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Abstract 

The purpose of the study is to analyse the accessibility in and to a picture book. The 

book was selected on the basis of loan statistics in a multilingual school. At the third 

place in the statistics was the most lent student-selected picture book Alfons and Milla 

(Bergström, 1985) which is the focus of this study. The book was analysed as to its 

accessibility in three different ways: the accessibility to the relationships revealed in the 

illustrations of the book, the accessibility to the interaction between image and written 

text, and also the librarian’s influence regarding the physical accessibility of the book.  

The study reveals that the relationships between the characters in the book were 

often implicitly expressed and therefore an advanced literate understanding is required 

to understand the relations between the characters and to get access to the whole story. 

The correspondence between texts and images were often weak as the texts did not 

explicitly describe what was really happening in the image but instead described other 

things. This means that to completely understand and get access to the interaction 

between text and image the reader must have developed a rather advanced literate 

competence. Regarding the physical access to the book, the librarian actually tried to 

minimize the physical accessibility to the book in favour of other books.  

The conclusion of the study is that the reader must be able to make many 

interpretations to grip the implicit meanings in the book. Such interpretations require 

quite an advanced literate competence. The book is popular among the multilingual 

pupils which show that they find pleasure in the book in one way or another even 

though they might not understand all implicit relations. The didactic implication of the 

study is that the pupils might need explicit teaching about how to reveal implicit 

meanings in literature in order to make them get a deeper understanding of the books 

they read. This is also a way of supporting their development of critical literacy.  
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1 Inledning 

I dagens svenska skola har många elever ett annat modersmål än svenska och för dem 

gäller det att erövra kunskaper också i andraspråket. Enligt läroplanen (Skolverket, 

2011:247, 259) är ett rikt och varierat språk av stor betydelse för att kunna förstå och 

leva i ett samhälle som präglas av mångfald. Vidare framhålls i läroplanen språkets 

betydelse som verktyg för tänkande och inlärning, för förståelse av och kommunikation 

med andra människor liksom för den egna identitetsutvecklingen. I läroplanen 

(Skolverket, 2011:223) står det att eleverna ska lära sig att tolka texter samt att lära sig 

att anpassa sin läsning efter textens innehåll och form. Läsning handlar inte enbart om 

att lära sig ord och uttryck i själva handlingen, utan läsandet förmedlar också en värld 

som består av attityder och stämningar som kan påverka läsarens sätt att tänka och 

handla. Språket kan därför också ses som ett maktmedel: den som äger språket har makt 

att besluta både för sin egen del och i samhället (Fanon, 1971;Janks, 2010). I en bok kan 

språklig makt innebära på vilket sätt dess ord- och bildval skapar tillgänglighet för 

läsaren.  

Tillgänglighet är fokus i den här kvalitativa studien (Denscombe, 2009) av en 

bilderbok som flerspråkiga elever möter på en utvald skola, nämligen Gunilla 

Bergströms Alfons och Milla (Bergström, 1985). I studien belyses faktorer som handlar 

om relationer, samspel mellan skriven text och bild samt också bokens fysiska 

tillgänglighet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att analysera tillgängligheten i samt den fysiska 

tillgången till  den mest lånade bilderboken av flerspråkiga elever på en utvald skola.  

Ett delsyfte är att studera och analysera olika faktorer för tillgänglighet för att ta 

reda om det finns beskrivningar av relationer som inte är direkt uttalade, det vill säga 

implicita, och som därför kräver en mer utvecklad tolkningsförmåga av läsaren. 

Det andra delsyftet är att undersöka vilket inflytande bibliotekarien har för 

tillgängligheten till den bok som enligt utlåningsstatistiken framstår som den 

populäraste. 

För det första delsyftet vill vi med vår studie besvara följande frågeställningar: 

• Finns det beskrivningar av implicita relationer i bokens illustrationer och hur 

kan de avläsas?  
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• På vilka sätt relateras text och bild till varandra?  

 

För det andra delsyftet vill vi med vår studie besvara följande frågeställning: 

• Vilket inflytande har bibliotekarien över tillgången till boken i biblioteket? 

 

Implicita relationer i studien innebär de relationer som inte tydligt framkommer mellan 

karaktärerna utan kan vara dolda genom illustratörens design av bilder.
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras bakgrund om kritisk litteracitet och bilderboksteorier samt 

tidigare forskning om bilderboken. 

 

2.1 Kritisk litteracitet  

Janks (2010) framhåller betydelsen av att alla elever får undervisning i kritisk 

litteracitet, vilket innebär att eleverna genom undervisningen ska få möjlighet att lära 

sig kritisk och analyserande textläsning oavsett språklig och kulturell bakgrund. Ordet 

kritisk betyder i det här sammanhanget inte att vara ifrågasättande eller negativ till 

texten, utan snarare analytisk. Genom ett kritiskt förhållningssätt vill man bland annat 

lyfta de sociala relationerna i texten, både i illustrationer och i den skrivna texten. Janks 

(2010:1-2) menar att litteracitet är ett gemensamt begrepp för all typ av språkutveckling 

och handlar inte enbart om behandlingen av text, utan det betecknas också som social 

praktik som involverar kommunikation av olika slag. 

Janks (2010) bygger sin teori om kritisk litteracitet på ett maktperspektiv, och 

utgår från postkolonialismen (Fanon, 1971) som menar att koloniseringen av länder har 

efterverkningar även i vår tid. Den postkoloniala teorin förstås genom att världen 

betraktas från två mot varandra stående sidor, med barriärer mellan människor beroende 

på etnicitet, ursprung, hudfärg, religion och kultur (Lundahl, 2002:14-15). För att 

möjliggöra att språkliga barriärer mellan människor bryts ner, menar Janks (2010) att 

alla elever, oavsett ursprung, genom undervisning i kritisk litteracitet kan lära sig att 

möta texter kritiskt och analyserande. Det här för att få tillgång till texternas budskap 

och innebörd. Enligt Janks (2010) är således målet med kritisk litteracitet att också 

uppnå jämlikhet och social rättvisa, genom att minska de språkliga barriärerna mellan 

människor.  

Den postkoloniala teorins föreställningar om språkets betydelse för de barriärer 

som skapas mellan människor från olika kulturer gäller också inom skolan. I skolans 

arbete med språkutveckling, bland annat i form av läsning, handlar det således inte 

enbart om att avkoda, utan också ett vidare litteracitetsarbete som också innefattar 

utveckling  av  kognitiva förmågor. Dock innebär arbetet i litteracitet inte per automatik 

en utveckling av kognitiva förmågor, men enligt Janks (2010) krävs en viss sådan 

kapacitet för att värdera och hantera text i olika former. 
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 Språkforskarna Freebody och Luke (1990). som också utgår från kritisk 

litteracitet, skriver att målet med skolgången bör vara fullt litterata elever. Full 

litteracitet uppnås enligt dem genom fyra litteracitetskompetenser: avkodning, skapa 

mening, relatera texter till livet och förhålla sig kritiskt och analyserande till text. De 

två sista är främst fokuserade på att utveckla elevers kritiska litteracitet. Janks (2010) 

framhåller att litteracitetsutveckling är en pågående process genom livet, och att alla 

människor dagligen möter litterata utmaningar, både medvetet och omedvetet. Också 

hon lägger stor vikt vid de fyra litteracitetkompetenserna, och anser att de bör få 

utrymme i undervisningen för både första- och andraspråkselever. 

Med utgångspunkt från de fyra litteracitetskompetenserna kan den första 

kompetensen, avkodning, definieras som att använda grunderna i läsning, medan den 

andra kompetensen, att skapa mening i text, kräver en större kognitiv skicklighet och 

innebär att läsa med texten (Janks, 2010:22). För att uppnå de två sista 

litteracitetskompetenserna krävs ett aktivt arbete med kritisk litteracitet, då eleverna ska 

lära sig att läsa emot texten och se på den analytiskt. Såväl Janks (2010) som Freebody 

och Luke (1990) delar uppfattningen att samtliga elever genom undervisning bör lära 

sig kritisk litteracitet för att nå det fjärde kompetenssteget.  

Janks (2010) har satt upp en modell för tolkning av text inom kritisk litteracitet 

utifrån fyra orienteringar som definierar förhållandet mellan språk och makt: dominans, 

tillgång, mångfald och design. Beroende på vilken orientering läsaren sätter i 

förgrunden då texten läses, påverkas uppfattningen av texten. De fyra orienteringarna 

presenteras närmare under avsnittet teoretiska utgångspunkter (se kapitel 3). 

Vid undervisning i kritisk litteracitet möter eleverna texterna med olika sätt att se 

på tillvaron och närmar sig texten utifrån olika diskurser. Enligt Janks (2010:50) 

innefattar begreppet diskurs människors bakgrund, kultur, erfarenheter och 

livsåskådningar. Texten är den enda materiella form som en diskurs kan ha, det vill säga 

att författaren sätter sin prägel utifrån sin diskurs, på texten genom de val av ord och 

bild som görs. Den som möter texten har också en individuell diskurs och tolkar och 

analyserar texten utifrån den. Inom kritisk litteracitet betonas att all text är utvalda delar 

av författarens värld utifrån dennes diskurs. Meningen med arbete i kritisk litteracitet är 

att gå utanför sin egen diskurs för att kunna se på text analytiskt (Janks, 2010).  

 

2.2 Teorier och tidigare forskning om bilderboken 

Rhedin (2001) definierar en bilderbok som en skönlitterär historia som presenteras med 
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hjälp av både text och bild. På varje uppslag finns det minst en bild för att boken ska 

definieras som bilderbok. Hon belyser tre olika koncept: den episka bilderboken, den 

expanderande bilderboken och den genuina bilderboken. Dessa ska dock inte ses som 

fullständiga definitioner utan snarare som ett beskrivningssystem av olika bilderböcker. 

Bilderböcker kan vara mer typiska för det ena konceptet medan andra bilderböcker kan 

ha drag från flera. Den episka bilderboken beskriver hur text och bild integreras på 

samma nivå: bild och text säger samma sak. Den expanderande texten innebär att bilden 

har en avgörande roll för att fullborda berättelsen. Text i en sådan bilderbok är 

obestämd och diffus. I den tredje och sista bilderbokstypen: den genuina bilderboken, är 

det bilden som är dominant och texten kan ses som en ingång i berättelsen. Det kan 

exempelvis finnas uppslag med enbart bilder.  

Det första mötet med skönlitteratur som barn tar del av är oftast med bilderboken, 

vilket också är deras första möte med bild- och ordkonst. Bilden i en bilderbok spelar en 

betydande roll för barnets föreställningsvärld. Genom att möta bilderboken ges barnet 

möjlighet att själv lära sig skapa bilder i sitt medvetande. Illustratören spelar därför en 

viktig roll då denne väljer ut den av alla möjliga bilder som kan strömma genom 

medvetandet vid mötet av en text. Valet av bild är essentiellt då den utgör en stor del av 

berättelsen (Rhedin, 2001:130). Nikolajeva (2000) utgår från Rhedins (2001) 

avhandling när hon sammanställt olika analysmetoder på bilderboken. Nikolajeva 

(2000:89) belyser bland annat illustratörens vikt för bilderboken. Hon menar att 

merparten av de mest berömda bilderböckerna är både illustrerade och skrivna av 

samma person. Författarens föreställningsvärld översätts då direkt till bilder och ett 

samband mellan text och bild kan uppstå.  

En illustratör ger också liv till bakgrunden, som då blir en avgörande illustration 

för handlingen. Den miljö som en berättelse utspelar sig i, syns mer eller mindre i bilden 

och har en betydande funktion (Nikolajeva, 2000:117). Det finns två olika sätt att skilja 

på miljöns roll för berättelsen: integrerad miljö och bakgrundsmiljö. Den integrerade 

miljön innebär att den är nödvändig för handlingen, medan en bakgrundsmiljö inte är 

nödvändig för berättelsens handling. Miljön i bilderboken skapar stämningen för läsaren 

och gynnar föreställningsvärlden. Handlingsförloppet kan förtydligas genom 

miljöskildringar, och kontraster i bakgrundsmiljön kan påvisa tematiska motsättningar: 

hemma/borta och inomhus/utomhus. Karaktärsdrag kan speglas i miljön, exempelvis 

genom välstädade eller stökiga rum eller att karaktären jämt vistas på samma plats 

(Nikolajeva, 2000:118). 
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I en bilderbok kan karaktärer beskrivas på två olika sätt genom personskildringar, 

dels genom den yttre beskrivningen och dels genom den psykologiska. Den yttre 

beskrivningen förklarar hur karaktären ser ut, klädsel och rörelsemönster (Nikolajeva, 

2000:139). Andersson & Druker (2008:28) nämner att klädsel är en väsentlig del för att 

beskriva individers identitet exempelvis i förhållande till klass, etnicitet och 

genustillhörighet. Nikolajevas (2000:139-140) psykologiska beskrivning förklarar de 

inre karaktärsdragen såsom känslor och personlighet. Karaktärsdragen förstärks genom 

bilderna i bilderboken. Både den yttre och den psykologiska beskrivningen kan ändras 

under berättelsens gång. Det är mer komplicerat för läsaren att uppfatta den 

psykologiska beskrivningen då läsaren behöver dra egna slutsatser och läsa mellan 

raderna, men den psykologiska beskrivningen syns ofta i karaktärens handlingar och 

dess konsekvenser (Nikolajeva, 2000). 

Kristin Hallberg (2008) har analyserat Alfonsböcker med syftet att hitta mönster i 

böckerna som kan förklara seriens genomslagskraft. Hallberg (2008) poängterar 

betydelsen av att första uppslaget i varje Alfons-bok innehåller en ikonotext. Med det 

vill man säga en text i ett litet format som speglar berättelsens problemställning, 

exempelvis ”Alfons leker inte med tjejer” (Bergström, 1985:1). Hallberg (2008) menar 

att Alfons fungerar som ett verktyg för att lösa de problem som författaren beskriver i 

de olika böckerna. Att många barn kan spegla sina erfarenheter i Alfons-serien kan bero 

på att huvudkaraktären aldrig lämnar sin närmiljö, vilket medför en begränsning som 

gör att barn kan känna igen sig. En annan viktig faktor kan vara att författaren har valt 

att varken lägga vikt vid årstider, helgdagar eller bemärkelsedagar, vilket i sin tur också 

kan tilltala många läsare (Hallberg, 2008). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Janks (2010) presenterar fyra orienteringar som tillsammans utgör en modell för kritisk 

litteracitet. Orienteringarna utgör grunden till studiens teori och de val av analysmetoder 

som sedan gjorts, och de presenteras därför i ett eget kapitel. 

 

3.1 Tillgång 

Tillgång är en av orienteringarna i Janks (2010) modell. Den här orienteringen inom 

kritisk litteracitet kan förstås som läsarens tillgång till en text, och med det menas att 

texten kan gynna eller missgynna läsaren. Författarens diskurs kan även påverka 

tillgången för läsaren om deras diskurser är vitt skilda. Får inte läsaren tillgång till olika 

texter och kan träna upp förmågan att läsa kritiskt och analytiskt finns det risk för 

marginalisering (Janks, 2010:24).  

 

3.2 Design 

Design är en annan orientering i Janks (2010) modell i kritisk litteracitet. Design kan 

ändra och utmana diskurser samt bidra till att läsaren utvecklar sin kreativitet. Janks 

(2010:25-26) definierar design som multimodalitet i all typ av undervisning och betonar  

vikten av att använda olika typer av medier och ingångar för att skapa en bredare 

förståelse för undervisningsinnehållet. När en läsare möter en text, möter denne design i 

form av den skrivna texten och dess typsnitt men också eventuella bilder och dess 

färgsättning (Janks, 2010:4). Design går över de kulturella gränserna och kan förstås 

och utmanas oavsett vilken diskurs läsaren rör sig i. Ny teknik bidrar till att design 

utvecklas och gör att multimodaliteten väger allt tyngre (Janks, 2010:25-26). 

 

3.3 Dominans 

En av de fyra orienteringarna i modellen för kritisk litteracitet benämns dominans 

(Janks, 2010). Vid arbete i kritisk litteracitet med dominans i förgrunden, ställs kritiska 

och analytiska frågor till texten. Det görs för att plocka isär texten och på så sätt se vem 

som har makten i texten. Orienteringen lyfter författarens diskurs och vilka val denne 

har gjort. Det blir då tydligt vem som gynnas och vem som missgynnas av det valda 

språket (Janks, 2010:23-24). 
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3.4 Mångfald 

Orienteringen mångfald ingår också i modellen (Janks, 2010). Att sätta mångfald i 

förgrunden i arbetet med kritisk litteracitet är essentiellt för att läsaren ska få tillfälle att 

möta texter med olika kulturella och sociala värden (Janks, 2010:25). Kunskaper om 

varierande diskurser utvecklas hos läsaren vid mötet med olika typer av text och dess 

varierande innehåll. Mångfald kan exempelvis synas i texten genom rik och fattig, stor 

och liten, man och kvinna samt svart och vit. Variationen kan ses både positivt och 

negativt: skillnader mellan människor kan lätt leda till dominans och konflikter, men 

också till förändring och innovation. Att läsaren får möta en mångfald av texter bidrar 

till kulturella möten vilket kan medverka till utveckling av världen (Janks, 2010:25). 

 

3.4.1 Förhållandet mellan orienteringarna 

En enda orientering är inte tillräcklig att arbeta med enskilt, utan samtliga är beroende 

av varandra och kan ses som delar av en helhet. Janks (2010:27) skriver att det är viktigt 

inom kritisk litteracitet att inte presentera liknande textinnehåll och på så sätt undvika 

att ge vissa diskurser dominans över andra. Läsaren måste få tillgång till olika texter 

med en tydlig mångfald för att kunna förändra det postkoloniala synsättet och bryta 

mönster (Janks, 2010:27).  Genom design ges läsarna större möjlighet att förstå en texts 

innehåll och budskap. Arbetet med modellen gör att det går att uppnå målet för kritisk 

litteracitet, som är jämlikhet och social rättvisa. 
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4 Material, metoder och etiska ställningstaganden 

Studien är en kvalitativ undersökning med textanalys av materialet Alfons och Milla 

(Bergström, 1985). I det här avsnittet presenteras den bilderbok som är underlag för 

studien samt hur det urvalet gick till. Nedan presenteras även de analytiska metoder som 

materialet studerats utifrån och tillvägagångssätt för det slutliga urvalet av uppslag. I 

slutet av avsnittet redogörs även för de etiska ställningstaganden som vi arbetat efter. 

 

4.1 Material 

Boken som valdes är Alfons och Milla (Bergström, 1985) efter en analys av statistiken 

över de mest utlånade böckerna på den utvalda skolan (se 4.2.1). Boken skrevs 1985 

och handlar om förhållandet mellan pojkar och flickor i leken. Pojkar leker inte med 

flickor, vilket ställer till det för Alfons eftersom en av hans bästa vänner är Milla. Boken 

belyser stereotyper av pojkar och flickor, exempelvis vad man leker med i skolan och 

hemma. I slutet konstateras det att Milla inte bara är en flicka utan även en person som 

alla andra. 

Vid ett besök i skolbiblioteket på den utvalda skolan tittade vi på miljön och besöket 

dokumenterades genom fotografering (se bilaga 1). Vid samma tillfälle gjordes en 

semistrukturerad intervju (Denscombe, 2009) med skolbibliotekarien. 

 

4.2 Insamlingsmetoder 

För att göra ett urval av vilket material som skulle analyseras användes statistik på de 

mest utlånade böckerna från den valda skola. Resultatet av urvalet är underlag för den 

bok som valdes för analyserna. En semistrukturerad intervju och ett besök utfördes på 

biblioteket på den utvalda skolan för att ta reda på mer om varför Alfons och Milla 

(1985) är den statistiskt mest utlånade, elevvalda boken. 

 

4.2.1 Val av bilderbok 

Studien har en mångkulturell utgångspunkt då valet av material utgick från en skola där 

98 % av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Materialet som skulle undersökas 

var populär barnlitteratur som de flerspråkiga eleverna möter i skolan. I skolbiblioteket 

på den valda skolan tog bibliotekarien fram statistik för de mest utlånade böckerna för 

alla årskurser, under en tolvmånadersperiod. Bibliotekarien gav information om vilka 
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böcker som tillhörde lågstadiets lån samt om de var elev- eller lärarvalda. I statistiken 

fanns både kapitelböcker och bilderböcker representerade. Valet föll på den mest 

utlånade, elevvalda bilderboken för lågstadiet, Alfons och Milla (Bergström, 1985) som 

låg på plats tre i statistiken. De två föregående var lärarvalda kapitelböcker (se bilaga 2). 

 

4.2.2 Semistrukturerad intervju 

För att besvara tredje forskningsfrågan om vilken roll bibliotekariens spelar för 

utlåningsgraden av Alfons och Milla (Bergström, 1985) utfördes en semistrukturerad 

intervju (Denscombe, 2009). En semistrukturerad intervju innebär att övergripande 

frågor ställs till den intervjuade. Fokus ligger inte på frågan utan på svaret där den 

intervjuade får svara fritt utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Semistrukturerad 

intervju valdes då svaret som efterfrågas ska vara rikt och informerande (Denscombe, 

2009). 

 

Frågorna som ställdes var:  

• Varför tror du att Alfons och Milla är den mest utlånade bilderboken? 

• Hur är den fysiska tillgången till Alfons och Milla i biblioteket? Har ni 

exempelvis en Alfons-hylla och finns det översättningar? 

 

4.2.3 Besök på skolbiblioteket 

För att komplettera svaren från intervjun genomfördes ett besök på skolbiblioteket på 

den utvalda skolan. Biblioteket studerades utifrån bland annat interiör, storlek och 

kategorisering med fokus på Alfonsböckernas placering i biblioteket. Bilderböckernas 

placering fotograferades (se bilaga 1). 

 

4.3 Val av orienteringar 

Under teoretiska utgångspunkter (se kapitel 3), presenteras Janks (2010) modell för 

kritisk litteracitet. Den modellen utgörs av fyra orienteringar, för den här studien är två 

av dessa valda som grund för analysmetoder. Orienteringarna som placerades i 

förgrunden är tillgång och design. Orienteringarna valdes då de är relevanta för att 

kunna besvara våra forskningsfrågor. De valdes också för att uppnå syftet att ta reda på 

hur tillgången till innehållet och hur en boks design påverkar tillgängligheten till och i 

Alfons & Milla (Bergström, 1985). 
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4.4 Analysmetoder 

De valda orienteringarna tillgång och design skapade en avgränsning, och utifrån den 

gjordes ett urval av några lämpliga analysmodeller som beskrivs i Janks bok Literacy 

and Power (2010) med utgångspunkt att de är användbara för en bilderboksanalys. Den 

ena analysmodellen (se bilaga 4) är Holmberg och Karlssons (2013) beskrivning av 

transitivitetsanalysen om processer i skrift. Den andra analysmodellen utgår från Janks 

och hennes forskarkollega Reeds modell (Janks, 2010:82).  

Eftersom studien är en textanalys gjord på en bilderbok kompletteras de här 

modellerna med Nikolajevas (2000) analysmetoder ur boken ”Bilderbokens 

pusselbitar”, och av dessa valdes illustratörens val.  

 

4.4.1 Transitivitetsanalys 

Janks (2010) presenterar olika ingångar för textanalys, vilka alla bygger på systemisk-

funktionell grammatik (Halliday, 1985). I vår studie har vi begränsat oss till att 

genomföra en transitivitetsanalys med fokus på processer. Då studiens material är en 

bilderbok valdes den här modellen för att undersöka samspelet mellan illustration och 

text i boken. Genom transitivitetsanalysen belyser vi sambandet mellan processer 

(motsvarande huvudverbet i traditionell grammatik), i den skrivna texten gentemot det 

som visas i de bilder som finns på samma uppslag. Processerna är ordnade efter sin 

funktion i fyra processtyper; materiella, mentala, relationella och verbala som 

(Holmberg & Karlsson 2013) (se bilaga 4). Materiella processer uttrycker att någon 

utför en handling, eller att något sker, exempelvis klättra. Mentala processer handlar om 

att uppleva, exempelvis tycker. Relationella processer innebär hur saker och ting 

förhåller sig, exempelvis vara. Verbala processer handlar om att uttrycka sig, 

exempelvis skvallrade. 

 
4.4.2 Bildanalys 

Förutom att utgå från processer i text analyseras även bilder i studien. Janks har i 

samarbete med kollegan Reed gjort en sammanställning utifrån Kress & van Leeuwens 

bildanalyser (1990, se Janks 2010, s 81) och utformat ett verktyg för bildanalys med 

utgångspunkt i transitivitetsanalysen. Genom att kombinera processanalys med 

bildanalys kan relationen mellan bild och text synliggöras, vilket bidrar till möjligheten 

att svara på våra forskningsfrågor. Janks (2010) och Reeds analysmodell innefattar flera 
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bildtyper, varav vi valt den narrativa eftersom den överensstämmer med bilderna i 

boken (se figur 2). 

 

 

Figur 1: Processanalys: vektorer, Janks (2010:82). Återges med tillstånd av författaren. 

 

Narrativa bilder definieras som berättande bilder med händelser och interaktioner 

mellan deltagare. Här nämns begreppet vektor som innebär mer eller mindre synliga 

riktningar mellan deltagare och kan förstås som rörelser mellan karaktärer i berättelsen. 

En riktning, vektor, kan exempelvis vara en synriktning eller en gest (Janks, 2010). I 

studien används vektorer som ett verktyg för att urskilja relationer. 

I våra analyser har vi också valt att utgå ifrån Nikolajeva (2000) som belyser 

illustratörens betydelse för bilderboken. Genom att bland annat studera förgrund och 

bakgrund samt färgsättning kan dolda budskap och deltagarnas relationer synliggöras. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Alfons och Milla (Bergström, 1985) analyserades översiktligt utifrån de olika 

faktorerna: vektorer, illustrationer och processer i skriven text. Första gången boken 

lästes var det vektorerna som var i fokus. Samtliga vektorer i boken antecknades utifrån 

vår avgränsning: syn- och kroppsriktning. Först skrevs alla blickar på varje uppslag ned, 

sedan studerades kroppsriktningen och dokumenterades. Andra gången Alfons och Milla 

(Bergström, 1985) lästes, studerades illustrationer utifrån två indelningar: 

bakgrund/förgrund och färgsättning. Illustrationerna i bilderboken beskrevs detaljerat i 

textform. Texten lästes med bakgrund/förgrund och färgsättning i fokus. Med förgrund 

avses det som är längst fram i bilden. Färgsättning kan beskrivas genom nyanser och 

färglagd eller icke färglagd (Nikolajeva, 2000:117). Efter att relationerna i 

illustrationerna antecknats, ordnades processerna i följd utifrån text och uppslag. Vid 

upprepande processer på samma uppslag numrerades dessa i ordningsföljd. Därefter 

delades processerna in i de olika kategorierna enligt Holmberg och Karlssons (2013) 

transivitetsanalys i en tabell (se figur 6). Sedan jämfördes processerna med 

illustrationen genom läsning av hela texten. Slutligen delades processerna in i två 
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kolumner i en ny tabell: synliggjorda eller icke synliggjorda processer i bilden (se figur 

7). 

 

4.6 Etiska ställningstaganden  

Intervjun är utförd med hänsyn till Vetenskapsrådets etiska förhållningssätt 

(Vetenskapsrådet, 2016). Vi har följt de fyra etiska reglerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att 

bibliotekarien har fått information om följande: frivilligt deltagande, forskningens syfte, 

anonymitet och att studien enbart ska användas för vetenskapligt syfte. Bibliotekarien 

har även skrivit under en samtyckesblankett (se bilaga 3). Figurer som används i studien 

från Janks (2010), Holmberg och Karlsson (2013), har fått godkännande för publicering 

i den här studien. 
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5 Resultat 

Nedan presenteras vårt resultat genom exempel från tre utvalda uppslag från 

bilderboken. Dessa uppslag har valts eftersom de på ett tydligt sätt visar vad vi får fram 

genom vår analys. Avsnittet är upplagt på så vis att först presenteras analys av relationer 

(se 6.1), sedan presenteras samspelet mellan text och bild (se 6.2). Därefter presenterar 

vi det som handlar om den fysiska tillgängligheten av boken med fokus på 

bibliotekariens roll (se 6.3). 

 

5.1 Relationer i bokens illustrationer 

De implicita relationerna mellan karaktärerna i bilderboken påvisas bland annat genom 

vektorer samt bakgrund/förgrund och färgsättning. Dessa undersöks med tillgång och 

design i förgrunden (Janks, 2010). Analysen av vektorer utgår från ett uppslag, medan 

bakgrund/förgrund och färgsättning utgår från ett annat uppslag i en samordnad analys 

utifrån två komponenter i illustratörens val (Nikolajeva, 2000).  

 

5.1.1 Vektorer 

I första uppslaget finns ett antal tydliga vektorer. Alfons kroppsriktning är riktad 

diagonalt uppåt i läsriktningen samtidigt som hans blick är riktad upp mot Milla i 

samma riktning. På Milla syns enbart underkroppen, men man kan förstå att det är Milla 

då hon alltid bär rosa strumpbyxor och röd klänning. Det som syns av Milla är vänt mot 

höger i läsriktningen. Viktor sitter också vriden i samma riktning medan hans blick är 

vänd i riktning bakåt och upp mot Alfons.  
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Figur 2: uppslag 1. Färgade pilar: blickriktning. Ofärgade pilar: kroppsriktning 
(Bergström, 1985:4-5). 
 
5.1.2 Analys 

I bilden syns Alfons, Milla och Viktors relation genom vektorerna ovan (se figur 2). 

Alfons blick och kroppsriktning, som visas genom vektorerna, tolkar vi som att de är 

riktade mot Milla vilket överensstämmer med bokens handling som visar att han vill 

umgås med henne. Viktors vektor i form av synriktningen liksom hans mimik, kan tydas 

som att han är positivt inställd till relationen mellan Alfons och Milla eftersom han tittar 

bakåt och upp mot Alfons, samt att han ler. Den enda vektorn som kan utläsas hos Milla 

i bilden är hennes kroppsriktning, vilket gör att det inte går att se Millas mimik. Genom 

att endast titta på bilden går det därför inte läsa av hennes inställning till att umgås med 

Alfons och Viktor. Vi tolkar att Milla är först, högst upp i trädet och riktad framåt med 

Alfons och Viktor under sig som ett sätt för Bergström (1985) att kanske visa att Milla 

är den företagsamma i sällskapet. Vi tolkar det som att Bergström (1985) tycks vilja 

signalera berättelsens handling genom den här bilden i bokens första uppslag. Genom 

att titta på pilarnas riktning i figur 2 syns det att Alfons är i centrum och relationerna går 

igenom honom vilket är synliggjort genom att Viktors blick är riktad mot Alfons och 

inte mot Milla, medan Alfons blick är riktad mot Milla. Vi tolkar illustrationen av Milla 

som att hennes relation till Alfons är dold då den enda vektor som är synlig i bilden är 

hennes kroppsriktning som är vänd från Alfons. Utifrån Janks (2010) orientering om 

design skulle man kunna uppfatta Bergströms (1985) val av riktningar som ett sätt att ge 

läsaren tillgång till relationerna.  
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Vid läsning och analys av boken uppmärksammades faktorer som syns i nästan 

samtliga uppslag. Bland annat har vi upptäckt ett specifikt mönster i relationen mellan 

Alfons och Milla i illustrationerna. Uppslag ett och sex (se figur 2 och 4) är exempel då 

vektor-mönstret förekommer, eftersom Alfons blick är riktad mot Milla, medan Millas 

blick- och kroppsriktning inte är riktad mot Alfons. Vi uppfattar inte Millas icke-

relation som att hon inte tycker om Alfons, då hennes ansikte uttrycker glädje i de 

illustrationer där hela Milla och Alfons finns avtecknade. Kanske kan hennes 

framåtvända blick tyda på att hon är självständigt riktad framåt, att hon inte är så 

beroende av Alfons som han är av henne. Alfons blickriktning värderar vi däremot som 

ett tecken på att han trivs i Millas sällskap. Det här mönstret syns generellt i boken i 

flera uppslag, därför tror vi att det är illustratörens mening att lyfta fram deras relation. 

För att som läsare ha tillgång till de dolda relationerna mellan karaktärerna måste man 

kunna tolka det som inte är tydligt uttalat i bilden, alltså i detta fall uppfatta innebörden 

av de osynliga vektorerna. För detta kan det krävas en förmåga att tänka kritiskt och 

analytiskt. 

 

5.2 Bakgrund/förgrund och färgsättning 

Bakgrunden i uppslag tre är till största del vit med ett grått fält där pojkarna står. 

Pojkarnas kläder smälter in i bakgrunden eftersom de är ofärgade. Flickorna i 

förgrunden är helt ofärgade och blir nästan osynliga mot bakgrunden. Enbart flickornas 

överkropp syns och det ser ut som om de är på väg neråt och ut ur bild. 

Bakgrundsillustrationen kategoriseras som bakgrundsmiljö (Nikolajeva, 2000). 

Illustrationen innehåller få färger och nyanser. De färger som syns i bild är vit, beige, 

brunt, svart och grått. Det finns nyansskillnader i färgerna beige, grått och brunt med 

beige i ljus hudfärg och i ljusbeige, samt grå och brun i mörkt och ljust. Pojkarnas 

ansikten är ljus hudfärg medan flickornas är ofärgade. Pojkarnas fötter syns i bild i form 

av bland annat bruna skor.  
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Figur 3, uppslag 3. Inringat: centralt i illustrationen (Bergström, 1985:8-9). 

 
5.2.1 Analys 

Det första som framträder i illustrationen är pojkarna, som är centrerade i bilden. Vi får 

intrycket av att de är upphöjda genom de gråa partierna som de står på samt deras 

färgsättning. Pojkarna är inte färglagda, förutom ansiktena och vissa par skor. Deras 

ansikten har en ljus hudfärg, och att de är färglagda medför att läsarens uppmärksamhet 

dras till dem. Flickorna är ofärgade och trots deras placering i förgrunden uppfattar vi 

dem som en del av bakgrunden. Det i kombination med att de är på väg ut ur bild tolkar 

vi som att Bergström (1985) vill markera att de kanske snarare är förminskade och 

mindre värda. Vi tolkar Bergströms (1985) val av placering i illustrationen samt 

färgsättning som ett sätt att förstärka karaktärernas relationer genom bilden. I den här 

illustrationen hade det möjligtvis varit mer logiskt att placera flickorna längst bak och 

förminska dem i förhållande till pojkarna för att tydliggöra deras relation till varandra. 

Illustratörens val, i det här fallet Bergström, är viktiga för att klargöra relationerna 

mellan karaktärerna, det för att förstärka textförståelsen och läsupplevelsen.  

 
5.3 Samspelet mellan text och bild 

Analysen av uppslag sex (se figur 4) lyfter fram vilka processer i texten som är 

synliggjorda eller icke synliggjorda i bilden. Under illustrationen finns två tabeller som 

visar hur processerna delats in i de olika kategorierna.  
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Figur 4: uppslag 6. Understruket: processer. (Bergström, 1985:14-15) 
 
 
Materiella processer Relationella 

processer 
Mentala processer Verbala 

processer 
gråter är (1) se skvallrade 
hittar vara tycker säger 
gör är (2) kan  
håller Är (3)   
glittrar har   
lyser är (4)   
Figur 5: Processer i texten, Holmberg & Karlssons modell (2013). Återges med 
tillstånd av författare. 
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5.3.1 Processer 

I denna studie beskrivs processer som synliggjorda och osynliggjorda. Med en 

synliggjord process menas att den skrivna processen återfinns i bilden: finns den inte i 

bilden är den inte synliggjord.  Ett exempel på en synliggjord process skulle kunna vara: 

ler och att man då ser att den illustrerade karaktären ler. 

 
Processer som är synliggjorda i bild Processer som inte är synliggjorda i bild 
har är (1) 
 vara 
 gråter 
 hittar 
 gör 
 skvallrar 
 håller 
 säger 
 är (2) 
 se 
 är (3) 
 tycker 
 glittrar 
 lyser 
 är (4) 
 kan 
Figur 6: Processer uppdelade beroende på synlighet i illustration. 

 

5.3.2 Analys 

Fyra av fyra olika kategorier av processer i Holmgren och Karlssons (2013) modell (se 

bilaga 4) finns representerade i texten i uppslaget. Det intressanta med det här uppslaget 

är att alla processer i den skrivna texten, förutom en, är icke synliggjorda i bilden. 

Alfons och Milla syns i bild, men de gör inget av det som står i texten. Däremot syns en 

relationell process: har, då Milla har ett hjärta runt halsen.  

För att läsaren ska kunna läsa och förstå helheten i bokens handling bör läsaren 

vara medveten om att  text och bild inte alltid säger samma sak. I texten står det 

exempelvis att Milla bygger en brevlåda, medan bilden visar Milla med utsträckta armar 

och byggmaterialet ligger vid hennes fötter. Artefakter som nämns i texten är inte alltid 

synliggjorda i bilden, medan andra artefakter som inte nämns är synliggjorda. Det 

gynnar läsarens tillgång till texten om man har arbetat med kritisk litteracitet och lärt sig 

läsa mellan raderna, även vid tolkning av bilden. Det här uppslaget kan kopplas till en 

genuin bilderbok då bilden inte nödvändigtvis behövs för att förstå texten (Rhedin, 
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2001). Vi tror att ett sådant här uppslag kan vara svårt att förstå för flerspråkiga elever, 

då texten inte samspelar med illustrationen, vilket är åskådliggjort i tabellen ovan (se 

figur 6). Vi antar att det kan vara svårt att tillägna sig grammatiskt korrekt språk när 

texten inte säger detsamma som bilden visar. Exempelvis att Milla i texten gör en 

brevlåda, men i bilden är hon troligtvis på väg att göra en. Det kan påverka en 

flerspråkig elevs förståelse och användning av exempelvis ordet gör: vilket kan skapa 

missuppfattningen att gör används i dåtid. 

 
5.4 Bibliotekariens roll för utlåning 

Resultatet av den intervju med bibliotekarien samt det besök som gjordes i det utvalda 

skolbiblioteket följs av en analys för att svara på frågeställningen. 

Vid frågan om varför Alfons och Milla (Bergström, 1985) är den mest utlånade 

bilderboken svarade bibliotekarien att Alfons i allmänhet är en väldigt populär 

barnboksserie. Att Alfons och Milla (Bergström, 1985) är den mest utlånade bilderboken 

ur Alfons-serien tror bibliotekarien beror på att den lånas frekvent av både pojkar och 

flickor. Andra Alfons-böcker lånas mest av pojkar, eftersom de enligt bibliotekarien då 

kan relatera till Alfons.  

Den andra frågan gällde den fysiska tillgången till och placering av Alfons och 

Milla (Bergström, 1985) i biblioteket. Bibliotekarien svarade att det inte finns en 

särskild Alfons-hylla, och hon ser snarare ett behov av att gömma Alfons-böcker än att 

fronta dem eftersom efterfrågan är stark ändå. Böckerna är populära och väljs ofta av 

eleverna själva. Alfons-serien finns även översatt till andra språk och den är belägen på 

en hylla vid bibliotekariens skrivbord. 

Skolbiblioteket besöks av alla elever på skolan, varav 98 % är flerspråkiga. 

Biblioteket, som är placerat vid skolans entré, är ljust, luftigt och har stort utrymme. 

Biblioteket är uppdelat i två våningar, varav en våning med kapitelböcker och en våning 

med bilderböcker, samt övriga böcker på andra språk än svenska (se bilaga 1). Båda 

våningarna används av samtliga elever på skolan. Alfons och Milla (Bergström, 1985) 

var dolt placerad bland övriga bilderböcker i bokstavsordning. Ingen Alfons-bok var 

frontad i biblioteket.  

 

5.4.1 Analys 

Med en boks fysiska tillgång menas i den här studien den materiella tillgången till 

boken i biblioteket. För att ta reda på bibliotekariens inställning till läsning av boken 
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och påverkan på utlåningen valde vi således att intervjua henne. Vi tolkar hennes svar 

som att boken är populär oavsett placering och att bibliotekarien själv inte särskilt 

framhåller boken. Troligen beror efterfrågan också på att det även finns tillgång på 

översättningar till de språk som finns representerade på skolan. Det kan tolkas som att 

flera elever kan ha erfarenhet av karaktären Alfons och kan därför känna igen bokserien 

från deras hemland. En annan anledning enligt bibliotekarien till varför just den här 

Alfons-boken är populär, är att huvudkaraktärerna är en pojke och en flicka. Ytterligare 

en orsak till populariteten är att många förskolor introducerar Alfons-serien vilket enligt 

bibliotekarien leder till fortsatt läsning av Alfons-böcker i lågstadiet. Den stora 

populariteten av boken gör att bibliotekarien inte behöver fronta boken, utan ser snarare 

ett behov av att gömma Alfons-böckerna eftersom hon anser att eleverna behöver möta 

olika typer av texter för sin litterata utveckling. 
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6 Diskussion 

Diskussionen nedan presenteras med utgångspunkt från de tre forskningsfrågorna och 

handlar i 6.1 om relationer i illustrationer, i 6.2 om samspel mellan bild och text samt i 

6.3 om bibliotekariens betydelse för bokens utlåning. 

 

6.1  Relationer i illustrationer  

I boken Alfons och Milla (Bergström, 1985) har vi gjort processanalys med vektorer 

(Janks och Reeds 2010) för att undersöka relationer. Vi har kommit fram till att 

centralpunkten för relationerna är Alfons, vilket inte är ett så märkvärdigt fynd eftersom 

han är en av bokens huvudpersoner. Redan i bokens första uppslag har han en central 

placering på uppslagets vänstersida vilket gör att fokus läggs på honom. Vi tolkar därför 

att illustratören, som är samma person som bokens författare, Gunilla Bergström, med 

det här valet vill visa att Alfons är viktigast genom sin placering redan på första 

uppslaget (Nikolajeva, 2000). Illustratören har genom utplacering av vektorer i form av 

riktningar av blickar och kroppar, gjort medvetna och avgörande val för att tydliggöra 

relationerna mellan karaktärerna (Nikolajeva, 2000). Vi tolkar det som Bergströms sätt 

att ge läsaren en fingervisning om hur relationerna mellan karaktärerna ska uttydas.  

På uppslag tre (se figur 3) tolkas illustratörens beslut om placering och 

färgsättning som att pojkarna är centrala medan flickorna smälter in i bakgrunden, även 

om de befinner sig i förgrunden. Vi har tolkat det som att författaren genom 

färgsättningar och framställning av förgrund och bakgrund i illustrationen, vill visa att 

flickorna har en försvagad maktposition i bilden medan pojkarnas är förstärkt. 

Illustratören har på så vis gjort ett viktigt val för att tydliggöra relationerna mellan 

pojkarna och flickorna i uppslaget, det för att förstärka förståelsen av text och bild och 

därmed höja läsupplevelsen (Nikolajeva, 2000). 

Sammanfattningsvis visas således hur relationer och maktpositioner kan uttryckas 

genom vektorer, färgsättning och markering av bakgrund och förgrund. Det som är 

viktigt att fundera över är hur pass tillgängliga sådana sätt att demonstrera relationer och 

makt kan vara. För att som läsare få full tillgång till de implicita relationerna mellan 

karaktärerna behövs utvecklad förståelse för hur bilder ska tolkas för att också förstå 

innebörd som uttrycks implicit. De implicita relationerna är inte självklara och syns inte 

i den skrivna texten. Det är därför viktigt att man som läsare kan förhålla sig analytiskt 
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och kritiskt till text för att förstå dess underliggande budskap. Freebody och Luke 

(1990) framhåller även det här som viktigt och lyfter fram förmågan att kunna analysera 

kritiskt som den fjärde kompetensen i sin modell för utveckling hos flerspråkiga elever. 

 

6.2  Samspel mellan bild och text 

Samspel mellan bild och text definierar på vilket sätt texten och bilden stödjer varandra. 

I resultatet gällande uppslag sex (se figur 4) uppmärksammas att texten och bilden inte 

samspelar på det sätt som vi förväntade oss att en bilderbok som är så pass efterfrågad 

skulle göra. En bok med den höga utlåningsgraden på en flerspråkig skola antog vi 

skulle vara skriven och illustrerad för att gynna förståelsen av handlingen, med andra 

ord en episk bilderbok (Rhedin, 2001). Texten på uppslaget är händelserik, men trots 

det nämns endast en process i både text och syns i illustrationen. Den synliggjorda 

processen är: har, och handlar om ett guldhjärta som hänger runt Millas hals. Dock är 

hjärtat i illustrationen inte färglagt, utan syns genom svarta konturer. Varför Bergström 

(1985) valt att inte färglägga hjärtat i sin illustration är något vi undrat över eftersom 

andra detaljer i uppslaget är färglagda. Hjärtat är inte heller färglagt på någon av de 

andra illustrationerna av Milla vilket vi tolkar som att Bergström (1985) endast 

färglägger de delar som är viktiga att uppmärksamma för att förstå handlingen. 

Generellt i hela boken är illustratörens val att färglägga eller inte färglägga 

illustrationerna värt att uppmärksamma och kan ses som ett sätt att hjälpa läsaren att 

urskilja detaljer som kan vara viktiga för förståelsen. Bland annat har de centrala 

karaktärerna för det aktuella uppslaget alltid färglagda ansikten och huvudkaraktärerna 

är alltid definierade genom både färglagda ansikten och kläder. 

Läsarens uppfattning av textens innebörd utan stöd av bilden underlättas av en 

utvecklad förmåga att tolka texter. Läsaren måste kunna förstå att det tempus som 

författaren valt att använda i texten inte per automatik sker i illustrationen. Bland annat 

nämner författaren att Milla gör en brevlåda med rep, i illustrationen står dock Milla i 

mitten av bilden på vänster sida och håller i en ringklocka. På bilden syns en halvklar 

brevlåda men inget rep. Där syns också flera andra artefakter som inte nämns i texten, 

bland annat en sax. Författaren placerar läsaren i en situation där denne måste förstå att 

Milla håller på att skapa en brevlåda med hjälp av olika artefakter trots att det inte är 

synligt i illustrationen.  

Både Janks (2010) och Nikolajeva (2000) nämner dock vikten av illustrationer för 

att få en helhet av en berättelse. Ord ger långsamt delar av en berättelse och ger läsaren 
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föreställningar av miljön, medan en bild ger en direkt helhet. Bergström (1985) har inte 

skapat ett samspel mellan texten och bilden i uppslag sex (se figur 4) och ger därför 

läsaren möjlighet att uppfatta bilden och texten på två skilda sätt. Om läsarna som lånat 

och läst boken på den utvalda skolan ändå kan förstå texten och bilden på uppslag sex 

(se figur 4) har vi ingen vetskap om. Vi vet dock att boken är uppskattad och läses av 

många oavsett om de kan tolka boken som Bergström tänkt sig eller ej. De kanske ser 

en vinst i att läsa boken genom att titta på illustrationerna och skapa sin egen berättelse, 

eller så läser de och förstår på så vis handlingen och kan få visst stöd av bilderna. 

Bergströms konstruktion med text och bild som inte samspelar är sannolikt ett medvetet 

val som kan ses som ett vinnande koncept (Nikolajeva, 2000). Att som läsare kunna 

förstå texten och bilden som författaren avsett och därför skapat dem tillsammans kräver 

en utvecklad litteracitet. För att kunna utveckla en sådan litterat förmåga krävs en 

undervisning i kritisk litteracitet (Janks, 2010). 

 

6.3  Bibliotekariens betydelse 

Bibliotekariens betydelse för tillgängligheten till bilderboken Alfons och Milla 

(Bergström, 1985) kan ses på olika sätt. Hon bestämmer över bokens fysiska plats i 

biblioteket, bland annat genom att inte fronta boken utan snarare gömma den. I 

biblioteket är bilderböckerna placerade på nedre plan, och samtliga elever har tillgång 

till den våningen och har tillgång till bilderböckerna vid besök i biblioteket. 

Bibliotekarien spelar en roll för tillgängligheten av fysiska böcker, samt 

översättningarna av dem. Dock verkar hennes val inte vara av betydelse för 

utlåningsgraden då den enligt statistiken (se bilaga 2) är den mest utlånade, elevvalda 

bilderboken under en tolvmånadsperiod.  

Boken har således andra faktorer som styr populariteten. Hallberg (2008) nämner 

exempelvis att genomslagskraften i Alfons-serien kan bero på Alfons vardagliga liv, 

utan särskilda högtider, bemärkelsedagar eller årstider. Hon nämner även betydelsen av 

att Alfons aldrig lämnar sin närmiljö, vilket skapar en begränsning och kan därför skapa 

igenkänning hos många. 

Förutom det som poängteras i Hallbergs (2008) analys ser vi att det kan vara en 

fördel för bokens popularitet att huvudpersonen bor i ett höghus i förorten, vilket också 

många av barnen på den här skolan gör. Det står dock inte skrivet i vilket land.  

Bokens västerländska perspektiv där samtliga karaktärer i boken är ljushyade 

kunde förväntas minska populariteten. Det på grund av minskad igenkänningsfaktor, 
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men uppenbarligen har inte det här påverkat utlåningsgraden då boken är mycket 

populär bland eleverna på skolan där 98 % är flerspråkiga. Det västerländska synsättet 

skulle kunna förstärka de postkoloniala tankegångarna om vi och dom så att boken 

kunde ha upplevts som främmande, men det tycks inte heller ha motverkat 

populariteten. 

Förvånansvärt är att bilderboken som varken är ny eller modern med sitt 

publiceringsår 1985, är så populär trots att man skulle kunna tänka sig att dess 

tankegångar från 1980-talet kunde ha påverkat igenkänningsfaktorn negativt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det krävs förmåga att kunna kritiskt analysera 

text och bild i boken för att förstå de implicita relationer som vi belyst. Samtidigt kan 

man också säga att det kan finnas olika igenkänningsfaktorer i boken som ger de 

flerspråkiga eleverna tillgång och förståelse för bokens innehåll på sitt eget sätt, vilket 

kan vara anledning till att boken är så populär. 
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7 Metodiska reflektioner 

Studien kan inte generaliseras då den är gjord utifrån enbart en bilderbok på en utvald 

skola. Vi har visserligen bara gett exempel utifrån tre uppslag, men dessa kan ses som 

allmänna kommentarer om hela boken utifrån analyser av de exempel-uppslag vi valt. 

En annan reflektion är att analyser och diskussioner är skrivna och utförda utifrån våra 

individuella diskurser som färgar våra tolkningar och samma studie skulle kunna ge ett 

annat resultat om någon annan utför samma studie. 

Valet av orienteringar i Janks (2010) modell för kritisk litteracitet föll, som 

tidigare nämnts, på tillgång och design. De två andra orienteringarna: dominans och 

mångfald, hade varit fullt möjliga och gett andra infallsvinklar som också hade varit 

givande. Vi valde design eftersom vi studerade en bilderbok. Boken har ett 

genusperspektiv och ett tydligt maktperspektiv i förhållandet mellan pojkar och flickor, 

så mångfald och dominans kan tyckas vara självklara val i Janks (2010) orienteringar. 

Men vi valde tillgång eftersom vi ville gå förbi det självklara och undersöka hur ett 

mindre självklart val, nämligen tillgång, kunde undersökas och vidareutvecklas. Vi 

valde bilden med pojkarna och flickorna (figur 3) som exempel på grund av dess 

färgsättning samt för- och bakgrund, men naturligtvis blev genusperspektivet synligt i 

denna bild och togs upp i diskussionen men belystes inte utifrån orienteringen 

mångfald. Vi skulle också ha kunna utgå från mångfald gällande mångkulturalitet och 

mångspråkighet men tyckte det var mer givande att diskutera det utifrån perspektivet 

tillgång och belyste det genom igenkänningsfaktorer. 

Ytterligare en metodisk reflektion är valet av inriktning i Nikolajevas (2000) 

analysmodell. Valet blev illustratörens val, vilket innehåller illustrationens 

bakgrund/förgrund och färgsättning, och inte bokens miljöskildring eller 

personskildring. Illustratörens val kändes relevant för orienteringen design och i just 

Alfons och Milla (Bergström, 1985) där författare och illustratör är samma person.
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8 Slutsatser och framtida forskning 

Läroplanen (2011:247;259) utgår från att ett rikt och varierat språk har en stor betydelse 

för att kunna förstå och leva i ett samhälle som präglas av mångfald. För att samtliga 

elever ska kunna utveckla ett rikt och användbart språk krävs det att man i skolan 

arbetar analytiskt och kritiskt med texter för att utveckla elevers kunskap i kritisk 

litteracitet (Cummins, 2000; Freebody & Luke, 1990). 

Vår analys av Alfons och Milla (Bergström, 1985) har lyft fram att det kan finnas 

implicita relationer och ibland otydliga samband mellan text och bild. Vår slutsats är att 

det behövs arbete för att utveckla kritisk litteracitet för att ge eleverna möjlighet att få 

djupare förståelse och tillgång till boken i sin helhet i form av bild, text och budskap. 

Som lärare innebär det att undervisning för utveckling av kritisk litteracitet är avgörande 

för att samtliga elever ska kunna ta till sig innehållet i olika typer av texter. I 

skönlitteratur, som i det här exemplet, är det bland annat viktigt att undervisa hur 

relationer kan upptäckas även i illustrationer där de inte är klart synliga och att i text 

klarlägga vad som inte är tydligt framskrivet. Vad gäller illustrationer skulle det kunna 

göras genom att exempelvis läsa en bilderbok endast genom att analysera 

illustrationerna. För att undvika marginalisering av andraspråkselever i den svenska 

skolan är det således väsentligt att undervisa så att eleverna kan utveckla kritisk 

litteracitet och på så sätt minimera de postkolonialistiska tankegångarnas effekt i skolan. 

Genom studiens gång har vi som blivande lärare upptäckt vikten av att välja böcker med 

omsorg för att de ska stämma överens med elevernas läsförmåga och förståelse, men 

samtidigt vara inom en nivå så att de kan utvecklas. Valet är viktigt för att både utmana 

och utveckla elevernas litteracitet och inte hindra deras utveckling genom att ge dem 

böcker som de inte har tillräcklig tillgång till ännu. 

Som en förlängning av den här studien finns det möjlighet att intervjua elever för 

att se vad de kan tillgodogöra sig och förstå i boken. En annan ingång i en fortsatt studie 

är att analysera makt utifrån ett genusperspektiv, då det är framträdande i boken.
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Bilaga 2 – Statistik över de mest utlånade böckerna 

 
1  Hcg  Gavander, Kerstin  Fröken Europa   2004 

2 Hcg Svingen, Arne Balladen om en bruten näsa 2013 

3 Hcf Bergström, Gunilla Alfons och Milla  2011 

4 Hcf Hansson, Gunilla Olivias nya klänning  1994 

5 Hcf  O’Byrne, Nicola Öppna mycket försiktigt 2013 

6 Hcf  Unenge, Johan Alla tittar på Alfred  2014 

7  Hcf Bross, Helena Nattspaning  2010 

8 Hcf Gesén, Pernilla Det känns fint!  2011 

9 Hcf Widmark, Martin Monsterakademin  2003 

10 Hcf Bengtsson, Hans Mårten Bloms memoarer 1996 

11 Hcf Bergström, Eva Snurran äter ketchup  2006 

12 Hcf Ch’oe, Suk-hŭi Jordbarn, himmelsbarn  2011 

13 Hcf Trenter, Laura Hjälp! Rånare  1998 

14 Hcf Bergström, Gunilla Mera miner med Alfons 1992 

15 Hcf Verplancke, Klaas Äppelmos   2011 

16 Hcf Andersson, Kenneth Pino's dagis  2010 

17 Hcf Genar, Katarina Anden i glaset  2014 

18 Hcf Nordqvist, Sven När Findus var liten och försvann 2001 

19 Hcf/O Skåhlberg, Anette Jösta och Johan  2010 

20 Hcf Wirsén, Carin Supershow! Med Rut & Knut  2007 
    & lilla Tjut! 
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Bilaga 3 - Medgivandeblankett 

 
Medgivande - accepterande av forskning 

Vi kommer från Linnéuniversitetet och forskar om makt i och till en bilderbok.  

 

Vi heter Stephanie Lingmerth Karlsson (student), Johanna Persson (student), Eleanor 

Petersson (student) och Mia Theise (student). 

 

Vi är tacksamma om du vill vara med i vår forskning. Ingen mer än vi forskare kommer 

att veta att det är du som svarat på frågorna. Alla namn kommer att tas bort, så allting 

blir anonymt. Du har rätt att få veta resultatet av vår forskning. Resultatet kommer att 

redovisas i forskning. Det är frivilligt att vara med och du har rätt att säga nej. Om du 

vill vara med i vår forskning ska du skriva under det här pappret; 

 
Datum____________________________ 

 
Namn ____________________________ 
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Bilaga 4 – Transitivitetsanalys 

Transitivitetsanalys: modell över processtyper, Holmberg & Karlsson (2013:78). 

Återges med tillstånd av författarna. 

 

 


