
På	upptäcktsfärd	med	bilderboken



Detta	är	en	upptäcktsresa	i	ett	bilderbokslandskap.	På	
den	första	bilden	ser	ni	fyra	bokomslag	som	samtidigt	
illustrerar	några	viktiga	steg	i	svensk	barnlitteratur-
historia:	



• ABC-resan	står	för	svensk	barnlitteraturs	första	guldålder	runt	det	förra	
sekelskiftet,	med	genombrott	för	många	kvinnliga	bilderboksskapare	
som	Elsa	Beskow,	Ottilia	Adelborg,	Jenny	Nyström	med	flera.	

• Pippi	Långstrumps	entré	1945	får	representera	det	modernistiska	
genombrottet	i	svensk	barnlitteratur	då	även	Lennart	Hellsings	första	
barnbok	kom	ut,	och	den	första	boken	om	Tove	Janssons	mumintroll.

• 1964	översattes	Maurice	Sendaks bilderbok	Where the	wild things are
till	svenska.	Till	vildingarnas	land	har	kallats	”bilderböckernas	 bilderbok”	
och	Sendak har	inspirerat	många	bilderboksskapare	till	att	ta	barnets	
perspektiv	och	inte	väja	för	de	mörkare	stråken	i	barndomen.	

• Vissa	menar	att	vi	idag	befinner	oss	mitt	i	den	svenska	barnlitteraturens	
tredje	guldålder,	inte	minst	med	tanke	på	alla	kvinnliga	bilderboks-
konstnärer	med	bakgrund	i	konststudier,	t.ex.	Matilda	Ruta	(Åka	buss)	
och	Sara	Lundberg	(Fågeln	i	mig	flyger	vart	den	vill).





Bokgåvor	till	förskolan
Som	ni	kanske	vet,	har	regeringen	i	år	satsat	50	miljoner	SEK	
på	läsning	i	förskolan,	bl a	i	form	av	en	bokgåva.	Det	är	
Kulturrådet	som	administrerar	denna	satsning.	Här	har	ett	
brett	urval	av	titlar	tagits	fram	av	sakkunniga	inom	litteratur.	
Urvalet	innehåller	olika	genrer,	olika	språk	inklusive	minori-
tetsspråken och	tar	hänsyn	till	barns	olika	förutsättningar.	

Här	kan	du	få	mer	information	och	även	ladda	ned	den	
handledning	som	tagits	fram	i	anslutning	till	bokgåvan:
https://www.kulturradet.se/sv/Bokgavor-till-forskolan-/

Många	av	böckerna	som	nämns	i	detta	föredrag	finns	på	listan	
med	titlar	att	rekvirera	till	förskolan.	Av	upphovsrättsliga	skäl	kan	
vi	inte	ta	med	bilder	ur	själva	böckerna.



Bokgåvan	innehåller	
som	nämnts	”många	
genrer”.	
Även	Lennart Hellsing	

brukar	påminna	om	att	
bilderboken	inte	är	en
genre	– den	är	en	vid	
kategori	som	i	sig	består	
av många	olika genrer.



Bilderbokens	genrer	(Nikolajeva 2000)
• ABC-böcker och räkneböcker
• Illustrerad poesi
• Sagor (både folksagor och konstsagor)
• Fantasy
• Vardagsberättelser
• Äventyr
• Historiska berättelser
• Djurberättelser
• Leksaker och levande föremål
• Bortom genregränserna
(Förutom dessa finns deckare,	biografier,	skräck,	drama…)



Enligt	Svenska	barnboksinstitutets	
årliga	bokprovning,	som ”smakar	
av”	föregående	års	utgivning	av	
barn- och	ungdomsböcker	på	
svenska,	är	bilderboken	den	
största	kategorin.	2018	gavs	det	ut	
2308	böcker	för	barn	och	unga	i	
Sverige	och	av	dessa	var	ca	700	
bilderböcker.	

Läs	mer:

https://www.barnboksinstitutet.se/bokp
rovning/bokprovning2019/



Bilderboken	är	
en	givande	berättelseform

av	flera	skäl:



• Den	kombinerar	två	språk	(text	och	bild)

• Den	kombinerar	flera	konstnärliga	temperament	
(författarens	och	illustratörens)

• Den	vänder	sig	ofta	till	två	mottagare	(barn	och	vuxna)	
och	erbjuder	läsning	i	“dubbel	knäbredd”

• Den	utnyttjar	bläddrandets	dramaturgi

• Den	är	viktig	som	föremål	(storleken,	kvalitet/	tuggmot-
stånd,	stående/liggande,	omslagets	fram- och	baksida,	
pärmens	insidor,	“tapeterna”etc.)	

Vi	återkommer	till	dessa	punkter	längre	fram!



Bilderboken	erbjuder	kort	och	gott
• språkliga	aktiviteter		(att	lyssna	till	högläsning	av	bilderböcker	är	
generellt	språkutvecklande	och	viktigt	för	den	framväxande	läs-
och	skrivkunnigheten,	s	k	emergent literacy)	
• estetiska	aktiviteter	(att	leva	sig	in	med	hela	sin	varelse	i	
läsningen	utvecklar	en	känslighet	för	alla	de	strängar	som	
litteratur	spelar	på)
• tolkande	aktiviteter	(att	samtala	om	bilderböcker	tillsammans	
med	andra	– och	att	få	återvända	till	en	bok	flera	gånger	– är	
stimulerande	för	den	framväxande	tolkningsförmågan)
• kritiska	aktiviteter	(i	samtalet	om	bilderböcker	kan	också	kritiska	
och	ifrågasättande	perspektiv	aktualiseras)





Axolotlen är	så	trött,	så	trött.
Han	tar	en	klunk	sötvatten	och	läser
sin	allra	bästa	bok.	Sen	gäspar	han	stort.



I	Linda	Bondestams	God	natt	på	jorden	läste	vi	ovanstående	
rader	i	en	illustration	som	föreställde	en	lite	varelse	med	rosa	
hår	som	låg	och	läste	en	bok.	När	vi	tittade	riktigt	noga	kunde	
vi	se	att	han	läste	just	God	natt	på	jorden,	dvs	en	den	bok	där	
han	själv	förekommer.	

Hur	kan	detta	vara	möjligt	…?



Ur	den	reviderade	läroplanen	Lpfö 2018,	som	
träder	i	kraft	1	juli	2019:

Barnen	ska	erbjudas	en	stimulerande	miljö	
där	de	får	förutsättningar	att	utveckla	sitt	
språk	genom	att	lyssna	till	högläsning	och	
samtala	om	litteratur	och	andra	texter.	



Frågor	angående	läsning	på	förskolan	som	kan	
leda	till	normkritiska	reflexioner:

•Hur	ofta	läses	det?
•Var	äger	läsningen	rum?
•Vem/vilka	läses	det	för?
•När	läses	det?
•Vem/vilka	tar	initiativet	till	läsningen?
•Vem/vilka	väljer	böcker	att	läsa?	
•Vilka	kriterier	vägleder	valet	av	bok?



Här	visade	jag	en	bild	ur	Veckan	före	
barnbidraget (2016)	av	Elin	Johansson	
och	Ellen	Ekman,	där	mor	och	barn	
befinner	sig	på	biblioteket	(en	
gratisaktivitet	under	den	magra	veckan	
som	boken	handlar	om).	
På	bilden	har	barnet	plockat	fram	Elsa	

Beskows	Sagan	om	den	lilla	gumman ur	
en	back	med	böcker.		Denna	klassiker	
från	1897	läses	fortfarande	och	uppslag	i	
den	brukar	användas	för	att	illustrera	
begreppet	ikonotext – myntat	av	Kristin	
Hallberg	– det	vill	säga	bilderbokens	
egentliga text	som	uppstår	först	i	läsar-
ögonblicket	då	text	och	bild	samverkar.





Text	+	bild=	ikonotext

Och	först	steg	han	upp	på	den	lilla	lilla	pallen
och	så	på	den	lilla	lilla	stolen	och	så	på	det
lilla	lilla	bordet	och	drack	ur	all	mjölken!



Texten	ovan	är	helt	värderingsfri,	men	på	illustrationen	ser	vi	
hur	blomkrukor	och	pelargonblad	blickar	ned	med	ogillande	
ansikten	på	den	lilla	katten.	Ikonotexten säger	alltså	mer	än	
endast	texten!	
Vi	ser	även	katten	i	tre	olika	positioner	– på	pallen,	på	stolen	

och	på	bordet	– ett	grepp	som	kallas	simultan	succession	och	
som	ska	ge	intrycket	av	rörelse	i	ett	statiskt	medium.	I	denna	
gamla	klassiker	lär	sig	barn	alltså	att	tolka	en	bildkonvention	
som	återkommer	i	många	andra	böcker,	t.ex.	de	om	gubben	
Petsson och	katten	Findus.	



Olika	typer	av	text- och	bildrelationer

•Symmetriska	
•Kompletterande
•Förstärkande
•Kontrapunktiska	

Det	finns	även	textlösa	bilderböcker.	Se	projektet		
”Silent books”:
http://ibby.se/2016/03/22/silent-books-nu-finns-handboken-har/



Exempel	på	symmetriska	text- och	bildrelationer	finns	i	Jag	ska	
bara	säga	gonatt av	Rachel	Isadora.	Flickan	säger	att	hon	bara	
ska	säga	godnatt	till	kycklingarna	innan	hon	går	och	lägger	sig	–
och	så	visas	just	detta	i	bild.	(Det	finns	även	myror	och	många	
andra	djur	som	hon	också	måste	säga	godnatt	till…)



Exempel	på	mer	kompletterande	och	förstärkande	text- och	
bildrelationer finns	i	Anders	Holmers	Regn	 och	Katarina	
Strömgårds	En	hemlig	katt.		



Anders	Holmers	bok	innehåller	scener	från	hela	världen	där	
regn är	den	minsta	gemensamma	nämnaren.	På	varje	uppslag	
finns	en	haikudikt.	Ni	fundera	över	vilka	inre	bilder	denna	dikt	
gav	upphov	till:

Tappar	en	tidning
den	landar	först	imorgon	

gamla	nyheter



Flera	exempel	på	kontrapunktiska	text- och	bildrelationer	finns	
i	Wolf	ErlbruchsOm	natten.	Det	händer	ingenting	på	natten	
säger	pappa,	för	alla	sover.	Men	illustrationerna	visar	en	
förunderlig	aktivitet	som	motsäger	pappans	utsagor…



I	bilderboken	kan	även	två	olika	konstnärliga	temperament	
mötas,	här	exemplifierat	med	Bajsfesten:



Bilderboken	vänder	sig	ofta	till	barn	men	hos	bilderboks-
konstnärerna	finns	ändå	en	medvetenhet	om	vuxnas	roll	i	
läsningen,	vilket	ibland	kan	leda	till	dubbla	budskap	och	
vuxenreferenser.	Här	fick	ni	lyssna	till	några	rader	ur	Titta	
Hamlet	av	Barbro	Lindgren	och	Anna	Höglund.



Bilderboken	utnyttjar	bläddrandets	dramaturgi	och	det	finns	
sådant	i	text	och	bild	som	vill	få	oss	att	vända	blad,	så	kallade	
pageturners.	Det	kan	vara	”hål”,	vägar	och	fraser	(”Vad	tror	du	
att	det	hände	sen?”)	som	i	Tove	Janssons	Hur	gick	det	sen?	



I	Anna-Clara	Tidholms	smååringslitteratur	är	det	dörrar,	vägar	
och	frågor	som	fungerar	som pageturners.	



Även	en	konkret	röd	tråd	kan	leda	genom	berättelsen,	men	här	
finns	förstås	även	en	anspelning	på	föreställningen	om	
berättelsens	röda	tråd.	Se	klassikern	Historien	om	någon	av	Ulf	
Löfgren	och	Egon	Möller-Nielsen	



Vi	nämnde	även	Isols dragspelsbok	som	kan	läsas	från	två	håll	
och	ge	två	olika	perspektiv	på	samma	händelser,	pojkens	och	
ankans.



Det	finns	som	sagt	bilderböcker	utan	text.	Här	ett	exempel	av	
Sven	Nordqvist.



Bilderboken	som	föremål är	också	viktig.	Redan	omslagsbilden	ska	
locka	läsaren,	inte	minst	med	glittrande	eller	kreativt	utformade	
bokstäver	som	ju	faktiskt	också	är	visuella	element	i	boken.	Här	ett	
exempel	av	Stefan	Casta och	Marcus	Gunnar	Pettersson	med	
miljötema:



Vad	får	vi	veta…?

Vad	får	vi	inte veta...?	

Vad	får	oss	att	
bläddra	vidare....?



Ni	funderade	över	vilken	av	dessa	böcker	ni	helst	skulle	vilja	läsa	och	
vilka	frågor	ni	skulle	vilja	ha	svar	på.	I	Annas	himmel	tittade	vi	på	hur	
”tapeterna”	förändrats,	från	spikar	till	jordgubbar.



Vad	får	vi	veta…?

Vad	får	vi	inte veta...?	

Vad	får	oss	att	
bläddra	vidare....?



I	Annica	Hedins	och	Per	Gustavssons	bok	Stig	på	temat	döden	
tittade	vi	på	hur	”tapeterna”	förändras,	från	svart	ballong	till	
gul	ballong,	och	såg	därefter	några	exempel	på	hur	den	svarta	
färgen	får	illustrera	huvudpersonens	känsla	av	sorg	och	
tomhet	efter	det	att	Stig	dött.



Bilderbokens	ämnen – idag	kan	bilderboken	handla	om	nästan	
allt:	död,	misshandel,	incest,	psykisk	ohälsa,	barns	porrsurf-
ande,	vuxnas	dejtande,	miljö- och	hållbarhetsfrågor	etc.	De	
norska	bilderboksskaparna	Gro	Dahle,	Svein	Nyhus och	Kaia
Dahle	Nyhus har	skrivit	många	– och	omdiskuterade	– böcker	
med	svåra	teman.	



I	Dahles	och	Nyhus Den	arge	förvandlas	den	misshandlande	
pappan	nästan	till	någon	annan,	”den	arge”.	I	deras	Bläckfisken
beskrivs	den	äldre	brodern	som	förgriper	sig	på	sin	syster	som	
ett	djur,	en	bläckfisk.	Att	använda	förmänskligade	djur	är	för	
övrigt	ett	ofta	utnyttjat	grepp	i	bilderboken,	något	som	skapar	
både	distans	och	närhet,	som	i	flyktingberättelserna	nedan.



Ovanligare	är	en	bok	som	Dagen	då	kriget	kom av	Nicola	Davies	
och	Rebecca	Cobb.	Här	handlar	det	om	levande	människor	och	
ett	krig	som	kan	överraska	mitt	under	en	måltid	eller	lektion	i	
skolan.



Ett	ämne	som	är	svårt,	men	mycket	viktigt	att	gestalta	i	bilder-
boksform,	handlar	om	hur	det	går	till	att	lära	sig	ett	främmande	
språk	och	en	främmande	kultur.	Hur	kan	språktillägnelse	gestal-
tas	visuellt?	Är	det	ens	möjligt?	En	allåldersbok	på	temat	har	
Shaun	Tan	skapat,	den	berömda	Ankomsten.	För	yngre	barn	
finns	Mina	två	filtar.		



Vi	nämnde	även	den	möjlighet	till	samtal	som	läsning	av	
bilderböcker	som	samtalar	med	andra	berättelser	kan	ge	upp-
hov	till.	Vi	nämnde	några	som	blinkar	till	såväl	Beskows	böcker	
om	tanterna	som	den	klassiska	sagan	om	Rödluvan	och	vargen.



Bilderböcker	som	samtalar	med	andra	redan	kända	berättelser	
uppmuntrar	till	samtal	om	berättelsen	i	sig,	om	berättelsen	
som	berättelse!	Det	finns	även	bilderböcker	som	tvingar	oss	
att	skifta	perspektiv	och	se	på	oss	själva	utifrån	till	exempel	
myrorna	synvinkel,	som	i	Barr	är	bäst	av	Anna	Bengtsson,	ett	
slags	kollektivbilderbok	som	är	lärorik,	roande	och	som	
dessutom	innehåller	mycket	teknik	och	konstruktion	på	
lekfulla	sätt.	





Normer	och	normkritik

Att	språk	och	identitet	hänger	samman	bör	inspirera	
till	ständigt	levande	samtal	om	bilderböcker,	och	om	
bilderboksbeståndet	på	förskolan,	vilket	tydliggörs	i	
den	reviderade	läroplanen	för	förskolan	(från	1	juli	
2019)



I	bilderboken	syns	ett	allt	större	engagemang	som	handlar	om	
vilka	barn	som	representeras	i	böckerna,	om	normer	som	rör	
kön/genus,	etnicitet,	klass,	funktionalitet	etc.	I	Ulf	Starks		och	
Lotta	Geffenblads	böcker	om	Elmer	möter	vi	t.ex.	en	pojke	med	
bred	genusrepertoar,	och	i	De	fula	fem	av	Donaldson	och	
Scheffler problematiseras	skönhetsnormer	för	djur	på	den	
afrikanska	savannen.





I	dessa	två	böcker	utgörs	den	röda	tråden	av	hur	människor	
hänger	samman.	De	barn	som	representeras	gör	flick- och	
pojkskap	på	olika	sätt.	Här	finns	bl a	Hjalmar	i	klänning	och	
tiara,	ett	hen-barn	som	ibland	läses/uppfattas	som	en	flicka.



I	Svenska	barnboksinstitutets	senaste	bokprovning	
konstateras	följande:

”I	2018	års utgivning	finns	flera	titlar	där gestaltningen	av	
kroppen	spelar	en	central	roll.	Framför allt	gäller det	de	
svenska	originalen.	Att	tyngdpunkten	vilar	på	former	och	
normer	är en	del	i	den	samhällsinriktade bilderboken,	som	vill	
understryka	och	normalisera	olika	typer	av	kroppar.	Hit	hor̈
exempelvis	skildringen	av	hudfärg,	funktionsvariationer,	
kroppsstorlek	och	ålder.”	



En	bok	som	innehåller	många	olika	typer	av	barnkroppar	är	
Klappa	snällt	av	Sanna	Borell.	Här	finns	dessutom	en	
spännande	intrig	som	kan	leda	till	många	samtal.



Avslutningsvis	vill	jag	flagga	för	Snöbollen,	ett	bilderbokspris	
som	delas	ut	årligen	och	som	senast	gick	till	en	av	Sveriges	
mest	framstående	bilderboksskapare	Eva	Lindström	– som	
alltid	förhållit	sig	fritt	till	rådande	normer.	Läs	mer	här:
http://www.bilderbokspriset.se



Med	detta	överlämnar	jag	med	varm	hand	rodret	
och	önskar	er	alla	lycka	till	på	den	fortsatta	färden	
med	bilderboken	– som	alltid	är	en	upptäcktsfärd!

Eva	Söderberg
Lektor	i	svenska	med	didaktisk	inriktning
Stockholms	universitet


