter	in	det,	på	samma	sätt	som	man	nöter	in	
annan	kunskap	egentligen.	Och	det	här	med,	på	det	här	sättet	skulle	man	kunna	säga	att	skolan	kan-
ske	var	mer	visuell	innan.	Tittar	man	på	skolbion,	de	första	filmerna	gjordes	för	skolorna,	så	gjordes	
dom	för	skolan,	idag	går	man	ut	och	då	använder	man	populärkulturella	filmer,	och	jag	tycker	inte	det	
är	fel,	men	det	är	bara	det	att	när	man	använder	de	här	första,	då	fick	man	ju	syn	på	världen	som	man	
inte	fått	förut,	man	filma	under	vatten,	det	var	ju	ingen	som	hade	sett	under	vatten	innan,	man	kunde	
titta	på	microskopiska	små	saker,	det	var	ingen	som	hade	kunnat	titta	på	det	innan	heller,	så	kunde	
man	börja	se	de	här	sakerna.	Och	då	hade	man	inget	ljud	till	filmen,	utan	då	satt	man	bara	och	tittade.	
Det	är	ju	också	väldigt	intressant,	här	skulle	ju	faktiskt	lärarna	kunna	stänga	av	ljudet	och	sen	faktiskt	
bara	fokusera	på	vad	är	det	här	för	bilder,	vad	är	det	som	händer	här,	vad	är	det	här	för	bilder,	hur	ska	
vi	förstå	det	här?	Vad	betyder	de	här	detaljerna.	Så	det	handlar	om	att	jobba	med	detaljer,	bryta	ner	
och	titta	på	sociala	mönster	och	processer,	och	liksom	titta	på	bilden	på	det	här	sättet	som	man	gör	
med	alla	annan	kunskap.

Finns	det	några	estetiska	val	som	du	tror	kan	påverka	bildförståelsen?	Ikoniska	vs.	figurativt?	Grälla	
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färger?

Forskaren:	Det	där	skulle	du	fråga	en	reklamare....	alltså...	jag...	Jag	tror	att	det	spelar	roll	ibland,	men	
det	är	inte	är	så	generellt	som	man	vill	göra	gällande	många	gånger.	Alltså	jag	tror	såhär	att	man	tar	
reklamen	till	exempel,	att,	som,	just	det	som	jag	har	intervjuat	barnen	då,	att	sälja	produkter	med	na-
kenhet,	så	är	det	ju	så	att	just	barnen	tycker	bara	det	är	äckligt	och	förstår	sig	inte	på	det	och	tycker	att	
vaddå,	jag	förstår	inte	hur	produkten	fungerar,	varför	skulle	jag	köpa	den	här	produkten	då.	Ja,	okej,	
det	funkar	ju	inte	på	barnen,	det	kanske	funkar	på	vuxna.	Det	dom	tror	barnen,	det	är	ju	att	det	är	
så	att	blicken	dras	dit.	Så	jag	menar,	javisst,	det	finns	vissa	saker	som	får	våra	blickar	att	riktas	åt	vissa	
håll,	vissa	färger	som	är	extra	starka	som	gör	att	vi	tittar	åt	ett	visst	håll	och	det	tror	jag	också	att	det	
finns,	men
att	säga	att	det	är	på	generell	basis,	att	det	alltid	funkar,	där	vill	jag	nog	dra	ett	litet	streck.	Men	visst,	
jag	tror	att	det	finns	saker	som	påverkar	oss.

Vad	är	viktigare,	att	bilden	får	barnet	att	vilja	läsa,	eller	att	barnet	lättare	förstår	vad	det	läser?	Varför?

Forskaren:	Det	är	lika	viktigt.	Jag	har	ju	en	tjej	i	den	här	som	inte	kan	läsa,	men	hon	kan	läsa	serietid-
ning,	och	då	frågade	jag	henne	att	hur	gör	man	då,	om	man	ska	läsa	den	här	serien	om	man	inte	kan	
läsa?	Då	säger	hon	såhär,	att	här	ser	man	ju	att	hon	säger	hej,	hur	har	du...	och	då	svarar	ju	hon	såhåär.	
Det	är	ju	en	basering	på	dels	pratbubblorna,	att	nånting	sägs	där,	och	bilden	vad	dom	gör	där.	Hon	
gör	ju	en	tolkning	av	både	språk	och	bild	trots	att	hon	inte	kan	läsa,	så	hon	talar	om	för	mig	hur	man	
gör	för	att	förstå	det	här	i	alla	fall.	Nu	glömde	jag	bort	frågan,	svarade	jag	rätt	där?	Just	det...	Jo,	det	
var	väl	det	jag	skulle	säga,	då	kan	man	ju	se	såhär,	att	bilderna	uppmuntrar	ju	henne	nånstans	till	att	
vilja	förstå	texten	också.	Så	det	kommer	ju	att	komma	förr	eller	senare	och	sen	kan	det	ju	också	vara	så	
att	man	har	en	bok	med	färre	bilder	i	framtiden	som	gör	att	man	vill	förstå	bilderna	och	då	måste	man	
kunna	läsa.	Så	jag	tror	att	dom	är	viktiga	för	varandra	egentligen.	Om	igen,	så	tror	jag	på	det	här	att,	
man	behöver	båda	två.

Pedagogen

Vad	är	bildens	primära	uppgift	enligt	dig?

P:	I	barnböcker?

K:	Ja

F:	Vad	känner	du	är	saker	som	behöver	förklaras?

P:	Ja,	sånt	som	kanske	är	underförstått,	sånt	som	är,	ja,	det	som	inte	sägs	direkt	i	texten,	komplet-
terande	information,	ja.

Tror	du	att	en	bild	kan	påverka	läsförståelsen?	Hur?

P:	Ja,	det	kan	den	ju	göra	också,	eller	kan...	i	en	vanlig	barnbok	är	det	kanske	så	att,	iaf	inte	enbart,	ser	
ut	som	en	barnboksillustratör	tänker.	Utan	jag	tror	man	tänker	mer	att	man	ska,	ja,	komplettera,	att	
man	ska	bidra	med	sådan	information	som	inte	finns	i	texten,	men,	den	hjälper	ju	förstås	också.	Den	
illustrerar	ju	också	för	den	är	ju.	Den	hör	ju	till	texten.	Jag	vet	inte	om	det	är	enklare	om	vi	pratar	om	
nån	bok,	nån	konkret	bok.	Jag	använder	ju	jättemycket	böcker	när	jag	jobbar	med	svenska	som	andra	
språk.	Och	dem	som	har	väldigt	lite	svenska,	det	är	ju	ovärderligt	med	en	bild	till	då.	Nackdelen	med	
det	kan	ju	vara	att	de	får	en	bild	av	hur	det	ska	se	ut	och	inte	får	möjligheten	att	göra	en	egen	bild	i	
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huvudet.	Men	det	är	ju	nödvändigt	för	att	vi	ska	kunna,	för	att	vi	ska	kunna	få	en	upplevelse	av	en	
berättelse.	Jag	har	ju	massor	av	böcker	här	som	jag	läser	varenda	dag	nästan,	såna	här	favoriter,	och	där	
är	det	ju	verkligen	så,	man	ser	att,	det	förklarar.	I	boken	med	Peterspiran,	där	man	ser	jätten	heter	grå	
och	den	var	starkare	än	två,	och	det	ser	man	på	bilden	att	han	bär	på	två	stycken	nu,	och	då	förstår	
dom	det	uttrycket.	Annars	kan	dom	ju	inte	det	uttrycket	som	regel	då.

Vad	tycker	du	är	positivt	och	negativt	med	bilder	i	en	barnbok?	Du	tog	upp	lite	positivt	och	negativt	
med	bilder.	Har	du	något	mer	att	tillägga?

P:	Det	enda	som	är	negativt	är	att	man	kanske	bromsar	dom	lite	i	att	skapa	sina	egna	bilder	men	sam-
tidigt	så	kan	dom	ju,	om	dom	blir	vana,	och	det	blir	dom	ju	vid	att	man	läser	och	dom	ser	bilder,	och	
dom	ser	mycket	bilder,	så	kan	det	ju	också	stimulera	dom	också	liksom,	till	att,	ja,	tänka	ut	och	se	nya	
egna	bilder.

Hur	tänker	du	ur	ett	intresseväckande	perspektiv?	Det	här	verkar	intressant,	jag	vill	läsa	om	det.

P:	Ja,	absolut.	Och,	att	eh,	jag	har	väl	inte	förstått	det	själv	egentligen.	Kanske	fanns	det	inte	lika	
mycket	barnböcker	när	jag	var	liten,	kanske	lärde	jag	mig	läsa	väldigt	fort,	så	jag	inte	riktigt	har	förstått	
det.	Hur	viktig	bilden	är.	Men	jag	har	ju	märkt	på	barn	när	man	läser	för	barn	och	sådär,	om	jag	läser	
pippi	långstrum	till	exempel	så	är	det	bara	bilder	här	och	där,	och	sen	kommer	det	en	bild	och	sen	
ooooh,	säg	till	när	bilden	kommer,	sen	glömmer	man	det	och	sen	när	man	läser	för	sina	egna	barn,	
sen	du	säger	ju	inte	till	när	bilden	kommer	(säger	med	en	arg	stämma),	det	är	jätteviktigt	med	den	där	
bilden.	De	vill	verkligen	se	den,	de	hämtar	en	bok	sen	tittar	de	på	en	bild	på	framsidan.	Och	då	blir	
dom	intresserade	och	sådär.	Så	det	är	ju...	avgörande,	otroligt	viktigt	för	barn	faktiskt.

Hur	tror	du	att	barn	som	lär	sig	läsa	använder	bilderna	i	sin	läsprocess?

P:	Ja,	det	är	ju	lite	olika	för	det	går	ju	lite	olika	till	när	olika	barn,	när	man	lär	sig	läsa	och	hur	det	går	
till.	Men	bilden	är	ju	absolut	ett	stöd	och	eh,	i	nybörjarundervisningen	använder	man	ju	mycket	bilder	
som	ett	stöd.	Sen	vet	man	ju	inte	riktigt.	För	vissa	barn	är	det	ju	viktigare	och	för	andra	är	det	mindre	
viktigt.	Beroende	på	var	man	har	sina	starka	sidor,	auditiva,	visuellt,	eller,	det	som	man	går	igång	på.	
Det	stödjer	ju	varandra.

Om	ni	märker	att	nån	är	mer	visuell,	tar	in	visuellt	mer,	hur	förhåller	ni	er...	ger	ni	den	personen	mer	
bilder	då	eller?

P:	Ja,	det	gör	vi	ju.	Speciellt	med	barn	som	har	lite	svårigheter	och	sådär.	Då	gör	man	lite	tester	och	då	
kan	man	ju	se	att	vissa	är	starkare	visuellt	till	exempel,	och	då	vet	man	ju	att	det	är	viktigt	att	man	job-	
bar	på	det	sättet,	att	man	gör	mera	bilder.	För	vissa	är	det	mer	att	skriva	och	berätta	och	sådär,	dom	tar	
inte	in	det	den	vägen,	utan	då	måste	man	använda	bilder	istället.	Framförallt	med	barn	med	svårighet-	
er.	Men	man	kan	ju	också	märka	det	med	att	vissa	barn,	och	ofta	är	det	ju	så	att	det	som	är	bra	för	
barn	med	svårigheter,	det	är	bra	för	alla	barn.	Det	där	bildstödet	det	är	ju,	det	använder	man	för	alla	
barn.	I	alla	fall	för	6-åringar	och	i	första	klass,	sen	använder	man	det	lite	mindre	för	de	som	går	i	andra	
klass	och	tredje	klass.	Det	försvinner	mer	och	mer	men	det	finns	ju	kvar.

Du	har	ju	varit	inne	lite	på	det	men	vad	finns	det	för	fördelar	och	nackdelar	med	att	beskriva	samma	
sak	i	text	som	finns	på	bild?

P:	Ja,	det	beror	ju	lite	på	hur	dom	själva	är,	i	ja,	sin	kognitiva	utveckling	kan	man	säga.	Om	dom	
behöver	bilden	bara	som	ett	stöd	bara	för	att	förstå,	talet,	ordet,	eller	om	det	kan	vara	så,	att	det	kan	
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ytterligare	ge	information	så	att	man	kan	få	mer	att	prata	om	när	man	tittar	på	bilden.	Då	läser	man	
texten,	sen	tittar	man	på	bilden	och	så	får	man	modelera	en	del	av	texten	själv.	Det	är	ju	nästa	steg	av	
intellektuell	färdighet.

Vad	finns	det	för	fördelar	och	nackdelar	med	att	det	finns	information	i	bilden	som	inte	finns	i	texten?	
Har	du	nåt	mer	att	säga	om	detta?

P:	Nej...	Det	är	ju	väldigt	tacksamt	och	väldigt	roligt,	att	arbeta	med	barn,	barnböcker	och	barnboks-	
bilder,	för	det	finns	ju,	på	svenska	finns	det	ju	otroligt	mycket	bra,	otroligt	bra	bilderböcker,	och	man	
kan	ju	själv	som	vuxen	ha	behållning	av	att	läsa,	för	att	det	är	så	bra	illustrerat.	Bra	minspel,	och	man	
kan	se	litegrann	såhär	relationer	mellan	de	vuxna	i	berättelsen,	kanske	såhär,	det	finns	ett	djup	i,	i	de
ytligt	sett	enkla	barnböckerna	finns	det	ju	rätt	många	bottnar	så.	Det	är	berättelser	som	kan	ge	vuxna	
nånting	också.

Det	finns	ju	många	illustrationer	som	är	mycket	detaljrika	och	så,	som	Pettson,	där	de	kan	hitta	egna	
berättelser	i	bilden.	Hur	ställer	du	dig	till	det?

P:	Ja,	det	är	jätteroligt	för	barn.	Man	kan	ju	prata	hur	länge	som	helst	om	de	där	bilderna.	Det	är	ju	
liksom	som	du	säger	olika	berättelser	i	berättelsen.	De	tycker	det	är	intressant,	det	är	roligt	det	Mup-	
plorna	håller	på	med...	Det	är	ju	bra	för	dom,	man	kan	tänka,	många	barn	nuförtiden	har	ju	svårt	med	
perceptionen,	de	har	svårt	att	ta	in	alla	intryck	man	måste	ta	in.	Man	måste	avskärma	för	att	de	ska	
kunna	koncentrera	sig	på	en	uppgift.	Men	samtidigt	blir	dom	ju	ofta,	dom	barnen	älskar	ju	en	sådan	
barnbok	som	Pettson,	eller	Richard	Scary	sward,	det	är	mycket	detaljer	och	sådär	så	kan	dom	ju	verkli-	
gen	gå	in	i	det.

F:	Tror	du	inte	att	det	kan	ta	fokus	från	texten?

P:	Inte	upplevt	det	i	alla	fall.	Som	i	Pettson,	det	är	ju	inte	en	del	av	berättelsen,	berättelsen	är	inte	så	
komplicerad	ändå.	Man	kan	göra	små	utvikningar,	kolla	på	vad	mupplorna	håller	på	med	och	sådär,	
sen	kommer	man	tillbaka	till	ja,	var	är	nyckeln	nånstans	(Pettson	och	Pannkakan),	när	nyckeln	ligger	
på	botten	av	brunnen	och	han	ska	låsa	upp	cykeln	och	så	vidare	då.	Jag	har	inte	upplevt	att	det	har	
varit	på	det	viset.	Jag	tycker	ju	att	svenska	barnböcker	är	ju,	det	finns	en	uppsjö	av	otroligt	välskrivna,	
bra,	böcker	så.	Jag	kan	tänka	mig	att	man,	att	nån	klåpare	kan	göra	en	bok,	där	det	fungerar	så,	där	
man	inte	riktigt	kan	hålla	fokus	på	berättelsen,	men	inte,	till	exempel	i	Pettson	är	det	inte	så.	Det	har	
jag	aldrig	upplevt.	Vi	har	läst	rätt	mycket	Pettson..	för	våra	egna	barn..

Hur	kan	bilden	fånga	barnets	intresse?	Hur	viktigt	tror	du	att	det	är	för	att	barnet	ska	vilja	läsa	vidare?

P:	Det	är	ju	jätteviktigt.	Det	är	ju	så	att	barn	läser,	de	vänjer	sig	vid	böcker.	Det	börjar	de	ju	med	redan	
i	bilderboken,	när	de	sitter	och	bläddrar,	sagan	om	den	lilla	lilla	grisen,	det	kan	man	ju	läsa	för	bebisar	
nästan,	ettåringar	i	alla	fall.	Som	den	där	berättelsen	med	katten	som	välter	mjölk,	ooooh,	och	den	
stora	dramatiken	kring	det	där	och	så,	att	ja,	för	att	ta	klivet	in	i	bokens	värld	så	är	det	ju	jätteviktigt,	
det	går	ju	inte	annars.	Annars	måste	man	ju	vara	en	jätteduktig	läsare	för	att	kunna	intressera	sig	för	
en	bok	överhuvudtaget.	Och	det	blir	ju	ett	väldigt	stort	kliv	att	ta,	om	man	aldrig	har	umgåtts	med	
böcker,	eller	varit	intresserad	tidigare,	och	det	är	man	ju	inte	om	man	har	en	bok	med	en	textsida	bara,	
förrän	man	är	jätteduktig.

Det	här	har	vi	ju	varit	inne	på,	men	hur	tycker	du	att	bilden	ska	samverka	med	texten?

P:	Ja,	jag	har...	idealet	är	ju	det	att	man	läser	textsidan,	sen	tittar	man	på	bilden	och	sen	pratar	man	om	
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den.	Sen	får	man	ett	samtal	om	den,	eller	som	barn	gör	själva	också	tror	jag,	att	de	sitter	och	tänker	
själva.	Men	som	vi	vuxna	då,	vår	uppgift	är	ju	verkligen	att	hjälpa	dem	liksom	att,	stimulera	deras	
språk,	att	låta	dom	uttrycka	sig	och	ge	dom	orden	och	hjälpa	dom	vidare	i	det.

Hur	förhåller	du	dig	till	barnens	kognitiva	förmåga	(semiotik)?	Finns	det	gränser	för	vad	dem	förstår?
	
P:	I	berättelser..?	

K:	Ja,	metaforer	och	sådant,	tecken	och	symboler...?	F:	Ja,	som	index,	att	det	är	rök,	att	dem	vet	att	det	
beror	på	eld...?

P:	Ja,	det	förstår	dem.	Dom	är	ju	ganska	smarta	barn.	Men	ironi,	det	förstår	dem	oftast	inte.	Utan	
dem	tar	en	på	orden,	och	den	typen	av	underförstådda	saker,	det	är	dem	dåliga	på	att	förstå.	För	dem	
är	ju	liksom,	dem	tar	ju	saker	för	vad	dom	är,	dom	tar	det	som	att	det	är	sant.	Men	däremot	kan	dem	
förstå	ganska	svåra	saker.

K:	Vi	har	läst	om	perspektiv,	att	dem	har	svårt	att	förstå	det...?	Har	du	upptäckt	något	sådant,	att	det	
blir	fel?

P:	Hur	då	perspektiv?

K:	Alltså	det,	ja,	att	om	någon	står	längre	bort	och	är	liten,	att	de	tror	det	är	en	liten	människa	bara
.
P:	Nej	det	tycker	jag	dem	fattar,	Kattstugan	är	något	vi	läst	ganska	ofta	där	står	på	en	ö	dem	och	viftar	
där	och	är	nakna	när	de	gör	upp	en	eld	och	ska	sätta	kläderna	och	de	förstår	dem	ju	att	dem	är	långt	
borta.	Så	de	förstår	dem.	Dem	kan	ju	ha	svårt	med	perspektivet	på	det	sättet	att	dem	hur	fort	en	bil	
kommer	men	det	är	ju	i	verkligheten	men	de	är	ju	mer	när	de	gäller	att	ta	ställning	till	saker	hur	man	
ska	bete	sig	och	de	kan	ju	gå	ut	framför	en	bil	för	att	de	tror	den	är	längre	bort.	Men	de	är	ju	mer	när	
dem	ska	ta	ställning	till	olika	saker	utifrån	och	göra	någonting,	Men	annars	tycker	jag	de	förstår	dem.

Vet	du	vilka	böcker	som	används	som	läromedel	när	barnen	ska	lära	sig	läsa?

P:	Ja	för	att	lära	sig	läsa,	själva	avkodningen	så	när	man	läser	ihop	ljud	till	ord	där	har	vi	ju	egentligen	
inte	något	så	jättebra.	Men	då	använder	vi	ju	plan	och	bilder.,	stensiler	och	lite	sånt	eget	material	som	
vi	har	vi	provade	någonting	nu	i	år,	vi	var	på	en	kurs	på	Bågen,	ett	läromedels	företag	i	Flen	som,	de	
var	väll	inte	så	tokigt,	men	de	var	ju	inte	så	mycket	bättre	än	de	vi	har	själva	heller	så.	Men	sen	har	vi	
ju	som	jag	tycker	är	jätte	bra,	som	många	lärare	har	på	skolan,	inte	alla	då,	ett	läromedel	som	heter	”Vi	
läser”,	vet	inte	om	ni	känner	till	den?	Om	ni	har	tittat	på	de?	Nä,	de	är	ju	författare	som	har	skrivit	
berättelserna	sen	är	de	Torrum	som	har	skrivit	ehh	som	har	gjort	bilderna,	så	här	ser	den	ut	(visar	en	
boken	”Vi	läser”)	nää	Ulf	Stark	är	de	som	har	skrivit,	Ulf	Stark	är	det	som	har	gjort	endel	av	texterna,	
nä	de	var	verserna,	de	är	lite	olika,	de	är	de	flesta	bilderna	alltså	Leif	Eriksson,	De	är	iaf	Stark,	Boldén,	
Dalmo	de	är	iaf	Ulf	Stark	de	är	en	jättebra	barnboks	författare,	ni	känner	säkert	till	honom.	Och	de	
är	en	berättelse	som	fortsätter	genom	alla	bilderna	och	där	är	de	just	väldigt	mycket	sånna	här	att	man	
ska	läsa	mellan	raderna,	att	berättelsen	fortsätter	sen	är	det	någonting	som	har	hänt	och	så	får	man	
reda	på	de	småningom	i	berättelsen	väldigt	mycket	och	prata	om,	inte	så	enkel	text	alla	gånger	utan	
man	får	jobba	med	texten.	Å	så	är	det	redan	från	ettan	de	kan	man	ju	kanske	kritisera	denhär	boken	
för,	men	de	är	ju	en	bra	läslärning	så,	alltså	den	är	inte	gjord	så	utan	de	är	ju	nybörjar	läsning,	de	här	
är	ju	tvåans	bok,	jag	har	inte	ettans	bok	här,	men	de	finns	för	ettan	tvåan	och	trean	och	de	är	en	jätte,	
väldigt	bra	bilder	som	också	visar	sådär	lite,	alltså	de	visar	det	texten	inte	säger.	Så	man	kan	prata	kring	
texten	och	det	är	ju	viktigt	med	en	läsebok	att	man	har	något	att	prata	om.
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Vad	gillar	barnen	då?

P:	Så	är	det	ju	ofta	att	barnen	gillar	det	fröken	gillar	då	förstås,	hehehe.	Min	upplevelse	är	iaf	att	de	
tycker	om	den	iaf,,	de	tycker	om	berättelsen,	De	är	ju	Thor	och	hans	klaskamrater	och	Thord	han	är	
lite	som	en	vanlig	kille,	han	är	ju	inte	alltid	bäst	men	han	vill	ju	alltid	vinna	tävlingar	och	sånt	och	han	
säger	till	sin	lillasyster	att	han	gör	de	men	det	fungerar	de	inte	riktig	när	de	kommer	till	kritan,	så	har	
han	en	retsticka	till	kompis	som	alltid	ska	vara	där	och	retas	och	bli	ihop	med	tjejen	som	Thor	tycker	
om	och	så.	När	de	verkligen	gäller	och	Thor	blåser	ut	till	havs	med	sin	isjakt	som	han	har	byggt	då	är	
de	Sven	som	räddar	honom,	de	kanske	inte	alltid	är	den	man	mest	litar	på	som	ställer	upp	när	de	verk-
ligen	gäller,	och	mycket	sånt	att	prata	om.	Åhså	är	bilderna	jättebra	till	tycker	jag.	

Vad	tycker	barnen	om	bilderna?

P:	Ja	men	dem	gillar	dem.	Asså	det	finns	ju	mycket	att	prata	om	i	ett	nytt	bilduppslag.	När	man	kom-
mer	till	ett	nytt	stycke	så,	nått	vid	skogen?	Vad	är	de	där	vid	stranden?,

Du	har	nämnt	några	gånger	att	det	är	viktigt	att	prata	om	en	bok?	Menar	du	då	att	man	har	en	
förståelse?	Att	man	har	en	diskussion	om	boken?

P:	Ja,	absolut.

F:	På	vilket	sätt	kan	de	hjälpa	att	lära	sig	läsa?	

P:	Men	man	läser	ju	på	flera	olika	sätt.	Men	de	behöver	man	ju	göra,	läsa	på	olika	sätt,	men	om	
barnen	bara	sitter	tyst	och	läser	sin	egen	bok	så	är	de	ju	inte	ens	säkert	de	läser,	många	gör	ju	faktiskt	
inte	de,	utan	de	vänder	bara	blad.	Många	barn,	för	vi	har	ju	en	stund	varje	dag	då	man	får	träna	på	att	
läsa	lite	för	sig	själv,	och	många	barn	tengerar	ju	till	att,	de	blir	ofta	en	våg	genom	klassen	att	man	ska	
läsa	lite	svåra	böcker,	som	Harry	Potter	å	sånt,	o	då	kan	man	behöver	bromsa	dem	lite,	men	får	försöka	
ge	dem,	och	peppa	dem,	ge	dem	lagom	böcker,	inte	så	svåra	böcker,	men	de	är	ju	inte	alltid	så	lätt,	ää	
man	kan	ju	inte	tvinga	dem	heller.	Så	därför	är	dem	endå	inte	sugna	på	de	då,	en	bok	som	fröken	har	
mer	eller	mindre	påtvingat	dem.	Så	de	är	ju	jätteviktigt	att	dem	någorlunda	förstår	vad	dem	läser,	så	de	
försöker	man	få	på	olika	sätt.

Men	när	ni	tar	in	sånna	här	böcker,	vad	är	det	för	kriterier	ni	går	på,	sånt	materiel	som	ska	bättre	läs-
förståelsen?

P:	Vi	pratar	ju	om	det	tillsammans,	nu	har	vi	ju	i	år	gått	en,	eller	först	har	ju	jag	och	en	annan	lärare	
gått	en	kurs	i	läsförståelse	och	nu	har	vi	gjort	denhär	kursen	då	eller	studiecirkel	är	det,	tillsammans	
med	våra	kollegor	och	så	ska	vi	börja	jobba	med	det	här	i	höst	nu	då.	Nu	är	de	ju	ett	litet	lyft	dådå,	en	
satsning	och	det	beror	ju	på	att	Sverige	har	ju	ganska	dåliga	resultat	i	läsförståelse	internationellt	och	
det	sjunker	också.	Men	vi	jobbade	naturligtvis	med	läsförståelse	tidigare	också.	Ja	och	vi	pratar	om	det	
tillsammans	i	arbetslagen.	Man	kanske	tipsar	varandra,	ibland	så	går	vi	på	läromedelsinformationer	
som	kommer,	vi	kanske	åker	från	skolan	någon	gång	o	så.	Alltså	det	finns	ju	mycket	läromedel	men	
allting	är	ju	inte	bra.	Många	har	ju	jobbat	länge	och	sett	en	hel	del.	Det	är	ju	olika,	men	man	försöker	
ju	delge	varandra	och	det	är	ju	inte	nödvändigt	att	alla	i	klasser	eller	alla	i	ett	arbetslag	har	samma	läse-	
bok.	Men	tycker	man	att	någonting	är	bra	så	gör	man	såklart	reklam	för	det,	och	så	provar	en	annan	
klass	de.	O	så	får	man	råd	om	va	de	tycker.	Alla	tycker	ju	inte	lika,	ibland	tycker	man	ju	olika.	Men	
det	är	många	på	skolan	som	har	just	denhär	då	(pekar	på	”Vi	läser”).
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Finns	det	någonting	gemensamt	mellan	de	popurlära	titlarna	som	lärarna	gillar?

P:	Ja,	de	är	väll	att	det	är	bra	bilder,	om	man	jobbar	gemensamt	är	det	ju	bilder	viktigt,	att	man	har	
någonting	att	prata	kring.	Och	så	ska	de	ju	vara	en	text	som	har	lite	poänger	och	ofta	är	de	ju	så	att,	
som	den	här	boken	(pekar	på	”Vi	läser”)	ofta	är	det	lite	poänger	som	även	vuxna	kan	tycka	är	lite	ro-	
liga,	de	står	ju	sig	bra	om	det	är,	om	det	finns	lite	som	attraherar	vuxna	lite	också.	Bra	litteratur	är	väll	
så	att	dem	passar	alla	åldrar.

Du	tog	upp	det	här	med	humor,	hur	ofta	finns	det	humor	i	böckerna	och	hur	viktigt	är	det?	

P:	Ja	men	det	är	viktigt	med	små	poänger	sådär,	det	är	ju	så	att	det	är	lite	små	poänger	och	lite	mellan
raderna	och	så,	än	rena,	sånna	som	barnen	gillar	som	Bert	och	Sune	och	sånt.	Mer	sånn	pajkast-	
ningshumor	eller	pruta	och	sånt	gillar	ju	barn.	Men	det	är	väll	en	viss	ålder	som	sånt	är	jättekul.	Men	
mera	sånna	underfundigheter	och	poänger	och	sådär.	Det	är	ju	viktigt.	Det	berör	ju	än	lite	speciellt.

Vad	tror	du	är	barns	primära	anledning	till	läsning?	Vad	är	den	största	anledningen	till	att	barn	vill	
läsa?	Om	de	nu	vill	läsa.

P:	Ja,	idag	är	det	ju	inte	helt	enkelt,	eftersom	det	finns	så	mycket	annat	roligt	idag	som	är	enklare	än	
att	läsa	då.	Trycker	man	på	en	knapp	så	finns	det	mycket	att,	dataspel	och	tv-spel,	gameboy	och	allas	
sånna	olika	spel.	Det	är	ju	inte	helt	enkelt	utan	idag	måste	vi	jobba	för	läsningen	tror	jag.	Men	ändå	
är	de	ju	så	att	väldigt	många	vuxna	läser	ju	ganska	mycket	tror	jag	iaf.	Och	det	finns	ju	ganska	mycket	
såhär	populärlitteratur	som	deckare.	Kriminalserier	som	ändå	vuxna	läser	så	nånstans	är	de	ju	ändå	
så	att	det	är	värt	besväret	tycker,	jag	vet	inte	om	de	är	de	flesta	,	men	många	iaf.	Men	i	skolan	och	för	
barn	så	är	det	ju	inte	helt	enkelt	så	att	de	är	intresserade	att	börja	lära	sig	läsa	och	det	vet	dem	ju	att	
de	ska	göra	i	skolan,	att	man	ska	lära	sig	läsa	och	på	det	viset	är	de	ju	spännande	med	bilder	och	för	
endel	får	de	ju	ihop	att	de	lär	sig	och	de	förstår	vad	de	står	och	de	är	ju	jätte	wow,	de	är	ju	jätteroligt	
för	många	men	endel	har	ju	lite	trögare	då	och	kämpa	och	så	men	de	kan	ju	ändå	nå	vissa	mål	att	det	
går	bättre	att	det	lönar	sig	o	kämpa	men	sen	nästa	steg	att	bokläsa,	då	gäller	det	verkligen	att	mata	
på	med	bra	böcker	och	det	finns	ju	idag	väldigt	lättlästa	bra	böcker	i	stegrande	svårighetsgrad	som	är	
spännande	och	det	finns	ju	många	författare	som	har	gjort,	Martin	Vidmark	och	Lassemajadetektiv,	
och	serier	är	ju	jättebra	då	hittar	man	en	så	finns	de	fler	av	samma	liksom.	Så	det	finns	ju	men	man	
måste	jobba	för	det,	samarbeta	med	biblioteken,	de	är	ju	jätte	duktiga	på	biblioteken	och	kan	berätta	
visa	och	hjälpa	till	och	serva	och	så	där.	Det	är	större	utmaningen	än	tidigare	att	hjälpa	barn	att	bli	
bokläsare.	Och	de	går	väll	an	på	lågstadiet	men	på	mellanstadiet	och	högstadiet	är	de	ännu	svårare.	
Och	man	kanske	inte	allt,	iaf	på	höggstadiet	är	medveten	om	vad	viktigt	det	är	och	hur	viktig	skolan	
är	på	det	viset	för	de	är	ju	inte	färdiga	bokläsare	när	de	kommer	till	högstadiet	men	man	kanske	utgår	
ifrån	det	på	högstadiet,	jag	vet	inte	det	säkert	för	jag	jobbar	ju	inte	på	högstadiet,	men	jag	kan	tänka	
mig	det.

Finns	det	mer	man	kan	jobba	med	för	öka	läslusten?

P:	Alltså	det	här	med	serier	är	jättebra,	lite	spänning	och	lite	humor.	För	det	är	i	en	viss	ålder	som	man	
älskar	”Bert”	som	kan	uppfattas	som	lite	flamsigt	när	man	är	vuxen.	Så	de	har	sitt	berättigande	också	
de	kommer	in	på	de	där,	de	läser	de		och	de	kommer	igång	med	bokläsning	men	serier	är	jättebra	och	
olika	svårighetsnivå.	Det	är	ju	bra	att	dem	har	kommit	demhär	Lassemajasdetektivbyrå.	Och	de	finns	
dem	här	lite	enklare,	alltså	dem	är	inte	jätte	lättlästa	heller	men	det	är	ganska	stor	text	och	mycket	
bilder	och	så.	Det	finns	ännu	lättare	sånna	och	med	olika	svårighetsgrader	och	så	för	att	det	är	en	lång	
stege	till	att	man	kan	läsa	en	vuxenbok	eller	en	bok	med	liten	text	då	och	så	tror	jag	också	att	det	här	
glappet	till	sen	att	man,	jag	har	upplevt	det	med	mina	egna	barn,	att	det	här	glappet	mellan	ungdoms-	



1.	 AE

böcker	tills	att	man	läser	vuxenböcker,	vad	ska	man	läsa	där	emellan,	alla	dem	som	handlar	om	vuxnas	
liv	och	vuxna	relationer.	Man	kan	ju	mycket	gärna	läsa	dem	just	för	man	kan	läsningen	men	man	
kanske	inte	vill	läsa	om	hur	vuxna	har	det.	Så	de	kan	jag	tänka	mig	lite	senare	ungdomsböcker,	tonårs-	
böcker,	fast	äldre	tonårs	också.

Genreanalys 

LasseMajas detektivbyrå
Text:	Martin	Widmark	Illustratör:	Helena	Willis

Allmänt:
Lassemajas	detektivbyrå	-	Biografmysteriet,	är	en	äventyrsberättelse	som	handlar	om	Lasse	och	Maja	
som	har	en	detektivbyrå.	De	läser	i	tidningen	om	att	några	hundar	blivit	kidnappade	och	ägarna	
krävda	på	lösensumma	för	dem.	De	går	på	bio	och	upptäcker	en	hel	del	konstigheter,	som	att	några	
av	de	som	arbetar	på	bion	är	väldigt	rika	för	sin	position,	och	Lasse	lyckas	också	höra	en	av	hundarna	
yla	inne	i	ett	förråd.	De	ger	sig	ut	på	spaningsuppdrag	och	efter	många	om	och	men	lyckas	det	hitta	
hundtjuven.

Omslag
Omslagstext:
1.	Det	finns	två	olika	teckensnitt,	ett	sans-serif	och	en	med	seriffer.	Båda	teckensnitten	är	specialteck-
ensnitt	och	lite	krokiga.	Texten	syns	mycket	väl	då	den	är	vit	mot	mörkröd	eller	mörkblå	bakgrund	
och	innehar	inga	effekter	som	skuggningar	eller	dylikt.	”Biografmysteriet”	som	är	namnet	på	boken	
är	skrivet	i	mycket	stora	bokstäver	och	är	det	första	som	ses	vid	en	första	anblick.	Efter	det	är	det	med	
storlek	och	placering	en	ganska	tydlig	hierarki	mellan	de	olika	textelementen,	som	är	tre	till	antalet.	
Titeln	som	tidigare	nämnts,	sedan	är	det	namnet	på	serien	boken	tillhör,	”Lassemajas	Detektivbyrå”	
som	är	nästa	på	turordningen	rent	storleksmässigt.	Den	minsta	textstorleken	tillhör	den	del	där	det	
står	författarnas	namn.	Det	står	också	längst	ner	i	vänstra	hörnet,	så	dess	placering	bestämmer	när	i	
ordningen	detta	moment	skall	läsas.

2.	Texten	är	krokig,	men	ändå	tydlig.	Det	är	en	underhållande	och	rolig	text	som	tilltalar	barnen	av	
just	de	anledningarna.

Bild:
1.	Bilden	föreställer	två	brunhåriga	barn	som	tittar	fram	bakom	ett	teaterdraperi	och	ser	mycket	all-	
varsamma	ut.	Den	utspelar	sig	på	en	teater.	Bakomför	barnen	finns	en	teatersalong	där	ett	antal	män-	
niskor	sitter	och	tittar	på	showen.	På	den	stora	teaterduken	visas	en	cowboy	på	en	vit	häst	som	stegrar	
sig.	Bilden	är	enkelt	ritad	med	enkla,	inte	speciellt	figurativt	exakta	karaktärer	eller	miljöer.	Det	är	
enkla	former,	men	bilden	har	ändå	ett	stort	antal	detaljer	som	hade	kunnat	utelämnas	utan	att	påverka	
förståelsen	av	bilden.	Bilden	är	med	stor	sannolikhet	gjord	i	illustrator	eller	liknande	program,	men	
med	tuschlinjer	som	grund.	Bilden	innehåller	många	moment.	Det	är	både	en	teaterduk,	det	är	de	två	
barnen,	det	är	draperiet,	och	det	är	folket	i	publiken.	Det	är	en	bild	som	tar	en	stund	att	titta	på.

2.	Bilden	är	detaljrik	och	har	många	moment.	Den	tar	lång	tid	att	titta	på,	och	många	delar	av	bilden	
gör	att	barnet	funderar	på	vad	som	händer,	och	varför	barnen	är	där	och	vad	det	är	som	händer	i	
biografen.	Omslaget	kan	nog	väcka	intresse,	genom	att	ge	en	hel	del	små	ledtrådar,	som	barnet	vill	gå	
vidare	och	undersöka.
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Färger och kontrast:
1.	Färgerna	är	mycket	kontrastrika.	Bakgrunden	och	de	mindre	viktiga	elementen	(mindre	viktiga	för	
att	de	inte	innehåller	annat	än	information	för	att	meddela	betraktaren	om	var	de	är)	är	mörka	men	
detaljrika.	Texten	är	vit	och	syns	därmed	mycket	väl	mot	den	mörka	bakgrunden.	Färgerna	på	karak-	
tärerna	och	även	teaterns	projektorduk	är	mycket	ljusa,	och	syns	därmed	mycket	väl	mot	de	övriga	i	
bilden.	Överlag	är	det	dock	inga	extremt	intensiva	färger,	och	de	flesta	färger	är	mörka	och	”smutsiga”.	
På	längre	håll	är	det	dock	svårt	att	se	vad	som	är	vad,	utan	då	syns	bara	den	mörka	färgen	och	en	ljus	
blå	punkt.

2.	Det	kan	vara	ett	risktagande	att	använda	så	mörka	och	“tråkiga”	färger	som	de	valt	att	använda	på
omslaget	av	den	här	boken.	Men	Lassemajas	detektivbyrå	är	en	populär	barnbok	så	helt	uppenbarligen	
fungerar	det	ändå.	Anledningen	kan	tänkas	vara	för	att	det	handlar	om	en	deckare,	det	ska	vara	lite	
mystik	och	lite	action.	Action	och	mystik	kanske	barnen	förknippar	mer	med	mörka,	dova	färger	än	
ljusa	och	glada.	Ljusa	och	glada	färger	tas	inte	på	allvar	på	samma	sätt.	Många	barn	vill	också	uppfattas	
som	äldre	och	mognare	än	de	är	och	därför	vill	de	identifieras	med	boken.	Lassemajas	detektivbyrå	är	
också	en	serie,	så	behovet	av	att	få	barnet	att	se	boken	och	intressera	sig	för	boken	på	långt	håll	är	inte	
lika	stort.

Samspel och kontrast:
1.	Samspelet	mellan	de	olika	elementen	på	framsidan	är	noga	avvägt.	Texten	har	sin	tydliga	hierarki	
i	och	med	dess	storlek	och	placering.	Bilden	och	texten	är	inkorporerade	i	varandra	genom	att	titeln	
står	ovanpå	draperiet	som	barnen	tittar	fram	bakom.	Texten	som	berättar	vilken	serie	det	tillhör	ligger	
exakt	på	en	fyrkantig	skärm.	Texten	är	mycket	tydlig	eftersom	draperiet	har	en	sådan	mörk	färg	och	
texten	är	vit.	Kontrasten	är	mycket	hög	då	färgerna	är	mycket	olika	varandra	i	både	luminans	och	
nyans.

2.	Är	läsaren	inte	en	van	läsare	och	har	tidigare	bara	läst	bilder	är	det	viktigt	att	texten	inte	är	svårläst	
genom	att	det	försvinner	bakom	och	i	andra	moment.	Texten	syns	väl	men	har	ändå	en	sekundär	roll	
efter	bilden.	Bilden	syns	bäst,	bilden	ska	locka	till	sig	läsaren	och	göra	läsaren	nyfiken	på	att	få	veta	
mer.	Texten	är	till	för	det	barn	som	tittat	på	bilden,	tycker	den	är	intressant	och	vill	läsa	boken.	Därför	
är	texten	tydlig	och	innebär	inte	några	lässvårigheter.

Innehåll
Bilder:
1.	Det	finns	många	bilder	i	boken.	Bilderna	är	gjorda	i	tusch	och	färglagda	i	illustrator	eller	liknande	
program.	Det	börjar	med	en	karta	över	Valleby	och	en	mycket	tydlig	presentation	av	karaktärerna.	Bil-	
derna	är	inte	fyrkantiga	utan	är	inkorporerade	i	uppslaget.	Bilderna	är	mycket	detaljrika	och	innehåller	
väldigt	mycket	information,	till	och	med	sömmar	och	strukturer	syns.	Bilderna	innehåller	många	räta	
linjer,	men	de	är	inte	ritade	med	linjal,	utan	hackiga	och	krokiga,	och	tuschlinjerna	är	ojämna.
Karaktärerna	ser	mycket	olika	ut	även	om	de	är	enkelt	ritade.	De	skiljer	sig	på	allt	från	bredd	på	ansik-	
tet	till	klädstil.	Perspektiv	är	inte	viktigt	för	illustratören	då	det	som	är	avbildat	ofta	avbildas	krokigt	
snett	och	vint,	inte	bara	på	linjerna,	utan	även	hela	objekt	som	står	på	snedden.	Minspelet	hos	karak-	
tärerna	är	väldigt	dramatiskt.	Vilma	gråter	med	stora	tårar	som	flyger	i	bågar	ut	från	ansiktet.
Kartan	i	början	av	boken	visualiseras	uppifrån,	men	istället	för	att	måla	husen	uppifrån	är	de	alla	avbil-	
dade	från	sidan,	så	vissa	av	husen	är	avbildade	upp	och	ned.	Golvet	kan	bölja	som	havet	och	trappan	
likaså.	På	vissa	av	bilderna	är	det	ett	”normalt”	centralperspektiv	dock.	Storleken	på	bilderna	varierar	
mycket.	Vissa	av	bilderna	tar	en	hel	sida,	andra	är	bara	små	instickare	i	texten	som	bara	beskriver	små	
detaljer,	som	en	arm	med	en	klocka	på	eller	en	filmrulle.	Vissa	av	bilderna	påminner	om	informations-	
grafik,	en	karta	och	en	överblick	över	biosalongen,	med	pilar	och	förklarande	text	i	bilden.	I	vissa	av	de	
små	bilderna	får	läsaren	ledtrådar	om	vad	som	kommer	senare	i	texten.
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2.	Bilderna	i	boken	är	intressanta	helt	på	egen	hand.	De	är	humoristiska	och	annorlunda	ritade.	Barnet	
kan	skratta	åt	bilden	utan	att	läsa	texten	överhuvudtaget.	Bilderna	beskriver	ofta	samma	sak	som	det	
som	händer	i	texten.	Men	bilderna	ger	läsaren	mer	information	om	hur	personerna	ser	ut.	Miljöerna	
är	rätt	så	sparsmakade,	men	innehar	element	för	att	läsaren	ska	kunna	förstår	var	karaktärerna	befinner	
sig	genom	enbart	bilden.	De	små	instickande	bilderna	som	är	utplacerade	här	och	där	i	boken,	kan	
placerats	där	för	att	hjälpa	barnet	att	veta	vad	det	är	de	läser	om	för	tillfället.	Det	är	sannolikt	att	bil-
derna	hjälper	barnen	att	förstått	vissa	ord	och	skeenden,	då	texten	är	svår	tidvis.

Det	går	inte	att	läsa	boken	helt	visuellt,	texten	behövs	för	att	förstå	berättelsen.	Bilderna	är	utvalda	från	
skilda	delar	av	historien,	och	täcker	dessutom	inte	upp	alla	skeenden	därför	är	det	svårt	att	se	ett	sam-	
manhang	mellan	bilderna.	De	används	som	underhållning	för	barnet	och	fungera	som	ett	hjälpmedel	
då	bilderna	ofta	illustrerar	de	viktigaste	delarna	som	behövs	för	att	förstå	boken,	som	ett	komplement	
till	texten.	En	potentiell	läsare	som	bläddrar	i	boken	ser	dessutom	att	bilderna	är	roliga	och	därigenom	
lockas	att	läsa	boken.	I	boken	finns	bilder	som	fungerar	som	informationsgrafik,	även	här	tyder	det	på	
att	illustratörens	huvudfokus	ligger	på	att	vara	tydlig.	Att	det	finns	kartor	kan	vara	intresseväckande
då	barnet	kan	bläddra	tillbaka	i	boken	och	kolla	”var	på	kartan	befinner	de	sig	nu”	och	på	så	sätt	bli	
delaktiga	i	handlingen	på	ett	annat	sätt.

Bildtext:
1.	I	bilderna	finns	ibland	text	som	är	ritad	för	hand	för	att	förtydliga	vissa	saker.	På	presentationsup-	
pslaget	är	det	tydligt	skrivet	vem	som	är	vem	med	en	porträttbild	ovanför	texten.	I	kartan	i	början	är	
också	de	olika	delarna	och	husen	beskrivna	med	ord.	På	ett	ställe	finns	det	en	karta	med	numrerade	
positioner	och	med	förklarande	text	vid	sidan	av	vad	de	olika	positionerna	innebär.	Boken	innehåller	
en	hel	del	bildtexter	som	fungerar	som	en	del	av	bilderna	och	som	stärker	eller	förklarar	det	som	sker	i	
bilden,	men	ändå	är	utanför	själva	berättelsen.

2.	Text	i	bilderna	förtydligar	ännu	mer	vad	som	bilden	föreställer.	Det	är	viktigt	att	bilden	tolkas	rätt,	
och	att	därigenom	även	texten	tolkas	rätt.	Då	bilden	ska	hjälpa	läsningen,	måste	den	förstås	på	rätt	sätt	
så	att	barnen	i	sin	läsning	blir	hjälpta	av	bilden.

Färger:
1.	Färgen	på	bilderna	är	svartvita.	Det	är	mycket	tydliga	färgfält	av	olika	nyanser,	inga	gradienter	utan	
bara	platta	och	enhetliga	färger.	Tuschlinjerna	står	i	tydlig	kontrast	till	de	övriga	nyanserna	av	grått,	de	
svarta	linjerna	är	också	det	som	ger	upphov	till	de	flesta	detaljerna.

2.	Bilderna	hade	lika	gärna	kunnat	vara	i	färg.	Det	som	kan	vara	en	fördel	med	att	ha	dem	svartvita,	
i	alla	fall	när	de	är	så	pass	iögonfallande	ändå,	är	att	det	blir	lätt	hänt	att	bilderna	tar	över	för	mycket.	
Bilderna	är	roliga	och	fångar	blicken.	Att	ha	dem	svartvita	kan	göra	att	det	fokuseras	mer	på	texten	och	
handlingen.

Innehållstext:
1.	Texten	är	stor	och	tydlig	och	utgörs	av	en	antikva	med	ganska	stort	radavstånd.	I	boken	finns	två	
instickaretexter	som	ska	föreställa	vara	artiklar	i	en	tidning.	Dessa	instickartexter	har	en	tunn	ram,	och	
ett	annat	teckensnitt.	Det	är	dessutom	mindre	textstorlek	och	mindre	radavstånd.	Det	finns	många	
sidor	som	inte	har	bilder	alls.	Många	händelser	i	boken	repeteras	flera	gånger.	Om	Lasse	får	reda	på	
något	genom	något	han	gjort	eller	något	som	har	hänt,	kommer	berättelsen	att	berättas	igen	i	boken,	
istället	för	att	meddela	läsaren	om	det	genom	att	säga	”...sen	berättade	Lasse	om	det	hela	för	Maja”.
I	ett	fall	så	handlar	det	om	att	Lasse	hör	några	andra	prata,	och	det	som	sägs	är	att	den	ena	kvinnan	
tycker	det	är	så	konstigt	att	hon	alltid	förlorar	i	kortspel	mot	en	av	gubbarna	som	arbetar	på	biografen,	
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Zorban.	Tidigare	i	boken	har	författaren	också	berättat	om	att	Zorban	har	en	guldklocka	på	sig	och	ett	
par	kort	i	sin	ärm.	För	en	vuxen	är	det	uppenbart	att	det	betyder	att	Zorban	fuskar	i	kortspel	och	där-	
för	förlorar	kvinnan	jämt.	Men	i	denna	bok	måste	detta	förklaras.	I	texten	läggs	alla	fakta	fram	mycket	
tydligt,	och	de	olika	ledtrådarna	mäts	mot	varandra	och	man	argumenteras	för	och	emot.

2.	Handlingen	är	ganska	komplicerad,	men	då	det	bara	är	handlingen	som	beskrivs,	och	inte	något	an-	
nat,	blir	det	ändå	inte	mycket	text.	Det	är	däremot	mer	text	än	vad	som	kan	anses	vara	”enkelt”	för	en
sjuåring	och	är	nog	inte	den	bok	ett	barn	bör	börja	med	när	det	ska	lära	sig	läsa.	Det	är	en	spännande	
bok,	som	på	ett	direkt	sätt	lockar	till	att	läsa	en	sida	till,	bara	för	att	få	nästa	pusselbit	i	gåtan.	Att	
vissa	saker	beskrivs	flera	gånger,	kan	bero	på	att	barnet	har	svårt	att	koppla	ihop	saker,	men	också	för	
att	barnet	inte	läser	så	bra	och	kanske	inte	kommer	ihåg	det	som	nämnts	tidigare	i	texten	eller	barnet	
kanske	har	missat	något	väsentligt	i	texten,	då	krävs	det	att	upprepas.

Samspel:
1.	Bilderna	och	texten	spelar	ett	mycket	tydligt	spel,	ibland	ligger	texten	på	bilden,	ibland	ligger	texten	
runt	en	liten	bild,	vid	ett	annat	tillfälle	är	det	bara	bilder	med	korta	ord	till.	Placeringen	av	bilderna	
är	noga	uttänkta	för	att	samspela	med	texten.	Finns	det	en	bild	på	en	filmrulle,	så	står	det	i	texten	i	
närheten	av	filmrullen	något	om	just	filmrullen.	Bilderna	visar	det	som	sägs	i	texten.	I	texten	finns	det	
inte	mycket	beskrivningar	av	kläder	och	miljöer,	utan	den	informationen	finns	i	bilderna.	Mysteriet
i	boken	är	mycket	utförligt	beskrivet	i	texten	med	tider	och	platser.	Det	finns	argumenterande	och	
förklarande	moment.	Detta	illustreras	med	förklarande	bilder	över	hur	personerna	går	i	staden,	hur	
omgivningen	ser	ut	ur	ett	kartperspektiv	och	uppstaplat	i	punktform	på	vissa	ställen.	I	slutet	av	boken	
avsätts	två	uppslag	till	att	tipsa	om	andra	böcker.	På	det	ena	uppslaget	visas	bilder	på	de	övriga	böck-	
erna	i	serien	Lassemajas	Detektivbyrå	och	uppslaget	därpå	om	en	annan	serie	som	är	i	samma	genre	
som	Lassemajas	Detektivbyrå.

2.	Utan	bilden	skulle	det	vara	svårt	att	exakt	få	grepp	om	karaktärerna	i	boken.	Det	är	ett	effektivt	
sätt	att	göra	boken	mer	visuell,	läsa	texten	och	titta	på	bilderna	för	att	förstå	själva	skeendet.	Det	kan	
vara	svårt	att	förstå	och	komma	ihåg	alla	ledtrådar	och	kunna	sätta	ihop	dom	med	varandra	för	att	sen	
kunna	lista	ut	svaret	på	gåtan.	Bilderna	gör	allt	för	att	underlätta	denna	process.	Det	går	att	visuellt	
förstå	många	av	de	steg	som	tas	i	processen	att	hitta	den	skyldige	till	hundstölderna.	Budskapet	blir	i	
slutändan	väldigt	tydligt.	Barnet	kan	bläddra	lite	fram	och	tillbaka	i	boken	och	försöka	lägga	ihop	alla	
ledtrådar	på	egen	hand.	På	så	vis	bli	betraktaren	mer	involverad	i	handlingen.	I	slutet	av	boken	avsätts	
två	uppslag	till	att	tipsa	om	andra	böcker.	De	sista	sidorna	som	innehåller	information	om	andra	
böcker	som	går	att	läsa	i	samma	serie	är	viktiga	för	barnen.	Det	är	viktigt	för	barn	att	det	finns	mer	att	
läsa	i	samma	stil	som	det	de	just	läst	och	gillat,	då	är	ju	nästa	bok	i	serien	förmodligen	lika	bra.

Baksida
Bild:
1.	Bilden	på	baksidan	är	mycket	enkel	och	föreställer	en	gatulykta	med	en	reklamlapp	uppklistrad	på,	
där	det	står	om	Lassemajas	detektivbyrå.	Bilden	är	gjord	i	tusch,	och	färglagd	i	illustrator	eller	liknande	
program.	På	baksidan	finns	det	också	två	färgfältfyrkanter	där	text	lagts	på.	Längst	ned	på	denna	ruta	
(det	är	två	rutor	i	en)	sitter	ännu	en	lapp.

2.	Som	på	framsidan	används	den	mörka	bakgrunden	och	lyktstolpen	förmodligen	för	att	ge	en	
stämning	av	mystik	och	det	okända.	Det	blir	spännande	och	ger	barnet	en	vidare	lust	att	läsa	boken.

Färg och kontrast:
1.	Bakgrunden	är	mörk	och	kontrasterar	väl	mot	den	ljusa	lampan,	som	är	det	moment	som	det	är	
meningen	att	våra	blickar	ska	falla	på.	Texten	är	vit	och	kontrasterar	även	den	väldigt	väl	mot	den	
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mörklila	bakgrunden.	Det	finns	två	till	textrutor,	som	har	lagts	i	färgglada	fyrkantiga	block.

2.	Färgerna	är	inte	grälliga	som	de	brukar	vara	i	barnböcker	(enligt	våra	erfarenheter),	men	som	tidig-	
are	nämnts	beror	det	nog	på	att	boken	vill	förmedla	en	känsla	av	mystik.	Den	mörka	bakgrunden	står	
i	god	kontrast	till	den	vita	texten,	den	ljusa	lyktstolpen	och	de	färgglada	färgplattorna	under	delar	av	
texten.

Text:
1.	Längst	upp	finns	den	text	som	beskriver	bokens	innehåll	på	ett	intresseväckande	sätt.	Den	är	kort	
och	koncis	och	består	bara	av	fyra	meningar.	Detta	är	skrivit	i	en	sans-serif	och	syns	tydligt.	Tecken-	
snittet	är	ganska	stort.	Under	denna	finns	två	fyrkantiga	färgblock	som	innehåller	text.	Den	övre	gröna	
rutan	innehåller	en	liten	text	om	Lassemaja	i	stort,	om	olika	priser	bokserien	fått.	Den	nedre	gula	
rutan	innehåller	små	citat	från	olika	positiva	recensioner.

2.	Det	är	tydligt	att	det	finns	två	målgrupper	som	den	här	baksidan	riktar	sig	mot.	Bokpresentation-	
stexten	riktar	sig	mot	barnen.	Den	är	kort	och	koncis	och	intresseväckande.	De	övriga	två	textrutorna	
har	mycket	mindre	teckensnitt	och	beskriver	att	boken	fått	priser	och	bra	recensioner.	I	citatet	är	också	
barnen	omnämnda	som	”barnen”	och	det	känns	som	att	det	är	mer	riktat	mot	vuxna	som	ska	köpa	
eller	låna	boken.

Samspel:
1.	Det	är	många	moment	på	baksidan,	och	många	färgmässiga	kontraster	som	gör	att	sidan	känns	
rörig.	Det	som	blicken	först	hamnar	på	är	lampan	till	vänster.	Efter	det	är	det	den	vita	texten	med	han-	
dlingen.	De	övriga	rutorna	ligger	som	en	egen	sektion	nere	i	högra	hörnet.	ISBN	numret	är	inkorpore-	
rat	i	baksidan	genom	att	se	ut	som	att	det	är	tryckt	på	ett	papper	som	är	uppklistrat	på	den	gula	rutan.

2.	Färgplattorna	under	två	av	de	tre	delarna	av	text	gör	att	baksidan	får	fler	element,	men	särskiljer	
också	seriepresentationstexten	med	bokbeskrivningen	och	recensionscitaten.	De	gör	det	också	lättare	
att	läsa	den	lilla	texten	med	de	tunna	linjerna.	Lappen	som	sitter	längst	ned	på	färgplattorna	som	ligger	
under	texten	gör	att	texten	och	bilden	samspelar.	I	denna	lapp	är	också	streckkoden	lagd,	och	därmed	
är	det	mindre	”tråkiga”	element	på	baksidan.	Streckkoden	känns	som	en	del	av	bilden.

Vilma på Naxos
Text:	Cecilia	Lidbeck	Illustratör:	Jessica	Lindholm

Allmänt:
Vilma	på	Naxos	är	en	vardagsberättelse.	Den	är	ämnad	för	dem	som	håller	på	att	lära	sig	läsa	och	
för	dem	som	just	har	”knäckt	koden”.	Den	står	under	kategorin	”börja	läsa”	tillsammans	med	annan	
litteratur	ämnad	för	barn	som	just	lär	sig	läsa.	Det	handlar	om	Vilma	som	ska	åka	till	Grekland	med	
sin	familj.	I	Grekland	tappar	hon	bort	sin	familj	men	de	återförenas	på	slutet.	Handlingen	är	inte	
avancerad	alls	och	har	ingen	djupare	betydelse	än	så.	Men	då	det	är	en	bok	för	absoluta	nybörjare	är	
det	förståeligt.	Teckenssnittet	och	radavståndet	är	stort,	medan	satsbredden	är	smal.	På	varje	textsida	är	
det	bara	ca:	3-8	korta	meningar.

Omslag
Omslagstext:
1.	Det	finns	tre	olika	teckensnitt	på	framsidan.	En	sans-serif,	en	med	seriffer,	och	en	handskriven	stil.	
Den	handskrivna	stilen	ser	inte	bara	handskriven	ut	utan	är	handskriven	men	ändå	gjord	på	datorn.
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2.	Barn	är	mer	visuella	än	vuxna	och	en	handstil	som	är	handskriven	är	mer	visuell	än	ett	mer	traditio-	
nellt	typsnitt.	Att	ha	en	handskriven	stil	på	framsidan	kan	tilltala	barnen	på	ett	annat	plan	än	bara	ur	
ett	textinnehållsmässigt	vis.	Det	blir	en	extra	bild	då	texten	blir	som	en	bild.	I	den	här	åldern	handlar	
det	om	att	få	barnen	att	vilja	läsa,	och	ett	roligt	teckensnitt	kan	möjligtvis	hjälpa	detta.

Bild:
1.	Det	är	väldigt	mycket	som	händer	på	bilden.	Många	karaktärer	och	mycket	olika	moment.	Det	är	
en	gubbe	bakom	en	bänk	full	med	frukt	och	grönt,	med	en	stor	våg	framför	sig,	och	en	stor	blå	dub-	
beldörr	bakom	sig.	I	bakgrunden	finns	en	trappa	upp	där	du	kan	se	en	sol,	tre	barn	som	verkar	viska	
eller	hojta	till	varandra.	I	förgrunden	finns	vad	som	verkar	vara	huvudpersonen,	som	står	i	halmhatt,	
sommarklänning	och	flätor.	På	halmhatten	ligger	ett	par	solglasögon.	Flickan	med	flätor	är	glad	och	
har	rosetter	i	håret.	Framför	henne	står	en	del	keramik-	och	porslinskaraffer	och	vaser,	tillsammans	
med	fler	smycken.	Flickan	står	och	pillar	på	ett	halsband.	Smyckena	verkar	vara	av	keramik	eller	pors-	
lin.	Nedanför	trappen	i	bakgrunden	står	en	kvinna	med	dok	över	håret	med	en	korg	över	armen	och	
en	liten	pojke	vid	sin	sida.	Det	finns	många	moment	och	mycket	att	titta	på.	Eftersom	flickan	är	störst	
och	placerad	centralt	i	bilden,	syns	hon	bäst.	Av	de	övriga	momenten	är	det	dock	svårt	att	fokusera	på	
något	speciellt,	utan	blicken	flackar	runt	mellan	olika	saker.	Bilden	är	gjord	i	akvarell.

2.	Att	det	är	så	många	moment	att	titta	på	gör	att	barnet	måste	titta	en	stund	på	omslaget	för	att	
kunna	läsa	av	all	information	i	bilden.	Det	kan	i	sin	tur	göra	att	barnet	tycker	boken	verkar	intressant	
och	läser	den.	Den	information	de	får	av	att	bara	läsa	bilden	på	framsidan,	är	långt	från	tillräcklig	för	
att	kunna	första	exakt	allt	som	händer	i	boken.	Anledningen	till	att	bilden	är	rörig	är	att	barn	som	inte	
läser	bra,	eller	som	just	börjat	lära	sig	läsa,	läser	bilder	mer	än	de	läser	texten.	Är	det	mycket	informa-	
tion	i	en	bild,	tycker	barnet	det	blir	mer	intressant	eftersom	då	kan	även	hon/han	kan	ta	del	av	bo-	
ken.	Det	väcks	många	frågor	i	bilden	som:	Vad	de	tre	barnen	i	bakgrunden	gör?	Varför	hon	är	på	en	
marknad?	Vad	det	är	för	speciellt	med	halsbandet?	Varför	kvinnan	med	doken	är	med	på	framsidan?	
Frågor	som	nog	är	menade	att	väcka	intresset	hos	en	möjlig	läsare.	Bilden	på	framsidan	är	dock	rätt	
gyttrig	och	rörig,	på	långt	håll	syns	den	inte	väl	och	är	inte	så	intresseväckande	ur	den	synpunkten.	
Den	blir	dock	intressant	när	boken	tas	upp	och	framsidebilden	blir	underhållning	i	sig	när	bilden	ska	
läsas.	Framsidesbilden	ska	ju	också	meddela	en	potentiell	läsare	om	hur	innehållet	är,	både	textmässigt	
och	bildmässigt.	Är	det	en	detaljerad	bild	på	framsidan	tror	barnet	att	även	bilderna	på	insidan	är	det.	
Är	bilderna	på	insidan	detaljerade	och	spännande,	så	vill	barnet	hellre	läsa	boken	än	om	det	varit	en	
tråkig	framsidesbild.	Då	kanske	barnet	inte	ens	tagit	upp	boken	för	att	bläddra	i	den	och	sett	hur	bil-	
derna	inuti	boken	ser	ut,	inte	givit	boken	en	chans.	Akvarell	är	ett	populärt	medium	att	använda,	det	
blir	ljust,	luftigt	och	färgerna	blir	intensiva.	För	en	barnbok	är	det	ett	klokt	val	att	använda	akvarell.

Färg och kontrast:
1.	Färgerna	är	rätt	enhetliga	i	luminans	och	nyansintensitet.	Ingenting	sticker	ut	genom	färgvalet.	
Kanske	det	att	flickans	klänning	och	rosetter	är	röda	gör	att	tittarens	blick	dras	ditåt.	Men	det	är	inte	
en	intensiv	röd,	utan	en	mer	dov	röd	som	går	åt	det	orange	hållet.	Det	är	väldigt	få	moment	i	bilden	
som	är	helt	vita	eller	helt	svarta.	Därför	känns	bilden	lite	grådaskig.	Den	är	dock	fortfarande	färgglad	
med	många	klara	färger.

2.	Färgerna	är	lite	grådaskiga	och	kontrast	saknas.	Alla	momenten	på	omslaget	rörs	ihop	till	en	röra	
och	är	därför	inte	så	uppseendeväckande.	Däremot	är	bilden	intressant	eftersom	den	har	många	färg-	
fält	och	det	är	mycket	som	händer.	Om	läsaren	kommer	närmare	och	faktiskt	tar	upp	boken	kommer	
sannolikheten	att	den	lånas	vara	större.	Att	det	är	många	och	glada	färger	attraherar	barnet.	Eftersom	
det	finns	många	färgfält	blir	omslaget	mer	spännande	och	intresseväckande	än	om	det	varit	en	svartvit	
bild.	Bilderna	inuti	boken	är	betydligt	ljusare	och	gladare,	medan	omslaget	inte	är	det.	Det	kan	helt	
enkelt	bero	på	att	framsidan	är	tryckt	på	ett	annat	material	och/eller	i	en	annan	tryckpress.
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Samspel:
1.	Samspelet	mellan	de	olika	momenten	på	sidan,	bilden,	texten,	gör	omslaget	lite	rörigt.	Det	som	får	
stå	ensamt	och	inte	bråka	om	uppmärksamheten	är	loggan	med	”läsegrodan”	som	får	en	egen	grön	
kolumn	på	vänster	sida	där	varken	bild	eller	text	i	övrigt	finns.	På	höger	sida	om	den	gröna	kolumnen	
kommer	texten	och	bilden	in.	Rubriken,	”Vilma	på	Naxos”	syns	tydligt	då	den	texten	är	lagd	på	den	
enda	del	av	bilden	som	är	neutral.	Den	grå-vita	väggen	bakom	frukt	och	grönt	försäljaren	syns	bra	och	
är	det	andra	som	läsaren	ser	efter	att	ha	tittat	på	flickan	på	bilden.	Den	övriga	texten	har	däremot	lagts	
på	bilden	på	olämpliga	ställen	där	annat	ligger	i	bakgrunden	och	gör	texten	svår	att	läsa.	Bilden	har	
dock	inte	så	många	andra	platser	att	lägga	dessa	moment	på	men	i	så	fall	kunde	en	vit	ruta	eller	någon	
annan	lösning	rädda	situationen.

2.	Som	nämnts	tidigare	är	det	bra	med	mycket	moment	på	omslaget,	för	att	väcka	intresset	hos	barnet.	
Ett	barn	som	inte	kan	läsa	än,	läser	bilden	mer	än	texten,	men	läser	även	texten	som	en	bild.	Varje	del	
av	bilden	läses	av	barnet	som	eventuell	intressant	information.

Innehåll
Bilder:
1.	Alla	bilderna	är	helsidor.	Dom	tar	hela	vänstersidan	på	nästan	alla	uppslag	i	boken.	Högersidorna	är	
avsatta	för	enbart	text	och	vänstersidorna	för	enbart	bild.	På	två	av	uppslagen	ligger	dock	bilden	över	
hela	uppslaget	och	texten	är	lagd	på	bilden.	Det	är	en	mycket	tydlig	struktur.	Bilderna	är	eftersom	de	
tar	upp	hela	vänstersidan,	stora	och	tydliga	och	även	här	gjorda	i	akvarell.	Skuggor	finns	på	bilderna,	
även	om	de	inte	är	markanta.	Bakgrunder	och	miljöer	är	utmålade	med	nästan	samma	exakthet	som	
huvudpersonerna	eller	de	huvudsakliga	fokuspunkterna	i	bilderna.	Människorna	långt	bort	i	bak-	
grunden	är	dock	avbildade	lite	mindre	detaljrikt.	På	en	bild,	när	Vilma	och	hennes	familj	kramas,
har	illustratören	format	Vilmas	flätor	till	ett	hjärta.	Vilmas	flätor	verkar	på	flera	ställen	visa	på	Vilmas	
känslor.	När	hon	är	glad	är	de	böljande	och	när	hon	blir	rädd	är	de	spikraka.	På	de	flesta	bilderna	i	bo-	
ken	händer	det	mycket.	Även	här	är	det	mycket	att	titta	på	och	mycket	som	händer.	Det	finns	många	
karaktärer	förutom	Vilma	och	hennes	familj.

2.	Bilden	har	mer	betydelse	än	vad	texten	har	i	boken.	I	bilderna	finns	det	samma	information	som	i	
texten	tillsammans	med	lite	mer	information.	Bilderna	berättar	om	miljöerna	och	hur	saker	och	ting	
ser	ut,	samtidigt	som	de	visar	det	som	står	i	texten.	Utöver	att	bara	beskriva	och	visa	på	det	som	hän-	
der	i	texten,	är	bilderna	också	stämningsgivande.	Illustratören	arbetar	med	det	mörka	eller	ljusa	och	
har	försökt	få	in	”känslan”	av	t.ex.	en	marknad	i	bilden.	Det	är	inte	bara	karaktärerna	och	vad	karak-	
tärerna	gör	som	visas	i	bilderna.	Illustratören	har	fått	det	att	se	ut	som	Grekland.	I	boken	ser	Grekland	
ut	på	ett	annat	sätt	än	Sverige.	Illustratören	ger	barnet	ett	djup	i	boken,	som	barnen	inte	kan	få	genom	
texten	förrän	de	knäckt	koden	och	börjar	bli	duktiga	läsare.

Innehållstext:
1.	Det	förekommer	mycket	korta	meningar.	Det	händer	bara	en	sak	i	varje	mening.	Texten	handlar	
bara	om	vad	som	händer,	inga	beskrivningar	om	var	hon	är	eller	hur	det	ser	ut.

2.	Boken	är	ett	redskap	att	lära	barnet	att	läsa.	Korta	meningar	hjälper	barnet	att	komma	ihåg	vad	det	
just	läst.	Är	meningen	lång	och	med	många	svåra	ord,	hinner	barnet	glömma	början	av	meningen	in-	
nan	den	lyckats	ljuda	sig	igenom	den.	Det	är	viktigt	att	texten	syns	bra	och	att	det	känns	så	luftigt	som	
möjligt.

Samspel:
1.	I	boken	är	det	väldigt	lite	text	och	väldigt	mycket	bilder.	I	den	här	boken	tillhandahåller	bilderna
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mycket	mer	information	än	vad	som	står	i	texten.	Bilderna	berättar	om	hur	det	ser	ut	och	var	hon	är,	
medan	texten	bara	beskriver	vad	som	händer	eller	vad	som	sägs.	Ofta	beskriver	texten	samma	sak	som	
i	bilden.	”Hon	är	stor	och	tjock	och	verkar	snäll”	och	på	bilden	syns	en	stor	tjock	kvinna	med	ett	stort	
leende.

2.	Den	här	boken	är	för	dem	som	just	börjat	lära	sig	läsa.	Det	är	en	nybörjarbok	och	allting	är	mycket	
tydligt.	Ofta	beskrivs	samma	sak	i	text	som	i	bild,	för	att	förtydliga	texten	och	hjälpa	barnet	att	klura	
ut	vad	vissa	ord	betyder.	Att	bilderna	är	så	stora	och	betydande	är	för	att	de	stimulerar	barnens	lust	att	
veta	vad	som	händer	och	kunna	underhållas	av	att	läsa	boken.	Läsningen	för	dem	är	en	ansträngande	
process	och	det	är	inget	roligt	och	underhållande	över	just	läsningen.	Det	är	svårt	att	komma	ihåg	vad	
som	hände	i	meningen	före.	Att	det	finns	en	bild	kan	hjälpa	minnet	på	traven	vad	som	hände	tidigare	
och	det	kan	öka	lusten	att	komma	vidare	i	boken.	Tar	det	lång	tid	för	barnet	att	läsa	en	mening	och	
meningen	är	lång,	kommer	barnet	inte	ihåg	vad	som	sades	i	början	av	meningen.	Om	texten	är	kort	
och	enkel	med	en	medföljande	informationsrik	bild,	kan	barnet	enklare	förstå	och	hänga	med	i	berät-	
telsen.

Färg och kontrast:
1.	Bilderna	är	i	färg.	Bilderna	inne	i	boken	känns	ljusare	och	gladare	i	färgerna	än	vad	framsidan	kom-	
municerar.	Det	är	fler	vita	och	svarta	fält	och	kontrasterna	är	tydligare.

2.	Att	bilderna	är	ljusare	och	gladare	är	något	som	barnen	uppskattar	när	de	läser	bilden.	En	färg-	
glad	bild	lättar	upp	stämningen	och	är	tilltalande	för	barnet.	Bilden	blir	roligare	att	titta	på	och	med	
mycket	olika	färgmoment	finns	det	mer	att	titta	på	och	mer	som	attraherar	ögat.
Bildtext:
1.	Finns	ingen	bildtext.

2.	Att	det	inte	finns	någon	bildtext	är	ett	grepp	från	illustratören	och	författaren.	En	text	i	bilden	kan-	
ske	skulle	förvirra	och	försvåra	läsningen,	och	få	barnet	att	tappa	sammanhanget.

Baksida
Bild:
1.	Finns	ingen	bild	som	härrör	till	boken	på	baksidan.	Det	enda	som	finns	är	”läsegrodan”	dvs.	samma	
som	finns	på	framsidan,	fast	på	framsidan	ackompanjeras	grodan	av	en	text	under	den	där	det	står	läse-	
grodan.	Bakgrunden	är	helt	enkelt	bara	vit.

2.	Det	finns	inte	mycket	spännande	på	baksidan.	Varför	det	blivit	så	kan	vara	att	författaren	och	illus-	
tratören	inte	såg	någon	nödvändighet	i	det	för	de	anser	att	barnen	inte	läser	baksidan.	Läsegrodan	som	
finns	på	baksidan	är	kanske	en	symbol	som	barn	känner	igen	och	som	de	förknippar	med	böcker	som	
är	enkla	att	läsa.	Kanske	vill	författaren	framhäva	detta.

Färg och kontrast: 
1.	Eftersom	bakgrunden	är	helt	vit,	så	syns	den	gröna	grodan	”läsegrodan”	väldigt	väl.	Efter	läsegrodan	
är	det	enda	som	är	spännande	texten,	som	är	svart	och	mörkblå	mot	den	vita	bakgrunden.

2.	Att	Läsegrodan	är	det	enda	som	syns	på	baksidan,	resulterar	i	att	det	är	denna	figur	som	syns	bäst,	
och	den	som	blicken	styrs	mot.	Läsegrodans	logotype	är	viktig	och	författaren	och	förläggaren	vill	nog	
framhäva	den.

Text:
1.	Texten	är	längre	och	mer	avancerad	på	baksidan	än	vad	texten	är	inne	i	boken.	Det	är	också	den	
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längsta	sammanhängande	texten	i	hela	boken.	Det	är	fortfarande	inte	en	svår	text,	men	meningarna	är	
längre	och	har	mindre	teckenstorlek	och	radavstånd.

2.	Även	när	det	kommer	till	baksidestexten	är	det	frågan	om	bokförfattaren	och	förläggaren	överhu-	
vudtaget	tänkt	sig	att	barnet	ska	titta	på	baksidan.	Eftersom	baksidestexten	är	svårare	än	den	övriga	
texten,	kan	det	tänkas	att	denna	del	riktar	sig	mot	föräldrarna,	lärarna	eller	övriga	vuxna.	Det	är	en	en-	
kel	text,	men	det	är	en	text	som	skulle	möjligtvis	attrahera	barn	som	är	lite	bättre	på	att	läsa	och	dessa	
barn	skulle	inte	tycka	att	texten	inuti	boken	var	intressant.

Samspel:
1.	Eftersom	det	inte	finns	någon	bild	utan	bara	grodan,	är	det	en	ren	baksida.	Det	är	bara	en	svart	text	
och	en	mörkblå	rubrik	till	texten,	mot	en	vit	bakgrund.	Det	syns	tydligt.	Läsegrodan	är	det	som	syns	
bäst	på	sidan	då	den	är	den	enda	bilden	och	dessutom	grön.	Under	Läsegrodan	finns	en	liten	informa-	
tionsruta	om	serien.

2.	Baksidan	är	väldigt	ren	från	rörighet,	till	skillnad	från	framsidan.	Det	känns	lite	som	att	det	är	en	
helt	annan	bok	när	det	kommer	till	baksidan.	Anledningen	till	detta	kan	vara	att	baksidan	är	riktad	till	
en	annan	målgrupp	än	framsidan.	Kanske	är	det	så	att	barnen	inte	läser	baksidan	alls.	Att	det	dessu-	
tom	finns	en	liten	informationsruta	under	läsegrodan	som	tar	upp	vilka	som	boken	riktar	sig	till	(barn	
som	håller	på	att	lära	sig	läsa),	är	ännu	en	ledtråd	som	pekar	åt	det	hållet.

Stella smaragdälvan
Daisy	Meadows	Illustrationer:	Georgie	Ripper	2005

Allmänt:
Stella	smaragdälvan	är	en	fantasyberättelse	blandat	med	en	vardagsberättelse.	Den	handlar	om	Rebecka	
och	Kristin	som	har	fått	i	uppdrag	av	kungen	och	drottningen	av	Älvlandet	att	hitta	deras	ädelstenar	
som	den	onde	Kung	Bore	stulit	och	spritt	ut	över	människovärlden.	Serien	handlar	om	sju	ädelstenar	
som	ska	återhittas	och	den	här	gången	hittar	de	tecknen	av	att	smaragden	är	i	leksaksaffären	dit	Re-	
beckas	föräldrar	tar	henne.	Väl	i	leksaksaffären	träffar	de	först	smaragdälvan,	sen	blir	det	en	jakt	att	
först	hitta	smaragden	bland	alla	leksakerna	och	sen	att	ta	den	från	en	svartalf.	Jakten	är	väldigt	spän-	
ningsfylld	och	innehåller	många	svängningar,	vem	som	har	smaragden	för	tillfället	och	var	i	butiken	
dem	befinner	sig.

Omslag
Omslagstext:
1.	På	framsidan	finns	tre	olika	teckensnitt.	Två	av	teckensnitten	ska	föreställa	handskrivna	stilar.	
Rubriktexten	är	i	en	mycket	snirklig	stil	med	en	vit	gradient	runt.	Det	ska	se	ut	som	att	stilen	lyser.	
Ovanför	a:et	har	de	inkorporerat	en	stjärna,	som	att	det	vore	en	del	av	den	vita	gradienten	runt	texten.	
Även	på	den	textrad	som	presenterar	vilken	serie	boken	tillhör,	finns	det	en	stjärna	och	en	vit	båge	un-	
der	texten,	som	för	att	beskriva	ett	stjärnfall.	Teckensnittet	på	serie-presentationstexten	är	också	en	stil	
som	ska	likna	en	handskriven	stil.	Den	ser	ut	som	om	den	är	ritad	med	en	fjäderpenna	eller	dylikt,	så	
att	vissa	delar	blir	väldigt	tjocka	och	andra	väldigt	tunna.	Teckensnitten	på	dessa	två	kan	vara	knepiga
för	en	nybörjare	att	läsa	då	många	av	bokstäverna	är	så	pass	modifierade	att	det	är	svårt	att	se	vad	det	
är	för	någon.	Däremot	ser	rubrik	och	text	på	framsidan	ut	som	illustrationer	i	sig	och	förmedlar	på	ett	
bra	sätt	vad	det	är	för	kategori	och	ämne	boken	faller	in	inom.	Längst	upp	på	bokens	framsida	finns	
en	gul	rand,	där	det	även	står	förlagets	namn	och	att	det	är	en	bok	under	kategorin	”Lättlästa	böcker”.	
Teckensnittet	på	denna	är	en	sansserif	i	stora	bokstäver.	Denna	text	är	lätt	att	läsa.
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2.	Omslagstexten	är	även	den	en	illustration,	som	författaren/illustratören	förmodligen	medvetet	gjort	
snirklig	och	svårläst,	för	att	den	attraherar	målgruppen	genom	att	se	ut	på	det	viset.	Eftersom	bilden	
inte	innehar	många	moment	att	titta	på,	kanske	texten	behöver	ha	ett	intresseväckande	värde	även	den.	
Kanske	är	det	så	också	att	boken	då	verkar	svårläst	och	för	de	elever	som	vill	vara	bättre	än	de	är	på
att	läsa	eller	skryta	inför	sina	vänner	att	de	är	bättre	än	de	är,	kanske	denna	formgivning	på	framsidan	
passar	dem	bra.

Bild:
1.	På	bilden	syns	en	stor	leende	älva	med	gröna	kläder	och	gröna	vingar.	Det	är	henne	läsaren	ser	först.	
Hon	har	rött	hår	och	håller	ett	trollspöet	i	handen.	Ur	trollspöt	kommer	fem	gröna	smaragder	ut.	
Runtomkring	älvan	är	det	rörigt.	Det	är	stjärnor	i	lila	och	gröna	smaragder	med	små	gröna	punkter	
runtomkring.	I	nedre	högra	hörnet	finns	en	regnbåge	i	sju	olika	färger.	Bakgrunden	är	enhetligt	rosa	
med	bara	en	lätt	ljusare	nyans	just	bakom	älvan.	Det	finns	inte	många	olika	moment	att	titta	på,	det	är	
meningen	att	läsaren	ska	titta	på	just	henne.	Regnbågen	har	inte	samma	precisa	kanter	som	älvan,	utan	
har	runnit	ihop.	Bilden	är	gjord	i	akvarell.

2.	Det	här	omslaget	är	inte	så	detaljerat,	utan	mer	fokuserat	på	just	älvan	och	vad	hon	gör.	Det	finns	
ingen	bakgrundsmiljö	alls,	utan	bara	symbolistiska	stjärnor	och	små	smaragder.	Anledningen	kan	vara	
att	författaren	helt	enkelt	vill	att	de	potentiella	läsarna	lätt	ska	förstå	vad	boken	handlar	om	och	att	
den	bild	som	finns	räcker	för	att	väcka	intresse.	Den	kanske	väcker	mer	intresse	för	att	den	är	så	tydlig	
i	vad	det	är	meningen	att	du	ska	titta	på.	Den	knallrosa	bakgrunden	och	stjärnorna,	är	nog	menat	att	
attrahera	flickor	och	bara	flickor.	Anledningen	till	gradienten	är	förmodligen	att	få	bakgrunden	att	
inte	verka	så	platt,	göra	den	lite	mer	spännande.	Det	verkar	som	att	störst	möda	har	illustratören	lagt	
ned	på	älvans	hår	och	hennes	kläder	och	anledningen	till	det	är	att	boken	riktar	in	sig	till	små	flickor,	
och	de	intresserar	sig	ofta	för	dessa	saker.	Så	omslaget	väcker	nog	det	intresse	som	behövs	hos	dem	som	
författaren	och	förlaget	riktar	sig	mot.

Färg och kontrast:
1.	Genom	att	älvan	är	intensivt	grön	och	bakgrunden	är	intensivt	rosa	syns	de	mycket	bra	i	kombina-	
tion	med	varandra.	Den	rosa	färgen	och	regnbågen	syns	väl	på	långt	håll	och	meddelar	tittaren	direkt	
om	vilken	målgrupp	boken	riktar	sig	till.	Gradienten	i	den	rosa	bakgrunden	ljusar	upp	det	område	
som	älvan	befinner	sig	i	och	även	att	älvans	vingar	och	hudfärg	är	ljusare	än	den	mörkare	rosa	färgen	i	
bokomslagets	ytterkanter,	gör	att	blicken	direkt	faller	på	älvan.	Älvan	har	dessutom	mörkare	konturer,	
bortsett	från	på	vingarna,	det	förstärker	också	kontrasten.

2.	Omslaget	är	intresseväckande.	Det	rosa	omslaget	syns	på	långt	håll	och	älvan	är	detaljrik	och	syns	
väl	mot	bakgrunden.	Den	drar	till	sig	uppmärksamhet	och	får	barnet	att	plocka	upp	boken.
Samspel:

1.	Bilden	och	texten	på	framsidan	säger	samma	sak.	Det	är	en	mycket	illustrativ	text,	som	är	snirklig	
och	lysande	och	spelar	på	ämnet	magi.	Bilden	gör	detsamma	men	på	ett	annat	sätt.	Den	rosa	bak-	
grunden	förstärker	den	attityd	att	detta	är	en	bok	för	flickor.	Många	moment	återkommer	i	texten	och	
bilden,	som	t.ex.	regnbågen.	Serie-presentationstexten	är	i	regnbågsfärger	och	skiftar	från	början	av	
”Ädelstensälvorna”	till	slutet.	Regnbågen	kommer	tillbaka	i	bilden	då	det	längst	ner	i	högra	hörnet
finns	en	regnbåge.	I	denna	regnbåge	har	också	författarens	namn	skrivit,	och	namnet	är	böjt	och	vin-	
klat	för	att	följa	med	regnbågens	form.	Ett	annat	moment	är	stjärnorna,	där	stjärnorna	i	texten	är	vita	
och	mer	”realistiska”	medan	de	stjärnor	som	finns	i	bilden	är	symboliska	stjärnor	med	5	uddar	och	lila.	
På	serie-presentationstexten	sitter	också	en	liten	älva	och	lutar	sig	och	på	bilden	finns	också	en	större	
älva.	Den	lilla	älvan	har	ett	yttersken	(gradient)	i	vitt	bakom	sig,	på	samma	sätt	som	texten,	så	därför	
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förstår	man	att	den	lilla	älvan	bara	är	en	del	av	loggan	för	serien	av	böcker.	Alla	moment,	förutom	
regnbågen	och	den	avskiljda	gula	randen	längst	upp,	är	centrerade	i	en	rätt	jämn	massa	i	mitten	av	
omslaget.

2.	Omslaget	känns	gulligt	och	poppigt,	det	är	lite	coolt	men	ändå	sött.	Det	är	lämpligt	för	målgrup-	
pen	och	attraherar	genom	att	använda	sig	av	populära	(stereotypa)	element	hos	denna	målgrupp.	Det	
betyder	att	det	är	rosa,	det	är	en	söt	älva,	det	är	regnbågar	och	stjärnor.

Innehåll
Bilder:
1.	Bilderna	i	boken	är	ytterst	enkla.	De	är	bara	streckbilder	som	är	gjorda	i	tusch,	utan	skuggningar	
eller	några	detaljerade	bakgrunder.	Det	är	dessutom	inga	gråa	toner,	utan	bara	streckteckningar.	De	
mörka	toner	som	finns	är	ritade	genom	att	antingen	täcka	det	med	svart	tusch,	eller	att	göra	svarta	
streck	jämnt	bredvid	varandra	för	att	ge	illusionen	av	en	grå	yta.	Många	av	de	raka	linjerna	är	gjorda	
med	linjal.

Några	bilder	innehar	detaljer	och	visar	på	miljön	runt	huvudkaraktärerna.	Men	det	är	enbart	när	
miljön	utgör	en	betydelse	i	texten.	Bilderna	innehar	ingen	information	som	inte	nämns	i	texten.	Föru-	
tom	då	hur	karaktärerna	ser	ut,	och	hur	de	ting	som	omnämns	ser	ut	men	även	då	är	bilderna	spars-	
makade.	Det	är	mycket	rikligt	med	bilder,	och	ett	skeende	kan	ibland	få	flera	bilder.	Till	exempel	att	i	
en	bild	kan	det	beskrivas	hur	mannen	testar	den	fjärrstyrda	bilen,	och	i	nästa	bild	kan	man	se	samma	
man	i	samma	vinkel	och	med	samma	kontroll	i	handen,	men	bara	med	ett	annat	ansiktsuttryck.	I	bör-	
jan	av	boken	finns	dessutom	en	karta.	För	att	ännu	mer	förtydliga,	och	ge	läsaren	en	bättre	bild	över	
byn	där	huvudpersonen	bor,	och	även	vissa	av	de	andra	viktiga	platserna	boken	kommer	att	befinna	
sig	i.	I	bilderna	som	ska	beskriva	leksaksaffären	är	det	en	hel	del	upprepande	moment,	som	att	samma	
docka	visas	i	rad	efter	varandra,	som	det	brukar	vara	i	en	leksaksaffär.

Minspelet	verkar	vara	väldigt	viktigt.	Många	bilder	visar	bara	karaktärernas	torso,	och	beskriver	enbart	
karaktärernas	minspel,	inget	annat.	Berättelsen	går	i	stort	sett	att	följa	genom	att	bara	titta	på	bilderna.	
Boken	igenom	har	illustratören	valt	att	rita	de	sju	ädelstenarna	runt	sidnumreringen	och	de	sju	efter	
varandra	i	en	rad	på	boksidans	huvud.	Regnbågen	som	finns	på	framsidan	återkommer	också	på	första	
sidan	i	varje	nytt	kapitel.

2.	Att	det	ställs	flera	likadana	dockor	efter	varandra	på	hyllan	i	leksaksaffären	kan	tyckas	överflödigt	
i	en	bild,	i	alla	fall	när	bilderna	i	denna	bok	är	så	pass	enkla	och	inte	gärna	beskriver	något	mer	än	
nödvändigt,	men	det	har	nog	betydelse	för	hur	ett	barn	uppfattar	en	leksaksaffär.	För	att	barnet	ska	
förstå	att	det	är	en	leksaksaffär	och	inte	ett	lekrum,	kan	det	vara	väsentligt.	Det	handlar	om	barnets	
förförståelse	till	bilden	och	hur	barnet	tolkar	bilden.	Eftersom	berättelsen	går	att	följa	rätt	bra	även	
utan	att	läsa	texten,	så	kan	det	barn	som	har	svårt	för	att	läsa,	ändå	finna	stor	glädje	i	boken	och	kunna	
förstå	vad	den	handlar	om.	Som	nämnts	tidigare	fungerar	bilderna	också	som	en	liten	minnesanteck-	
ning.	När	barnets	läsning	går	för	långsamt,	kan	minnet	av	det	som	tidigare	lästs	försvinna.	Då	kan	
bilderna	forma	något	slags	sammanhang,	läsarna	ska	kunna	hänga	med	och	underhållas	av	handlingen	
ändå.	Bilderna	är	inte	väl	utsmyckade	eller	detaljrika,	och	de	beskriver	bara	skeenden.	Förmodligen	
används	bilderna	i	den	här	boken	primärt	som	en	förklaringsfunktion.	De	berättar	hur	allt	ser	ut,	hur
vinklarna	är	och	vad	som	händer,	genom	att	ösa	på	med	stora	mängder	bilder.	Bilderna	är	inte	där	för	
att	attrahera	läsaren	från	en	första	anblick	genom	grälla	och	glada	färger.	I	boken	återkommer	en	hel	
del	symboler,	främst	cirkeln	med	de	sju	ädelstenarna	och	regnbågen.	Det	är	nog	ett	sätt	att	få	barnet	
att	känna	igen	sig	mellan	de	olika	böckerna	i	serien.	Det	är	dessutom	väldigt	många	bilder.

Bildtext:
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1.	I	bilderna	finns	på	en	hel	del	ställen	text	inkorporerade.	På	kartan	nämns	vilka	som	bor	var	och	vad	
varje	plats	heter	eller	vad	det	är.	I	bilden	i	leksaksaffären	står	det	namn	på	många	av	de	leksaker	som	
finns	där,	på	andra	ställen	kan	texten	läggas	in	i	bilden	för	att	förklara	var	de	befinner	sig.	Till	exempel	
står	det	på	ett	ställe	att	”betala	här”	så	att	läsaren	förstår	att	bilden	utspelar	sig	vid	en	kassa.	Eftersom	
inte	kassaapparaten	eller	varorna	i	butiken	är	utritade,	kanske	texten	behövs	för	att	förklara	detta.

2.	Texten	i	bilderna	används	förmodligen	för	att	förtydliga	bilderna	och	deras	relation	till	texten	ännu	
mer.	I	det	här	stadiet	av	läsinlärning	är	läsningen	en	växelverkan	mellan	bilden	och	texten.	Kanske	står	
det	också	namn	på	sakerna	i	leksaksbutiken	för	att	barnen	vet	att	det	brukar	göra	det	i	en	leksaksaffär.	
För	att	barnen	ännu	lättare	ska	förstå	att	det	är	en	leksaksaffär.	Det	gör	ingen	skillnad	för	själva	berät-	
telsen	att	namnen	på	leksakerna	i	kartongerna	skrivs	ut.
Färg	och	kontrast:

1.	Inuti	boken	finns	inga	färger,	och	inga	grånyanser.	Bara	svarta	streck.	Det	blir	mer	att	diskutera	
form	än	att	diskutera	färg.	Kontrasten	finns	där	eftersom	det	är	svart	tusch	på	vitt	papper.	Däremot	är	
det	få	av	bilderna	som	sticker	ut	från	boken	och	om	läsaren	bläddrar	i	boken	innan	den	sätter	igång	
med	läsandet,	är	bilderna	inte	alls	blickfångande.

2.	Det	är	inga	färger	i	boken.	I	en	bok	för	barn	är	det	nog	en	fördel	att	ha	färg	på	bilderna.	Kanske	
kan	det	vara	så	att	barn	i	denhär	åldern	skäms	för	att	läsa	böcker	med	färgglada	bilder	och	att	då	ha	
en	bok	med	dessa	svartvita	bilder,	kan	kännas	bättre.	Anledningen	kan	också	vara	att	frånvaran	av	färg	
i	bilder	är	ett	steg	i	riktingen	att	vänja	barnen	vid	att	läsa	utan	bilder	och	därför	är	bilderna	mindre	
framträdande	i	den	här	boken.	Boken	är	överöst	med	bilder	och	de	beskriver	varenda	litet	skeende	som	
uppkommer	och	därför	kanske	det	var	en	tids-	och	ekonomifråga	att	använda	sig	av	färger	i	bilderna.	
Eftersom	bilderna	är	beskrivande	till	sin	art,	kanske	färgen	skulle	ha	stört	deras	funktion,	att	förklara	
skeenden.
Innehållstext:
1.	Teckensnittet	är	relativt	stort	likaså	radavståndet.	Det	är	dock	inte	den	mest	lättlästa	boken	då	
meningarna	på	sina	håll	är	ganska	långa	och	innehåller	en	hel	del	fraser	och	ord	som	barn	i	de	första	
skolåren	antagligen	inte	stöter	på.

2.	Texten	är	lite	svårare	än	de	lättaste	böckerna.	Texten	innehåller	svårare	ord	och	längre	meningar.	
Men	det	är	fortfarande	inom	rimliga	gränser	för	vad	ett	barn	som	just	håller	på	att	lära	sig	läsa	klarar.	
Utan	ackompanjerande	bilder	hade	nog	texten	inte	riktat	sig	till	barn	som	just	håller	på	att	lära	sig	
läsa.	Men	hade	den	varit	utan	bilder	hade	den	varit	för	lätt	för	de	barn	som	kommit	så	långt	i	sin	läsin-	
lärningsprocess.

Samspel:
1.	På	nästan	varje	sida	finns	en	bild	eller	ibland	två.	Då	det	är	en	ganska	liten	bok	blir	därför	varje	
sida	väldigt	välfylld	med	moment.	Texten	och	bilden	är	mycket	väl	kombinerade	med	varandra,	så	att	
bilden	på	sidan	är	i	direkt	anslutning	till	det	som	händer	i	texten.	Trots	att	det	är	en	liten	bok,	så	låter	
de	bilderna	vara	var	som	helst	på	sidan	placerade	för	att	vara	så	nära	textraden	som	möjligt.	Bilden	
hade	lika	gärna	kunnat	ligga	längst	ned	på	sidan	varje	gång,	utan	att	det	varit	svårt	att	förstå	vilken
textrad	som	hörde	till	bilden,	om	läsaren	redan	utvecklingsmässigt	har	kommit	till	en	viss	punkt	i	
sin	läsinlärningsprocess.	Boken	innehåller	en	ganska	lång	jaktepisod	och	denna	jaktepisod	illustreras	
rikligt.	Varje	liten	episod	har	en	bild	till,	som	beskriver	det	som	händer.

2.	Att	bilderna	får	ligga	var	som	helst	på	sidan	trots	att	det	inte	är	direkt	nödvändigt,	kan	ha	sin	
förklaring	i	att	det	blir	ännu	tydligare	på	det	viset.	Det	gör	nog	ingen	stor	skillnad	för	en	vuxen	läsare,	
men	för	ett	barn	kanske	det	är	viktigt	att	veta	specifikt	vilken	mening	bilden	tillhör	för	att	kunna	bli	
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hjälpt	av	bilden.	Boken	har	många	svåra	ord	och	fraser	som	nog	inte	är	självklara	att	barnen	förstår	
än.	Men	de	kompletteras	av	många	bilder	som	gör	att	alla	ord	inte	behöver	förstås	för	att	barnet	ska	
kunna	läsa	boken.	Detta	kan	vara	på	gott	och	ont.	Det	kan	både	innebära	att	barnet	inte	anstränger	sig	
så	mycket	som	det	borde	för	att	läsa	bokens	text,	utan	bara	läser	bilderna.	Men	det	kan	å	andra	sidan	
hjälpa	ett	barn	som	tycker	avkodningen	är	svår,	att	kunna	läsa	en	mer	spännande	bok	än	de	som	är	
lättast.	Tar	det	lång	tid	att	läsa	en	sida,	kan	barnet	glömma	vad	de	läst	och	tappa	lässuget,	därför	är	det	
bra	om	det	finns	en	bild	som	kan	hjälpa	minnet	och	hålla	barnets	fokus	på	handlingen	och	inte	bara	
på	koncentrationen	över	avkodningen	av	orden.	Bilderna	säger	samma	sak	som	i	texten,	att	dom	gör	
det	kan	förklaras	med	att	barnet	just	håller	på	att	lära	sig	läsa	och	bilderna	kan	ge	ledtrådar	till	vad	som	
står	i	texten.	Är	texten	knepig	kan	barnet	titta	på	bilden	och	ana	sig	till	vad	det	är	texten	handlar	om.	
Att	bilderna	dessutom	inte	har	någon	distraherande	färg	ger	dem	en	mer	beskrivande	roll.

Baksida
Bild:
1.	Baksidan	innehar	sju	små	älvor	som	är	jämt	placerade	runt	baksidestexten.	Det	är	de	sju	älvorna	
som	alla	representerar	var	sin	ädelsten	och	varje	bok	i	serien	handlar	om	en	av	ädelstenarna.	Älvorna	
har	var	sin	färg,	smaragdälvan	har	grönt,	sen	finns	det	en	som	är	gul	och	orange,	en	som	är	lila,	en	
röd,	en	blå,	en	pastellblå,	en	pastellrosa	och	en	vit	älva.	Bakgrunden	är	rosa,	med	en	vit	gradient	som	
i	en	diagonal	bakom	de	små	älvorna.	Längst	upp	är	det	en	avskiljd	gul	del.	Baksidesbilden	är	målad	i	
akvarell.	Älvorna	har	alla,	trots	att	det	är	små	bilder	av	dem,	smycken	och	väldigt	fint	och	glansigt	hår.	
En	har	magtröja,	tre	av	dom	har	korta	kjolar	och	en	har	en	tubtopp.

2.	Bilden	på	baksidan	attraherar	även	den	sin	målgrupp	så	som	framsidan	gjorde.	Det	är	sju	små	älvor	
på	baksidan,	som	alla	är	söta,	men	ändå	lite	coola	och	har	fina	kläder	och	smycken	på	sig.	Den	talar	till	
små	flickors	intressen,	eller	till	vad	som	förväntas	att	de	ska	tycka	om,	och	därför	blir	det	intressant.

Text:
1.	Texten	är	centrerad	i	mitten	och	är	inte	speciellt	lång.	Den	består	av	tre	meningar	om	bokens	in-	
nehåll	och	två	om	serien	och	vad	den	handlar	om.	Textfärgen	är	mörk	lila.	Brödtexten	är	i	en	vanlig	
tydlig	sans-serif.	Rubriken	är	av	samma	teckensnitt	som	på	framsidan,	lite	plumpig	och	ojämn.	Längst	
upp	i	den	gula	delen	står	förlaget,	och	att	boken	tillhöra	”lättlästa	böcker”.	Det	är	skrivet	i	en	tydlig	
sans-serif	med	stora	bokstäver.

2.	Texten	är	kort	och	koncis	och	överensstämmer	med	målgruppens	läskunskaper.	Beskrivningen	
över	bokens	innehåll	avslutas	också	med	en	fråga	och	lämnar	många	frågetecken	och	den	ska	kanske	
fungera	som	en	intresseväckande	komponent.	Att	texten	ser	handskriven	ut	och	är	lite	mer	visuellt	
rolig,	fungerar	också	som	en	intresseväckare.

Färg och kontrast:
1.	Bakgrundsfärgen	är	väldigt	grällig	och	syns	väl	från	långt	håll.	Älvorna	är	målade	i	flera	olika	färger	
som	är	klara	och	intensiva.	Den	rosa	färgen	är	dock	mycket	mer	iögonfallande	än	vad	älvorna	är,	men	
det	blir	ändå	en	kontrast	mellan	de	olika	momenten	för	att	färgerna	är	olika.	Älvorna	har,	bortsett	från
vingarna,	dessutom	konturer	i	en	mörkare	nyans,	och	därmed	syns	det	tydligare	mot	bakgrunden.

2.	Gradienten	ger	lite	liv	i	färgen,	så	den	inte	känns	så	platt.	Färgen	även	här	är	uppseendeväckande	
och	drar	blicken	till	sig.	Även	baksidan	är	rosa	och	tilltalar	ett	flicköga.

Samspel:
1.	Ädelstenarna	och	deras	placering	i	cirkel,	är	ett	moment	som	hela	tiden	återkommer	i	boken.	Runt	
varje	sidnumrering	i	boken	finns	det	sju	ädelstenar	som	är	lagda	i	en	cirkel	runt	siffran.	På	baksidan	
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återkommer	cirkeln	då	sju	av	älvorna	är	placerade	runt	texten.	Den	sjunde	är	lite	utanför	placerad	då	
den	fick	hamna	längst	ner	i	vänstra	hörnet	istället.	Texten	är	lila	och	bakgrunden	är	rosa,	två	färger	
som	båda	innehar	en	hel	del	rött	i	sig	och	smälter	därmed	ihop	väldigt	väl.	Detta	gör	att	text	och	bak-	
grund	avskiljs	mer	från	bilderna	på	älvorna.

2.	Baksidan	känns	som	en	reklampelare	för	att	läsaren	ska	läsa	även	de	andra	böckerna	i	serien.	De	som	
gillar	boken	vill	nog	också	läsa	de	övriga	och	därför	är	det	bra	att	informera	läsaren	att	de	finns.	Gillar	
barn	en	bok,	vill	de	ofta	läsa	fler	som	är	likadana.	Varje	bok	behöver	väljas	ut	med	omsorg	eftersom	
läsningen	är	ansträngande,	är	det	skönt	för	barnen	att	veta	vad	de	får	redan	innan	de	börjar	läsa.

Gittan och älgbrorsorna
Text	och	bild:	Pija	Lindenbaumhar

Allmänt:
Gittan	och	älgbrorsorna	är	en	djurberättelse	vars	handlingen	är	relativt	enkel.	Det	handlar	om	en	
flicka	som	heter	Gittan	som	är	trött	på	tystnaden	och	önskar	sig	ett	syskon.	Efter	att	hon	varit	ute	och	
åkt	pulka	med	sin	kompis	Nils	träffar	hon	tre	älgar	som	blir	hennes	brorsor.	Älgbrorsorna	och	Gittan	
hittar	på	olika	saker	hemma	hos	Gittan	men	älgbrorsorna	stökar	bara	ner	och	gör	konstiga	saker	som	
man	inte	får	göra.	Efter	ett	tag	inser	både	Gittan	och	älgbrorsorna	att	älgar	ska	vara	ute	i	naturen	för	
det	är	där	de	hör	hemma.

Omslag
Omslagstext:
1.	Omslagstexten	består	av	en	titel	(”Gittan	och	älgbrorsorna”)	som	är	satt	i	liknande	san-serif	som	
används	som	brödtext	i	hela	boken.	Den	mest	talande	skillnaden	är	att	titeltypsnittet	har	raka	kanter	
medan	brödtextens	typsnitt	är	av	rundare	karaktär.	”Gittan”	är	satt	i	versaler	medan	”och	älgbrorsorna	
”	är	satta	i	gemener.	Titelns	enskilda	ord	har	placerats	på	varsin	rad	och	ordet	”och”	har	betydligt	min-	
dre	teckengrad	än	de	andra	orden.	”Gittan”	har	den	klart	största	teckengraden	och	är	dessutom	satt	i	
versaler	och	tar	klart	störst	plats	bland	orden	i	titeln.	”Gittan”	utgör	ett	samlingsnamn	för	bokserien	
om	Gittan.	Längre	ner	på	omslaget	finns	författarens	namn	(Pija	Lindenbaum)	också	den	satt	i	samma	
teckensnitt	som	rubriken	men	med	en	betydligt	mindre	teckenstorlek.	Allra	längst	ner	på	sidan	är	
förlagets	(Rabén&sjögren)	logotype	placerad.	Den	har	minst	teckengrad	av	alla	textelement	på	oms-	
lagssidan.	Alla	textelement	på	omslagssidan	är	centrerade.

2.	Syftet	med	att	använda	snarlika	typsnitt	till	titeln	som	används	i	innehållet	är	troligen	för	att	skapa	
en	enhetlighet	genom	hela	bilderboken.	Man	vill	binda	ihop	omslag	och	innehåll	genom	likartade	
estetiska	representationer.	Det	är	meningen	att	betraktaren	ska	förstå	att	delarna	hänger	ihop.	Valet	av	
typsnitt	har	också	en	funktion	att	skapa	en	identitet	och	vilken	målgrupp	den	riktar	sig	åt.	Anlednin-
gen	till	att	man	inte	använder	rundade	hörn	handlar	nog	om	estetiska	argument.	”Gittan”	är	satt
i	versaler	och	det	beror	på	att	man	vill	skilja	samlingsnamnet	av	serien	från	fortsättningsnamnet	som	
beskriver	den	specifika	boken.	Det	är	ett	sätt	att	uppmärksamma	namnet	så	betraktaren	minns	det	och	
köper	eller	lånar	andra	böcker	i	serien.	Placeringen	och	den	hierarkiska	ordningen	av	de	olika	textele-	
menten	utförs	på	ett	klassiskt	vis	som	betraktaren	känner	igen	och	det	blir	därför	inte	ett	störande	
moment.

Bild:
Bilden	som	används	på	framsidan	består	av	tre	stycken	älgbrorsor	som	sitter	på	rad	vända	mot	Gittan.	
En	av	älgbrorsorna	håller	en	legobit	i	handen.	Gittan	står	upp	och	tittar	på	älgbrorsorna.	Hon	håller	i	
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en	blå	hink	och	någonting	som	ser	ut	att	vara	en	röd	filt.	Det	finns	legoklossor	som	är	utspridda	över	
hela	golvet	plus	en	docka	och	en	omkullvält	stol.	I	bakgrunden	kan	man	också	se	små	hårstrån	som	
fällts	på	golvet	av	älgbrorsorna.

Karaktärerna	är	detaljerat	ritade	medan	miljön	runtomkring	är	avskalad	med	ett	dominerande	gult	
fält	som	representerar	golvet	i	illustrationen.	Bildskaparen	har	jobbat	med	skuggor	och	ljusapartier	på	
framförallt	de	viktiga	karaktärerna.	Bildskaparen	har	också	valt	att	jobba	med	detaljer	som	t.ex.	rita	
hårstrån	på	älgbrorsorna.	Konturerna	är	gjorda	med	blyertspenna	medan	färgläggningen	gjorts	med	
akvarell.

2.	Syftet	med	bilden	är	att	väcka	intresse	för	boken	och	berättelsen.	Visualiseringen	av	de	tre	älgarna,	
flickan	och	det	stökiga	rummet	ska	få	betraktaren	att	undra	varför	och	hur	det	har	blivit	så	stökigt.	
Älgbrorsorna	är	det	som	är	centralt	i	bilden.	Dem	tar	störst	plats	rent	storleksmässigt	men	de	är	också	
placerade	centralt	i	en	symetrisk	bildstruktur	vilket	gör	att	blicken	faller	på	dem	först.	Illustratören	har	
dessutom	jobbat	med	detaljerna	i	bakgrunden	och	Gittan	och	låter	dem	”peka”	mot	centrum	i	bilden	
där	älgbrorsorna	står.	Detta	är	självklart	ett	medvetet	val	av	illustratören,	hon	vill	få	betraktaren	att	
titta	där	eftersom	hon	anser	att	älgarna	är	de	mest	intressanta	i	bildens	komposition.	Orsaken	till	att	
illustratören	har	tonat	ner	det	perifera	i	bilden	är	också	ett	bevis	på	att	hon	vill	betona	det	viktiga	som	
finns	i	centrum	av	bilden.

Färger och kontrast
Bildskaparen	har	jobbat	med	tydliga	kontraster.	Det	finns	tydliga	uppdelningar	mellan	bakgrunden	
som	motsvarar	en	gul	yta	och	karaktärer	som	har	mörka	och	mättare	färger.	Vilket	gör	att	det	centrala	
hierarkiskt	dominerar	omslaget.	Textelementen	är	svarta,	tydlig	och	kontrasterar	bra	mot	den	gula	
bakgrunden	som	i	sin	tur	förbättrar	läsbarheten.

2.	Den	bakomliggande	tanken	med	kontrasterna	på	omslaget	är	en	kombination	av	att	betona	och	
tydliggöra	de	olika	elementen.	Kontrasterna	ger	texten	en	god	läsbarhet	och	detta	är	också	något	som	
illustratören	tänkt	på.

Samspel och kontrast:
Samspelet	mellan	texten	och	bilderna	utgår	ifrån	en	centralaxel.	Det	viktiga	i	layouten	är	symetriskt	
placerat	efter	den	osynliga	axeln.	Kontrasten	i	layouten	är	hög	och	tydlig	mellan	de	olika	elementen.	
Den	gula	färgen	gör	det	enkelt	för	betraktaren	att	urskilja	karaktärer	och	textelement	från	bakgrunden.

2.	Den	symetriska	kompositionen	bidrar	till	en	harmonisk	layout.	Den	bidrar	till	balans	och	ordning.	
Illustratören	vill	ha	en	tillmötesgående	kommunikation	och	det	är	därför	hon	har	valt	denna	struktur.

Innehåll 
Bilder:
1.	I	boken	har	bilderna	en	väldigt	betydande	roll	i	berättelsen.	På	varje	uppslag	finns	det	en	eller	två	
bilder.	När	det	förekommer	två	bilder	så	är	den	ena	av	dem	betydligt	större	än	den	andra.	Precis	som	
på	omslaget	så	är	karaktärerna	väldigt	detaljrika	med	skuggor	och	ljuspunkter.	Karaktärenas	minspel	
är	väldigt	viktiga	för	att	förmedla	karaktärens	sinnestämning.	Det	är	också	relativt	avgörande	för	hur	
man	upplever	deras	personligheter.	Skillnaden	från	omslaget	är	att	bakgrunden	får	ta	större	plats	i	det	
visuella	uttrycket,	den	får	mer	detaljer	och	fler	element	för	betraktaren	att	studera.	I	boken	finns	det	
alltid	minst	ett	illustrerat	element	på	varje	sida.	Exempelvis	när	Gittan	och	älgbrorsorna	är	i	vardag-	
srummet	så	visualiseras	miljön	och	karaktärerna	på	den	västra	sidan.	Den	högra	sidan	är	vit	med	
tillagda	detaljer	som	en	kudde,	tre	äpplen	och	en	fotpall.
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2.	Syftet	med	skillnaden	mellan	omslag	och	innehåll	är	att	omslaget	måste	vara	snabbare	i	sin	kom-	
munikation.	Som	kommunikationsmedel	måste	omslaget	på	kort	tid	få	betraktaren	intresserad	och	
informerad	om	vad	boken	handlar	om.	Innehållet	har	mycket	mer	tid	på	sig	och	betraktaren	uppfattar	
lättare	bildernas	olika	element.	Storlekskontrasterna	mellan	bilderna	på	uppslagen	är	ett	sätt	att	skapa	
dynamik	och	variation.	Detaljernas	syfte	är	dels	att	förmedla	stämningen	att	det	är	stökigt	och	kaotiskt	
men	också	att	ge	en	illusion	av	att	det	är	mer	bilder	och	därmed	mindre	text.

1.	Bildskaparen	leker	medvetet	med	perspektivet.	På	vissa	möbler	kan	man	tydligt	se	att	de	böjer	sig.

2.	Syftet	med	att	förvränga	perspektivet	är	att	skapa	ett	intressant	visuellt	uttryck	men	också	att	skapa	
ett	kaotiskt	intryck.	Det	ser	man	ett	tydligt	tecken	på	när	älgbrorsorna	ska	nå	en	leksak	som	finns	på	
den	översta	hyllan	genom	att	en	älg	sitter	på	en	annan	älg.	Gittan	är	orolig	för	att	de	ska	ha	sönder	
hennes	fina	John	Blund	i	porslin.	Vid	det	tillfället	är	förvrängningen	extra	tydlig	för	att	markera	den	
instabila	situationen.

Ett	annat	tydligt	formspråk	är	att	bildskaparen	jobbar	mycket	med	rörelse	i	bilderna.	Älgbrorsorna	
gestaltas	ofta	som	livliga	och	lekfulla.

2.	Det	gör	bilderna	intressanta	och	överensstämmer	med	hur	karaktärerna	är	till	sin	natur.	I	boken	
iscensätts	mycket	av	det	visuella	i	fågelperspektiv.	Alltså	man	ser	miljöerna	och	karaktärerna	uppifrån.

2.	När	man	visualiserar	fågelperspektiv	så	brukar	man	påvisa	att	personerna	i	bilden	ser	underlägsna	ut	
och	mindre	betydelsefulla.	Men	i	detta	fall	är	det	antagligen	inte	menat	så	utan	anledningen	till	valet	
av	fågelperspektiv	är	att	få	en	bra	överblick	över	vad	som	händer	i	de	olika	miljöerna.	Färger:	Färgerna	
i	bilderboken	är	väldigt	klara	och	grälla.	Bakgrunderna	i	de	olika	miljöerna	är	ofta	satta	i	en	färg	och	
de	olika	objekten	som	innefattar	bakgrunden	(möbler	o.s.v.)	visualiseras	i	en	annan	nyans	av	samma	
färg	medan	karaktärerna	och	andra	viktiga	objekt	har	unika	och	varierande	färger.

2.	Orsaken	till	att	bakgrunden	har	en	nyansskillnad	av	en	enskild	färg	är	för	att	lyfta	fram	de	viktiga	i	
kompositionen,	som	i	det	här	fallet	är	karaktärer	och	andra	viktiga	objekt.

Innehållstext:
1.	Texten	i	boken	är	i	svart	färg	och	är	placerad	mot	vita	ytor	(förutom	vid	ett	tillfälle	när	Gittan	och	
Nils	är	ute	och	åker	pulka).	Texten	har	relativt	stor	teckengrad	och	radavstånd.	Meningarna	är	ofta	
väldigt	korta.

2.	Anledningen	till	placeringen	av	texten	på	vita	ytor	är	att	uppnå	så	bra	läsbarhet	som	möjligt.	Han-
dlingen	i	boken	är	relativt	enkel.	Det	handlar	om	en	flicka	som	heter	Gittan	som	är	trött	på	tystnaden	
och	önskar	sig	ett	syskon.	Efter	att	hon	varit	ute	och	åkt	pulka	med	sin	kompis	Nils	träffar	hon	tre	
älgar	som	blir	hennes	brorsor.	Älgbrorsorna	och	Gittan	hittar	på	olika	saker	hemma	hos	Gittan	men	
älgbrorsorna	stökar	bara	ner	och	gör	konstiga	saker	som	man	inte	får	göra.	Efter	ett	tag	inser	både	Git-
tan	och	älgbrorsorna	att	älgar	ska	vara	ute	i	naturen	för	det	är	där	de	hör	hemma.

Samspel:
1.	Samspelet	mellan	text	och	bilder	är	noga	genomfört.	Vid	ett	par	tillfällen	skapas	en	negativ	yta	i	
förhållandet	till	illustrationerna	som	sedan	utgör	en	plats	där	texten	placeras.	Bilderna	i	boken	är	ofta	
informativa,	de	visar	det	som	beskrivs	i	texten.	Men	vid	vissa	tillfällen	så	är	de	kompletterande	och	
tillför	något	nytt	till	berättelsen	t.ex.	när	älgbrorsorna	ska	hittar	ett	ställe	som	ska	passa	bra	som	koja.	
Då	visar	bildskaparen	att	de	slänger	ut	Gittans	saker	från	hennes	garderob.	Vid	det	tillfället	så	framgår	
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det	scenario	som	beskrevs	inte	i	texten.	Bilden	ger	också	betraktaren	annan	information	om	hur	kara-	
ktärer	ser	ut	i	form	av	utseende,	kläder	och	andra	karaktärsdrag	som	författare	medvetet	valt	att	inte	ta	
upp	i	textform.

2.	Anledningen	till	att	man	visar	ny	information	i	bilden	är	att	ge	berättelsen	nya	dimensioner.	Illus-	
tratören	vill	att	de	båda	uttrycksmedlen	ska	komplettera	varandra	och	fylla	varandras	luckor.

Baksida
Bild:
1.	Baksidan	av	bilderboken	består	till	större	del	av	likartad	bakgrund	som	används	på	omslaget	men	
här	är	det	mer	avskalat.	Det	finns	enbart	ett	fåtal	detaljer	som	ett	bord,	två	teckningar,	älgpäls,	en	lek-	
sak,	en	kudde,	en	strumpa	och	längst	upp	till	vänster	ser	man	klövarna	på	en	av	älgbrorsorna.

2.	Tanken	är	att	binda	samman	både	fram-	och	baksida.	Baksidan	är	dock	mer	avskalad	för	att	lyfta	
fram	texten	som	står	där.	På	baksidan	är	det	inte	lika	nödvändigt	att	ha	visuell	representation	som	
berättar	om	innehållet	eftersom	omslaget	redan	utfört	den	uppgiften.

Färg och kontrast:
1.	Det	är	dominerande	gult	på	baksida	av	boken.	Det	som	är	viktigt	är	texten	och	vad	den	förmedlar	
så	kontrasten	mellan	bakgrunden	och	texten	är	väldigt	tydlig.	Texten	har	dessutom	fått	en	ruta	med	
ljusare	färg	för	att	bidra	ytterligare	med	tydliga	kontraster	och	bättre	läsbarhet.

2.	Valet	av	färger	och	dess	tydliga	kontrast	till	texten	är	för	att	uppnå	god	läsbarhet.

Text:
1.	Centrerat	i	mitten	av	baksidan	är	texten	placerad.	Först	kommer	en	kort	text	som	sammanfat-
tar	bokens	innehåll	som	är	skrivet	med	det	teckensnitt	som	används	inuti	boken.	Sedan	kommer	ett	
stycke	som	informerar	läsaren	att	det	finns	en	andra	böcker	i	serien	och	att	en	av	dessa	dessutom	har	
fått	priser.	Sedan	kommer	ett	annat	stycke	som	har	urklipp	från	olika	tidningsrecensioner.	De	två	sista	
styckena	är	texten	satt	i	antikva.

2.	Anledningen	till	att	man	byter	till	antikva	är	antagligen	att	dessa	stycken	enbart	är	riktade	till	
föräldrarna	till	barnen.	Det	är	troligtvis	enbart	föräldrarna	som	har	de	referensramar	som	krävs	för	att	
förstå	innebörden	med	exempelvis	Augustpriset.

Samspel:
1.	Samspelet	utgörs	genom	att	blocket	med	text	placeras	centralt	uppepå	en	miljö	från	boken.	

2.	Skaparen	är	klar	och	tydlig	i	sin	kommunikation.	Det	är	texten	som	är	viktigast	på	baksidan.	
Samspelet	mellan	text	och	bild,	centreringen	och	kontraster	jobbar	tillsammans	för	att	betona	texten.	
Bilden	utgör	i	detta	läge	bara	en	behaglig	bakgrund	som	inte	stör	det	textuella	budskapet.

Billy och mormor
Text:	Birgitta	Stenberg	Illustration:	Mati	Lepp

Allmänt:
Billy	och	mormor	är	en	vardagsberättelse.	Som	handlar	om	Billy	som	en	dag	får	besök	av	sin	mor-	
mor.	Mormor	hade	med	sig	sitt	nya	husdjur:	en	råtta	som	heter	Amalia.	Billy	tycker	att	råttan	verkar	
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lite	läskig	i	början	men	vänjer	sig	efter	en	stund.	Billy,	mormor	och	råttan	åker	till	leksaksaffären	och	
köper	en	brandbil	till	Billy.	På	vägen	hem	tar	de	bussen.	Och	träffar	en	märklig	ung	man	som	har	nitar	
på	kläderna	och	nästan	helt	rakat	hår.	Han	tar	upp	två	sittplatser	och	vägrar	flytta	på	sig.	Mormor	
försöker	övertala	den	unge	mannen,	råttan	kommer	ut	ur	hennes	jacka	och	hoppade	sedan	över	till	
den	unge	mannens	och	kröp	in	i	hans	läderjacka.	Det	visade	sig	att	grabben	också	hade	en	råtta	med	
sig	som	var	på	pricken	lik	Amalia.	Så	nu	visste	de	inte	vem	som	var	vem.	Den	unge	mannen,	Billy,	
mormor	och	råttorna	gick	sedan	hem	till	Billy	för	att	reda	ut	det	hela.	Tillslut	kunde	de	avgöra	vem	
som	var	vem	och	den	unge	mannen	kunde	glatt	gå	hem	till	sig.

Omslag
Omslagstext:
1.	På	omslaget	finns	det	en	stor	titel	(Billy	och	mormor)	där	man	har	valt	att	jobba	med	en	simpel	san-	
serif	.	”Billy”	har	man	gett	en	mörkgrön	fyllning	medan	”och	mormor	”fick	en	svart	fyllning.	”Billy”	
och	”och	mormor”	har	också	delats	upp	på	varsin	rad	för	att	skilja	dem	åt.	”Och	mormor”	har	också	
fått	betydligt	mindre	teckengrad	än	”Billy”.	Längst	upp	på	omslaget	precis	över	titeln	finns	författarens	
(Birgitta	Stenberg)	och	illustratörens	(Mati	Lepp)	namn.	Namnen	är	satt	i	en	antikva	som	man	också	
använder	inuti	boken,	namnen	är	också	storleksmässigt	betydligt	mindre	än	titeln.	Längst	ner	på	sidan	
hittar	man	förlaget	(BonnierCarlsen)	logotype	som	publicerat	boken.	Textelement	på	omslagssidan	är	
centrerade	efter	en	osynlig	axel.

2.	Anledningen	till	att	man	delar	upp	titeln	så	tydligt	och	i	så	många	steg	är	antagligen	för	att	man	vill	
vara	tydlig	med	att	”Billy”	är	ett	samlingsnamn	för	en	bokserie.	Tanken	med	typografin	är	förmodligen	
att	den	ska	vara	estetiskt	tilltalande	och	fungera	bra	ihop	med	det	illustrationerna.	Eftersom	bilden	
innehåller	mycket	skiftande	färger,	mönster	och	objekt	så	vill	man	använda	ett	typsnitt	som	är	mer	
återhållsamt.

Bild:
Bilden	som	används	på	framsidan	gestaltar	en	pojke	med	en	prickig	basker	som	sitter	på	en	säng.	Han	
sitter	och	ler	mot	en	råtta	som	är	invirad	i	en	vit	grön	sjal.	Råttan	ler	tillbaka	mot	Billy.	Bakgrunden	
består	av	en	laxrosa	tapet	vars	mönster	består	av	gröna	slingrande	växter.	Det	finns	även	ett	trägolv	där	
en	matta	är	utplacerad	som	har	samma	färger	som	tapeten.

2.	Man	har	valt	ett	positivt	motiv	med	leende	karaktärer	för	att	skapa	en	positiv	atmosfär.	Den	övriga	
miljön	gestaltas	på	framsidan	för	att	etablera	miljön	som	sedan	finns	inuti	boken.	Miljön	tillför	också	
färg	och	form	som	bidrar	till	en	intressantare	visualisering.

Konturerna	i	bilden	är	ritad	med	tusch	och	sedan	färglagda	med	akvarell.	Illustratören	har	arbetat	
fram	skuggor	och	oregelbundna	färger	med	ljusa	och	mörka	färgnyanser	för	att	forma	karaktär	och	
intressanta	ytor.	Det	förekommer	detaljer	t.ex.	i	karaktärernas	hår	och	päls.	Förutom	de	så	är	illustra-	
tionerna	väldigt	enkla	både	till	form	och	karaktär.

2.	Illustratören	arbetar	mer	med	karaktären	(än	med	miljöerna)	och	tillåts	visualisera	fler	detaljer.	
Hon	har	arbetat	dels	för	att	göra	karaktären	unik	och	dels	för	att	göra	det	intressantare	att	titta	på.	
Det	simpla	i	karaktärerna	är	en	strävan	efter	att	de	ska	vara	enkla	att	ta	till	sig	samtidigt	som	man	vill	
ha	säregna	karaktärer.	Miljön	som	karaktärerna	visualiseras	i	är	lugn	och	harmonisk	samt	fungerar	väl	
med	det	budskap	som	omslaget	vill	förmedla.	Den	symetriska	kompositionen	mellan	karaktärer	och	
textelement	får	också	betraktaren	att	känna	lugn	och	harmoni.

Färger och kontrast:
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1.	Illustratören	jobbar	med	en	färgmässig	idé	om	att	återkommande	använda	röd/rosa	och	grönt	för	
bakgrund	och	titeln	”Billy”.	Till	karaktärerna	används	andra	färger.	Karaktärerna	kontrasterar	mot	den	
färgmässiga	idé	som	bakgrunden	består	av.

2.	Illustratören	vill	förmedla	känslan	av	lugn	och	harmoni.	Det	förmedlas	genom	färgval.	Illustratören	
väljer	att	hålla	nere	antalet	färger	och	istället	jobba	med	nyanser	och	mönster.	Därigenom	intensifierar	
bildens	känsla	och	skapa	en	intressantare	bild.	Illustratören	använder	kontraster	för	att	tydligt	markera	
och	få	betraktaren	att	titta	på	karaktärerna.	Det	görs	genom	att	färgmässigt	kontrastera	karaktärerna	
mot	bakgrunden.

Samspel:
1.	Texten	och	bilderna	placeras	ut	efter	en	centralaxel	som	skapar	en	symetrisk	omslagsdesign.	Karak-	
tärerna	är	dock	placerade	i	en	konstig	förskjutning	gentemot	den	centrala	axeln

2.	Symmetrin	skapar	en	harmonisk	varseblivning	men	eftersom	karaktärerna	är	förskjutna	så	förstörs	
det	harmoniska	uttrycket	till	viss	del.	Detta	är	antagligen	en	miss	i	arbetet	eller	ett	prov	på	bristande	
kunskap.

Innehåll
Bilder:
1.	I	boken	är	det	varierande	antal	bilder	allt	från	en	bild	till	fem	bilder	per	uppslag.	Det	som	är	van-	
ligast	är	dock	att	man	använder	sig	av	två	bilder	per	uppslag	som	ofta	har	liknande	storlek.	Bildens	
former	varierar	dock	väldigt	ofta	ibland	används	en	kvadratisk	form,	ibland	en	cirkulär	och	ibland	
utnyttjar	man	den	negativa	ytan.

2.	Bildernas	omväxlande	form	är	ett	sätt	att	variera	och	intressera	betraktarna	upplevelser	av	illus-	
trationen.	Det	gör	illustrationerna	mer	dynamiskt	och	fängslande.	Karaktärerna	i	boken	har	väldigt	
liknande	utseenden	om	man	studerar	mun,	ögon,	näsa	och	ansiktsform.	Det	som	skiljer	karaktärerna	
åt	är	deras	kläder	och	hårfrisyrer.	Pågrund	av	dessa	val	blir	också	minspelet	väldigt	viktigt	dels	för	att	
etablera	karaktärenas	personlighet	och	deras	rådande	kanslor.	Illustratören	väljer	också	att	binda	sam-	
man	karaktärer	med	klädval	exempelvis	Billy	och	hans	mormor	bär	varsin	likadan	prickig	basker.
Karaktärernas	liknande	drag	är	återigen	ett	bevis	på	en	strävan	efter	det	enkla	uttryckssättet.	Det	är	
också	ett	sätt	att	spara	tid	genom	att	byta	ut	kläder	och	hår	för	att	skapa	nya	karaktärer.

1.	Illustrationerna	innuti	boken	har	betydligt	fler	element	att	studera	i	miljöerna	som	karaktärerna	
befinner	sig	i.

2.	De	utvecklade	miljöerna	är	ett	knep	för	illustratören	att	ge	läsaren	en	paus	och	en	chans	att	studera	
bilderna	mer	och	hitta	nya	dimensioner	i	berättelsen.	Tusch	och	akvarell	är	de	tekniker	som	används	i	
bilderboken.	Tuschpenna	använd	för	att	göra	konturer	på	karaktärer	och	objekt.	Illustratören	använder	
ingen	linjal	till	de	som	är	tänkt	som	räta	linjer.

Illustratören	vill	att	den	tecknade	stilen	ska	gå	som	en	rödtråd	genom	alla	illustrationer.	Det	är	återi-	
gen	det	enkla	som	eftersträvas.

Färger:
1.	Färgerna	i	boken	är	relativt	återhållsamma	om	man	jämför	med	andra	bilderböcker.	Ofta	väldigt	
ljusa	färger.	Vid	ett	par	tillfällen	så	använder	illustratören	färg	för	att	markera	karaktärernas	betydelse.	
När	huvudpersonerna	är	på	en	buss	så	är	de	det	enda	som	har	färgade	kläder,	de	personer	på	bussen	
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som	inte	tillför	något	betydande	för	historien	är	alla	klädda	i	gråa	färger.

2.	Färgerna	går	ofta	ut	på	att	sätta	fokus	på	dem	viktiga	karaktärerna.

Innehållstext:
I	boken	använder	författaren	en	antikva	till	texten.	Texten	har	svart	fyllning	och	är	alltid	placerad	på	
en	vit	yta.	Det	varieras	mellan	mycket	text	och	lite	text.

2.	Typografin	är	enkelt	utformad	utan	störande	moment	och	syftet	med	det	är	att	få	en	så	bra	läsbarhet	
som	möjligt.

Samspel:
1.	Det	är	noga	uppdelat	mellan	texten	och	bilderna.	Texten	förekommer	alltid	i	vita	ytor	och	integre-	
ras	inte	i	illustrationen.	Bilderna	i	boken	är	väldigt	informativa	och	visualiserar	det	som	står	i	texten.	
När	de	träffar	den	unge	mannen	med	nästan	helt	rakat	huvud	och	nitar	på	jackan,	beskriver	de	dessa	
karaktärsdrag	också	i	texten.	Andra	karaktärer	beskrivs	inte	så	utan	deras	karaktärsdrag	får	betraktaren	
studera	själv	genom	bilderna.

2.	Den	detaljerade	beskrivningen	av	mannen	med	nitar	på	jackan	beror	på	att	man	anser	att	detta	
är	väldigt	viktigt	för	berättelsen	och	att	detaljerna	inte	får	missas	av	betraktaren.	Dock	kan	det	vara	
överflödig	information	som	betraktaren	kan	förstå	genom	bilden	och	därför	nödvändigtvis	inte	också	
behöver	beskrivas	i	skrift.

1.	Vid	ett	annat	tillfälle	så	väljer	författarna	och	illustratören	att	enbart	använda	visuell	komplettering	
när	man	genom	bilden	förmedlar	att	mormor	lägger	ut	en	filt	innan	hon	ställer	sig	på	huvudet	något	
som	inte	beskrivs	i	texten.
2.	I	det	skeendet	vill	skaparna	att	bilden	och	texten	ska	komplettera	varandra	och	fylla	i	det	som	inte	
beskrivs	i	det	ena	eller	det	andra	sättet.

Baksida
Bild:
1.	Bilden	på	baksidan	är	en	fortsättning	på	den	bild	som	finns	på	framsidan.	Så	om	man	vecklar	ut	
boken	så	får	man	en	hel	bild	av	rummet	som	Billy	och	råttan	befinner	sig	i.	Det	betyder	att	man	ser
resten	av	sängen	som	de	sitter	på,	resten	av	tapeten,	golv,	mattan	plus	en	dörr	och	ett	nattduksbord	där	
de	finns	tidningar,	en	lampa	och	en	väckarklocka.

2.	Illustratören	vill	att	omslaget	och	baksidan	skapar	en	helhet.	Det	ska	skapa	en	tavla	när	man	viker	ut	
boken	och	därmed	intressera	betraktaren.

Färg och kontrast:
1.	Precis	som	på	omslaget	så	är	de	dominerande	färgerna	röd/rosa	och	grönt.	2.	Man	använder	samma	
färger	för	att	binda	samman	omslag	och	baksida.

Text:
1.	Texten	är	placerad	längst	upp	till	höger	på	baksidan.	Det	finns	ingen	textruta	utan	texten	är	plac-	
erad	framför	den	mönstrade	tapeten.	Mönstret	är	ett	störande	moment	för	den	som	läser	texten.	Vilket	
gör	att	läsbarheten	blir	sämre.	Det	första	stycket	i	texten	är	en	väldigt	kort	sammanfattning	av	boken	
som	ska	locka	betraktaren	till	köp	eller	hemlån.	I	andra	stycket	så	blir	läsaren	informerad	om	att	det	
finns	andra	böcker	om	Billy.	Längst	ner	till	vänster	på	baksidan	har	man	också	placerat	förlagets	namn	
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(BonnierCarlsen).

2.	Textens	placering	och	utebliven	prioritering	av	läsbarheten	är	ett	bevis	på	att	man	värdesätter	den	
visuella	helhet	som	fram-	och	baksida	skapar.	Det	textuella	budskapets	tanke	är	att	använda	en	klassisk	
utformning	som	människor	känner	igen	och	förstår	hur	man	hanterar.	Samspel:	Skaparens	vilja	är	att	
skapa	ett	tilltalande	samspel	mellan	omslag	och	baksida.	Det	är	den	visuella	helheten	som	är	viktigast	
på	fram-	och	baksidan,	det	är	på	det	sättet	författare	och	illustratör	vill	locka	till	läsning.	Texten	på	
baksidan	kommer	i	andra	hand,	eftersom	det	inte	används	någon	textruta	för	att	öka	läsbarheten.

Alfons och odjuret
Text	och	bild:	Gunilla	Bergström

Allmänt:
Alfons	och	odjuret	är	en	vardagsberättelse	som	handlar	om	Alfons	Åberg.	En	kväll	ligger	han	och	tän-
ker	på	vad	som	hände	under	dagen.	Han	var	ute	och	spelade	fotboll	med	några	kompisar.	Alfons	fick	
på	ett	dunderskott	och	bollen	bara	for	iväg.	De	var	en	lillkille	som	var	bollkalle	och	gick	och	letade	
efter	bollen.	Lillkillen	kom	tillbaka	utan	boll	för	att	han	inte	kunde	hitta	den.	Alfons	blev	arg	och	
anklagar	lillkillen	för	att	ha	gömt	bollen	och	tänkt	ta	den	själv.	Alfons	blev	fruktansvärt	arg	och	slog	
till	lillkillen.	Lillkillen	sprang	gråtande	hem.Så	nu	låg	Alfons	i	sin	säng	och	ångrade	vad	han	hade	gjort	
mot	lillkillen.	Plötsligt	hör	han	någonting	som	låter	och	förstår	han	att	det	är	ett	odjur	under	sängen.	
Alfons	inser	att	han	ska	vara	snäll	mot	lillkillen	imorgon.	Nästa	dag	letar	Alfons	överallt	efter	lillkillen	
men	kan	inte	hitta	honom.	Sen	när	kvällen	kommer	och	Alfons	ska	sova	är	odjuret	tillbaka.	Flera	da-
gar	går	och	samma	saker	upprepas.	Men	på	måndagen	ser	Alfons	lillkillen	vid	fotbollsplanen.	Han	blir	
jätteglad	och	springer	mot	honom.	Lillkillen	blir	rädd	och	springer	iväg.	Alfons	hinner	inte	ikapp.	På	
kvällen	när	Alfons	sover	är	odjuret	borta.	På	lördagen	går	Alfons	till	affären	för	att	köpa	saker	som	han	
pappa	skrivit	ner	på	en	inköpslista.	I	affären	ser	han	lillkillen.	Lillkillen	tror	att	Alfons	ska	slå	honom	
igen	men	Alfons	förklarar	att	han	inte	är	arg	och	de	blir	kompisar.	Och	odjuret	försvann.

Omslag
Omslagtext:
1.	Det	största	textelementet	på	omslaget	är	titeln	”Alfons	och	odjuret”	som	är	satt	i	en	san-serif	fet-	
stil.	”Alfons”	placeras	enskilt	på	en	rad	och	”och	odjuret”	placeras	på	nästa	rad.	Författarens	namn	
(Gunilla	Bergström)	har	placerats	ovanför	titeln	med	en	mindre	teckenstorlek	och	utan	fet	stil.	Både	
författarens	namn	och	titeln	är	vänsterställda	och	placerade	längst	upp	till	vänster.	Längst	upp	till	
höger	finns	en	rund	logotyp	som	består	av	Alfons	som	ler	och	håller	handen	för	munnen.	I	en	båge	
runt	Alfons	så	står	texten:	”Alfons	lilla	bibliotek”.	Längst	ner	centrerad	på	omslaget	så	finns	förlagets	
(Rabén&Sjögren)	logotyp.	Teckengraden	på	förlaget	är	klart	minst	av	textelementen	på	omslaget.

2.	Valet	av	typsnitt	och	placering	av	textelement	är	säkerligen	gjorda	av	estetiska	skäl,	texten	ligger	på	
strategiskt	vald	position,	där	läsaren	ska	börja	läsa	på	sidan.

Bild:
1.	På	omslaget	så	visualiseras	Alfons	när	han	sparkar	en	fotboll	högt	up	i	luften.	Bakgrunden	består	
av	abstrakta	former	som	bildar	en	slags	ram	som	Alfons	befinner	sig	i.	Det	ska	troligen	inte	föreställa	
någonting	särkilt	utan	ska	bara	vara	behagligt	för	ögat.

2.	Den	avskalade	designen	grundar	sig	på	att	skaparen	vill	ha	en	enkel	och	direkt	kommunikation	med	
betraktaren.	Tanken	är	att	den	ska	vara	avskalad	men	ändå	intresseväckande	och	estetisk	tilltalande.	
Alfons	är	väldigt	enkel	ritad	och	ser	ut	som	att	vara	skapad	i	något	slags	dataprogram.	Teckningarna	
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är	väldigt	egna	i	sitt	uttryckssätt.	Det	enda	som	fått	detaljer	är	hans	tröja	som	har	fått	en	hel	del	strån.	
Illustratören	har	valt	att	jobbar	med	solida	färgytor	ytan	att	marker	skuggor.

Illustratören	vill	ha	ett	väldigt	avskalat	uttryck,	det	liknar	ett	sätt	som	ligger	nära	hur	barn	själva	ritar.	
Illustratören	har	antagligen	förhoppningar	om	att	det	blir	lättare	för	barn	att	ta	till	sig	illustrationerna.

Färger och kontraster:
1.	Illustratören	kontrasterar	karaktären	och	titeln	mot	bakgrunden	genom	att	göra	objekten	mörkare	
och	ge	bakgrunden	röda	nyanser.

2.	Det	är	titeln,	karaktären	och	det	som	karaktären	gör	som	är	det	viktigast	på	omslaget.	Det	är	också	
det	som	blicken	dras	till	först	tack	vare	utformningen	av	färger	och	kontraster.
Samspel	och	kontrast:

1.	Illustratören	jobbar	med	en	asymmetrisk	komposition	av	de	olika	objekten.	Titeln	anspelar	och	
samarbetar	bara	med	Alfons,	som	både	finns	med	i	titeln	och	visuellt.	Odjuret	däremot	finns	inte	visu-	
aliserat	på	omslaget.

2.	Valet	av	att	inte	använda	odjuret	på	framsidan	beror	antagligen	på	att	man	vill	behålla	mystiken.	
Det	ska	vara	ett	sätt	att	väcka	intresset	och	nyfikenheten	för	innehållet.	En	asymmetrisk	komposition	
kan	bidra	till	en	illusion	av	kaos	men	kan	också	göra	omslaget	mer	intresseväckande	än	om	man	valt	
en	symetrisk	komposition.

Innehåll
1.	I	”Alfons	och	odjuret”	är	bilderna	väldigt	viktiga.	De	tar	stor	plats,	väldigt	ofta	så	går	de	över	hela	
upplaget	och	texten	får	ligga	uppe	på	en	ren	yta	i	bilden.	Karaktärerna	i	boken	är	väldigt	enkelt	ritade.	
Därför	spelar	minspelat	en	stor	roll	för	att	förmedla	känslor.	Det	som	visualiseras	är	då	enbart	det	som	
krävs	för	att	föra	berättelsen	framåt.	Detaljer	har	skalats	av	från	karaktärer	och	bakgrund.	Konturerna	
på	karaktärerna	och	andra	objekt	är	väldigt	”taggiga”	och	kan	upplevas	som	robusta.	Strecken	är	inte	
raka	utan	uppfattas	som	vågiga	många	gånger.

2.	Illustratören	har	medvetet	valt	bort	detaljer	för	att	skapa	en	unik	visualisering.	Kanske	vill	illus-	
tratören	att	betraktaren	ska	fokusera	mer	på	texten	och	därför	tonar	ner	det	bildliga.	Tanken	är	då	att	
skapa	flyt	i	läsandet	och	undvika	längre	uppehåll.	Valet	av	konturernas	uttryck	är	antagligen	återigen	
en	strävan	efter	enkelhet	och	karaktärsbyggande	aspekter.

1.	Bakgrunden	består	oftast	av	olika	färgfält	som	skapar	himmel,	väggar,	golv	o.s.v.	Ibland	placerar	il-	
lustratören	karaktärerna	på	en	vit	yta.

2.	Illustratören	varierar	miljöerna	för	att	skapa	dynamik	och	variation	som	gör	att	det	blir	intressan-	
tare.	Det	finns	även	återkommande	inblandade	fotografiska	bilder	tillsammans	med	illustrationerna.	
Det	är	skyskrapor,	stengångar,	bilar,	stjärnhimmel	o.s.v.	Den	fotografiska	bilden	används	också	för	att	
skapa	texturer.	Exempelvis	på	ett	träd	så	används	en	trädtextur.	När	Alfons	står	i	kö	på	affären	så	har	
man	använt	texturer	på	kläderna	på	de	resterande	individerna	i	kön.

2.	Texturerna	som	används	i	matkön	hjälper	tillsammans	med	bildkompositionen	så	att	fokus	ham-	
nar	på	karaktärerna.	Texturerna	och	de	andra	inslagen	av	fotografiska	bilder	är	också	ett	sätt	för	illus-	
tratören	att	skilja	sina	bilder	från	bilderna	i	andra	barnböcker.	Färger:	Det	förekommer	en	heldel	färger	
i	boken.	Illustratören	jobbar	ofta	med	en	dominerande	färg	per	uppslag	och	komplement	färger	för	att	
skapa	ett	helhetsintryck.	Den	dominerande	färgen	byts	och	skapar	variation.	Karaktärernas	och	ob-
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jekt	betonas	också	med	hjälp	av	färger,	en	del	karaktärer	och	objekt	får	en	färgfyllning	men	de	mindre	
centrala	objekten	får	inte	det.

Den	färgmässiga	idén	är	att	vara	varierande	för	att	undvika	att	det	blir	tråkigt	för	betraktaren.	Hon	vill	
också	skapa	en	färgmässig	variation	mellan	uppslagen.	Karaktärerna	betonas	eftersom	bildskaparen	vill	
flytta	fokus	och	intresse	till	det	viktiga	i	bilderna,	det	som	bär	berättelsen	vidare.	Innehållstext:	I	boken	
använder	man	en	antikva	som	typsnitt	med	svart	fyllning.	Texten	placeras	alltid	på	en	solid	yta	utan	
men	illustratören	är	inte	rädd	för	att	läggen	en	färg	bakom	texten.	Texten	är	relativt	stor	och	det	är	
ganska	mycket	text	på	varje	sida.

2.	Illustratören	har	många	gånger	placerat	bilden	bakom	texten	eftersom	hon	anser	att	läsbarheten	blir	
tillräcklig	hög	och	att	placeringen	skapar	tydlig	kontakt	mellan	text	och	bild.	Det	spelar	också	roll	för	
den	estetiska	upplevelsen	av	boken.

Samspel:
1.	Texten	placeras	ofta	över	bildens	bakgrund	alltså	på	ett	färgfält.	Ibland	delas	texten	upp	och	plac-	
eras	i	närheten	av	det	objekt	som	texten	handlar	om.	Som	när	Alfons	drömmer	om	blodet	som	drop-	
pade	från	lillkillen.	Där	har	texten	placeras	tillsammans	med	bloddroppar	i	en	tankebubbla.	Bilderna	
är	i	många	avseenden	en	avspegling	av	texten.	Illustratören	har	valt	att	illustrera	de	som	redan	finns	i	
texten.	Däremot	finns	det	andra	dimensioner	som	inte	tas	upp	i	texten	som	hur	karaktärer	ser	ut	och	
de	olika	miljöerna.

2.	Tanken	med	uppdelningen	av	texten	och	den	uppenbara	placeringen	nära	objektet	är	dels	att	tydlig-	
göra	objektets	betydelse	men	också	att	texten	refererar	till	objektet.	Bildskaparen	vill	vara	tydlig	i	kom-	
munikationen.	Tanken	med	att	beskriva	i	princip	samma	sak	i	bilden	som	i	texten	är	att	bilden	ska	
hjälpa	texten.	Bilden	ska	inspirera	till	läsning	och	göra	läsandet	roligare	genom	att	betraktaren	också	
kan	studera	bilderna.	I	vissa	fall	så	får	det	bildliga	kommunicera	självständigt	eftersom	illustratören	
anser	att	det	inte	behövs	beskrivas	i	texten.

Baksida
Bild:
1.	På	baksidan	finns	det	inga	bilder	utan	det	finns	bara	en	solid	färg	och	text.

2.	Avsaknaden	av	bilder	är	ett	tecken	på	att	illustratören	anser	att	det	är	den	textuella	kommunikatio-
nen	som	är	viktig	på	baksidan.

Färg och kontrast:
1.	På	baksidan	har	man	valt	en	orangeröd	färg	som	också	är	den	dominerande	färgen	på	framsidan.	
Den	svarta	texten	är	sedan	placerad	mitt	på.

2.	Tanken	med	färgen	är	att	bokens	yttre	hölje	ska	vara	enhetligt.

Text:
1.	Baksidans	text	består	av	ett	stycke	med	som	kortfattat	beskriver	bokens	handling.	Därefter	redovi-	
sas	det	andra	böcker	som	finns	i	”Alfons	bibliotek”.	De	böcker	som	finns	i	”Alfons	bibliotek”	har	fått	
samma	typsnitt	som	används	till	titeln	på	framsidan	vilket	betyder	att	den	ligger	klart	först	i	den	hier-	
arkiska	ordningen	på	baksidan.	Längst	ner	på	sidan	hittar	man	logotypen	till	förlaget.	Den	är	placerad	
lite	till	höger	om	den	centrala	axeln	vilket	ger	ett	egendomligt	intryck.
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2.	Illustratören	har	valt	att	framhålla	de	olika	titlarna	i	”Alfons	bibliotek”	och	detta	är	självklart	ett	
bevis	på	att	hon	tycker	detta	är	det	viktigaste.	Hon	vill	informera	betraktaren	om	att	det	finns	andra	
titlar	i	serien	som	hon	vill	att	betraktaren	ska	låna	eller	köpa	vid	ett	senare	tillfälle.

Samspel:
1.	Det	som	samspelar	på	baksidan	är	enbart	bakgrundsfärgen	och	textelementen.

2.	Skaparen	är	klar	och	tydlig	i	sin	kommunikation.	Det	är	texten	som	är	viktigast	på	baksidan	och	
samspelet	mellan	text	och	bakgrunden	jobbar	tillsammans	för	att	förmedla	detta.	Den	behagliga	bak-	
grunden	stör	inte	det	textuella	budskapet	utan	existerar	för	att	binda	ihop	fram-	och	baksida.
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