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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka hur kreativitet gestaltas i Sven Nordqvists bilderbok 

Pettson får julbesök. Hur text och bild samspelar med varandra i bilderboken, och hur 

kreativitet gestaltas i detta samspel. Men även en diskussion om bilderboken kan 

stimulera barns kreativitet. I uppsatsen används kreativitetsteori och teorier kring 

bilderboken som term varvat med intermedial teori. Metoden är intermedial. 

       Analysen utgår från de här fyra kriterier för kreativitet; problemlösning, fantasi, 

originalitet och divergent tänkande. De här fyra kriterierna var de som jag kom fram till 

i teorin att de utgör kärnan av vad kreativitet innebär. Analysen visar även att alla de här 

fyra kriterierna av kreativitet finns gestaltat i Pettson får julbesök, och på flertal ställen 

så går dessa in i varandra och finns därmed representerade i samma scen. Kreativiteten 

gestaltas både i text och bild, ibland i båda och i vissa fall i ett av dessa medier. 

       Jag kom även fram till att en bilderbok som Pettson får julbesök kan stimulera 

barns kreativitet, på grund av minneslagring som bidrar till nya idéer. 
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1 Inledning och bakgrund 
Kreativitet är ett ord som finns i många olika sammanhang och områden. Kreativitet 

kan sägas vara att skriva en uppsats som den här. Det finns dessutom ett antal kurser att 

söka på högskolenivå som heter just ”kreativt skrivande”. I ett helt annat sammanhang 

hör man sportkommentatorn säga att fotbollsspelaren är kreativ när han/ hon hittar en 

originell lösning. Ordet kreativitet hör vi också ofta i samband med konst i olika former. 

Men vad är kreativitet egentligen och hur gestaltas den i barnlitteraturen? Det är frågor 

som jag vill undersöka i den här uppsatsen. Kreativitet för mig är att komma på nya 

idéer, därför vill jag undersöka vad som kan bidra till att stimulera kreativitet och om en 

bilderbok kan hjälpa till med det här.  

       I en bilderbok finns det många nya idéer i form av både text och bild och jag vill 

med den här studien försöka komma närmare hur den kreativa processen fungerar i en 

bilderbok. Vad innebär egentligen termen bilderbok? Enligt Stefan Mählqvist i Böcker 

för svenska barn så är det en bok som högst ska innehålla 64 sidor och där minst 

varannan sida är illustrerad.1 Bilderboken karakteriseras även av att den består av olika 

nivåer av kommunikation, det innebär att det verbala och det visuella som vi brukar 

benämna som text och bild kommunicerar med varandra.2  

      Bilderboken är en genrebeteckning inom litteraturen, där bilden innehållsmässigt 

står för en stor del. Under 1600 och- 1700-talen stod bilderbokstermen enkelt talat för 

en bok med bilder i. Termen bilderbok kommer ursprungligen från tyskans 

”Bilderbuch”. Det här stöter man på för första gången 1825 när En liten bilderbok för 

barn gavs ut, efter ett tyskt original.3 Boken innehöll 264 illustrationer av olika djur, 

växter och föremål. Genombrottet för bilderböcker kom omkring 1860, när det blev 

möjligt att trycka bilder på ett enklare sätt och till lägre kostnader.4 Större delen av de 

första bilderböckerna som gavs ut var i undervisningssyfte med pedagogiska tendenser, 

men det gick snabbt från mitten av 1800-talet till att bilderböckerna istället hade syftet 

att roa barnen.5 Enligt den engelske upplysningsfilosofen John Locke så har barnen 

större nöje av en bilderbok än en bok utan bilder, eftersom illustrationerna lockar barn 
                                                
1 Lena Kåreland/ Barbro Werkmäster, Möte med bilderboken, Liber förlag, 
Kristiansstad:1985, s.19 
2 Maria Nikolajeva/ Scott, Carol, How picturebooks work, Routledge, NewYork: 2006, 
s. 1 
3 Hans Lund, Intermedialitet- Ord, bild och ton i samspel, Studentlitteratur AB, Lund: 
2002, s. 63 
4 Kåreland/ Werkmäster, s. 21 
5 Kåreland/ Werkmäster, s. 30 
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till att vilja lära sig att läsa.6 Locke var också en av de tidiga ideologer som tyckte att 

bokstäver och ord knappast var anpassat för barn. Därför tyckte han att förståelsen 

kunde hjälpas upp av att man tillförde bilder till texten.7 Det här är en av anledningarna 

till att jag ha valt att undersöka kreativitet i just en bilderbok eftersom text och bild är 

två olika medier. Men jag vill utforska om bilden kan tillföra kreativitet som inte kan 

gestaltas i texten. Det är inte bara de två olika nivåerna som består av bild och text som 

man kan undersöka om det gestaltas kreativitet i. Istället består det av fyra olika nivåer, 

eftersom det kreativa också gestaltas hos upphovsmakaren men även i läsarens möte 

med kreativiteten. 

       I bilderboken Pettson får julbesök av Sven Nordqvist finns det kreativitet i både 

text och bild, där Nordqvists bilder spelar en stor roll vilket också är en av 

anledningarna till att jag valde den bilderboken. Sven Nordqvist är upphovsmakare till 

både text och bild i Pettson får julbesök, vilket bidrar till att utforska om det finns 

kreativa tendenser i både det visuella och verbala och hur dessa båda element samspelar 

med varandra.  

      Upphovsmakaren Sven Nordqvist är född 1946 i Helsingborg och utbildad arkitekt. 

Främst är han illustratör då han har illustrerat flera verk åt andra författare, som 

exempelvis Barbro Lindgren.8  Hans genombrott som barnboksförfattare och illustratör 

kom 1983 när han vann bokförlaget Opals bilderbokstävling med bidraget Agaton 

Öman och alfabetet.9 1984 kom Pannkakstårtan som är den första boken om gubben 

Pettson och katten Findus. Dessa figurer blev snabbt populära och det blev många 

uppföljare i den här serien men även TV Adventskalender, film och datorspel m.m. 

Nordqvist har även vunnit Augustpriset i kategorin Årets svenska barn och ungdomsbok 

2007 med sin bilderbok Var är min syster? 

    Upphovsmakarens egna tankar kring hur text och bild skapas styrker hur den kreativa 

processen fungerar, därför är detta citat relevant om hur Sven Nordqvist själv tänker 

kring just både bild och text, som han uttrycker i sin bok Sven Nordqvists bilder: 

Jag kom så småningom fram till att vill man göra fantasifulla bilder i färg, 
så ska man göra barnböcker. Egentligen är jag för det mesta inte så 
intresserad av att skriva och berätta i ord. Det är bilderna jag vill göra. 
Ändå har jag hela tiden helst velat göra både text och bild själv. Kanske 

                                                
6 Kåreland/ Werkmäster. 30 
7 Ulla Rhedin, Bilderboken på väg mot en teori, Alfabeta Bokförlag AB, 
Stockholm:1992, s. 31 
8 Gunilla Noreen, Nya barnboksbilder, Rabén & Sjögren, Stockholm:1993, s. 86 
9 Nordqvist, Sven, Opal: 2014, (2017-11-19) 
http://www.opal.se/index.php?p=up&id=Sven@Nordqvist#.Wgv08SPhC34 
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för att detta att illustrera någon annans text känns mest som ett 
beställningsjobb som ska göras, medan idé, text och bild tillsammans 
kräver mer engagemang, det blir mitt eget. Jag använder större delen av 
min kreativa förmåga, vilket känns bättre.10 

 

Det här citatet bidrar med ett annat perspektiv, genom att se vad upphovsmakaren själv 

har för tankar om sitt skapande. När han utrycker att han använder större del av sin 

”kreativa förmåga” när han både skapar text och bild, så ger det ytterligare en anledning 

till att undersöka hur kreativiteten gestaltas i både text och bild. Nordqvist säger även att 

bilden är det centrala för honom. Det skapar en kontrast på grund av att det är mer 

vanligt att texten står i fokus inom litteraturvetenskapen, och att bilden brukar komma i 

andra hand. 

     Anledningen till att valet föll just på Pettson får julbesök av alla Nordqvists böcker 

om katten Findus och gubben Pettson eller någon av hans andra böcker, beror på att jag 

tycker att den bilderboken är en av de barnböcker som har problemlösningar som bidrar 

till kreativitet i form av nya idéer. Det som jag tycker är ett exempel på just det här, är 

när Pettson bygger en egen gran av pinnar och grankvistar och hittar på egna 

julgransdekorationer. Jag tycker att det finns gestaltningar av kreativitet både i det 

verbala och visuella, men jag vill undersöka närmare hur den här gestaltningen fördelas 

i Pettson får julbesök och om det kan bidra till att stimulera barns kreativitet. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om barnlitteraturen kan hjälpa till att öka 

barns kreativitet, i pedagogisk verksamhet men även i barnuppfostran. Ett andra syfte är 

även att undersöka hur text och bild samspelar och hur kreativiteten gestaltas i det 

samspelet. Frågeställningarna som används till att svara på syftet med hjälp av 

litteraturen är:  

• Vad är kreativitet? 

• Hur gestaltas kreativitet i text och bild i Nordqvists bilderbok? 

• Hur gestaltas kreativitet i samspelet av text och bild? 

 

                                                
10 Sven Nordqvist, Sven Nordqvists bilder, Bonnier Carlsen, Stockholm: 2014, s. 34 
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1.2  Forskningsöversikt 

Forskning om barnlitteratur och bilderböcker finns det relativt mycket skrivit om. En 

avhandling av Ulla Rhedin som heter Bilderboken på väg mot en teori, som jag tar upp 

närmare i avsnittet teori och metod. Det finns även forskning om kreativitet, där bland 

annat Kreativitet- teori och praktik ur psykologiska perspektiv av Eva Brodin, Ingegerd 

Carlsson och Eva Hoff som förklarar kreativitetsbegreppet, vilket används i teorin. De 

tar även upp hur man kan stimulera barns kreativa förmåga, och detta används i 

avsnittet ”slutdiskussion och sammanfattning”. Kreativitet och barnlitteratur finns 

däremot inte i någon större utsträckning. Det som bland annat finns på det området är 

Creativity and children´s literature-New Ways to Encourarage Divergent Thinking av 

Marianne Saccardi.  

        Det finns flera kandidatuppsatser som tar upp olika litterära verk av Sven 

Nordqvist där text och bild-relationer analyseras. Den som är relevant och som används 

i den här uppsatsen, är skriven av Emma Granath och den heter ”Pettson & Findus 

mucklor- En narratologisk studie av text och bild i Sven Nordqvists Pettsonböcker”. 

Granaths uppsats har koncentrerat sig på de små fantasifulla figurerna som kallas för 

mucklor och här är Pettson får julbesök en av de bilderböcker som undersöks. Granath 

har framförallt belyst vad mucklorna har för funktion i det gemensamma berättandet i 

text och bild, vilket analysen i den här uppsatsen kan få stöd i. En avhandling som heter 

Barnlitteraturens tekniklandskap - En didaktisk vandring från Nils Holgersson till 

Pettson och Findus av Cecilia Axell berör också ämnet Sven Nordqvist litterära verk.11 

Här tar hon bland annat upp att hos Nordqvist står tekniken för kreativitet och 

uppfinningslysta, men då syftas det främst på boken Tomtemaskinen. Det visar hon 

främst genom att ta upp exemplet, att Findus vill ha en riktig tomte. Det här skapar ett 

problem hos Pettson, eftersom han inte vill fråga någon granne om de kan vara tomte åt 

en katt. Så här ”löser” Pettson problemet med att rita ritningar som en uppfinnare och 

skapa en funktionell maskin i form av en tomte efter dessa ritningar.  

      Det finns inte så mycket forskning om Sven Nordqvist som författare eller hur han 

arbetar, vilket de uppsatser som jag har nämnt också hävdar. Men det finns en artikel 

från Bokmässan i Göteborg 2008, där Nordqvist själv berättar i en intervju om det 

                                                
11 Axell, Cecilia, Barnlitteraturens tekniklandskap - En didaktisk vandring från Nils 
Holgersson till Pettson och Findus, fontD, Norrköping: 2015  
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omedvetna i sitt skapande.12 Inslag av den intervjun används i uppsatsen, och även How 

Picturebooks work av Maria Nikoljeva och Carole Scott. De nämner bland annat 

exempel på hur man kan förklara Nordqvists stil och hur han arbetar. Men det finns inte 

mycket forskning om varken kreativitet i barnlitteraturen eller om Nordqvist. 

 

2 Teori och metod 
Teorin är uppdelad i två delar där den första kommer att redogöra för vad kreativitet är 

med hjälp av Kreativitetsteorin av Folke Dahlqvist, The Idea of Creativity, av Michael 

Krausz, Kreativitet teori och praktik ur psykologiska perspektiv av Brodin/ Carlsson/ 

Hoff och Creativity and children´s literature -New Ways to Encourarage Divergent 

Thinking av Marianne Saccardi.  Dessa källor utger ett stöd till att få fram de kriterier 

som finns för kreativitet. 

     Den andra delen är teorier kring bilderboken och här kommer främst Bilderboken på 

väg mot teori som är en avhandling av Ulla Rhedin, som används till att förklara 

bilderboksbegreppet. I den andra delen används även intermedial teori i form av text 

och bild, och där kommer jag bland annat använda kapitlen ”Bilderna och illustratören” 

och ”Texten och författaren” även de hämtade från Bilderboken på väg mot en teori. 

Dessa ger mig stöd i att förklara bild och text-relationer. 

     Metoden som används i den här uppsatsen är intermedial, och byggs upp till största 

del av kapitlet ”Textkod och bildkod” ur Bilderboken på väg mot en teori, där analysen 

får underlag för hur text och bild samspelar. Ytterligare förklaring till hur dessa båda 

medier samspelar ger Hans Lunds Intermedialitet- ord, bild och ton i samspel. 

 

2.1  Kreativitet 

Betydelsen av ordet kreativitet är inte så enkelt som att det bara finns endast ett ord som 

motsvarar betydelsen av kreativitet. Men i The Idea of Creativitet av Michael Kraus, 

nämner han tre grundkriterier för kreativitet.13 Kriterierna är uppbyggda kring dessa tre 

nyckeltermer: nytt, värdefull och förståelighet (new, valuable, intelligibility). Dessa 

termer är beroende av varandra vilket kan sammanfattas med att en betydelse av 

kreativitet är ny värdefull förståelse. De tre nyckeltermerna kräver en djupare 

                                                
12 Nordqvist, Sven, ”Att våga lämna förnuftet”, Göteborg: 2008-9-27, (2017-12-06), 
http://skriva.net/tag/sven-nordqvist/ 
13 Michael Krausz, The Idea of Creativity, Brill, Boston: 2009, s. 5 
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förklaring. Termen ”nytt” (newness) kan också användas av andra ord som exempelvis 

original eller innovativ. ”Nytt” innebär att det görs på ett annorlunda sätt som inte 

tidigare har gjorts. Med andra ord något unikt som inte tidigare har funnits. 

Förklaringen av termen värdefull reflekterar termen ”nytt”, hur unikt och annorlunda det 

som har skapats bildar därmed ett värde.14 Förståelighet är det som är det unika (nya) 

och värdet bildar tillsammans. Krausz sammanfattar hur de tre kriterierna för kreativitet 

utgörs i tre steg. Steg 1: Skapandet måste manifesteras genom en struktur, som är 

annorlunda från det som tidigare har skapats. Steg 2: Skapandet måste komma inifrån, 

och ofta vara av ett materiellt värde. Steg 3: Det agerande som leder till skapande, 

inkluderar både spontanitet och riktad kontroll. 

      I Kreativitetsteorin nämner Dahlqvist flera olika betydelser från olika forskare av 

begreppet kreativitet, jag har valt två av dem som jag tycker förklarar kreativitet på ett 

mer förståeligt sätt. “Förmågan att få skeenden som man vill ska inträffa att verkligen 

göra det, skapandet av händelser och saker.” (Sandgren, 1974). 15  En betydelse som 

passar in på Nordqvists bilderbok är: ”Förmågan att utveckla språkliga kombinationer 

eller handlingar” (Nordström, 1975). 16  

     Den kreativa processen har även några forskare från Lunds universitet definierat på 

det här sättet:” nytt och nyttigt eller nytt och generativt sätt att uppleva verkligheten och 

sig själv på.” 17 Alla dessa förklaringar av begreppet kreativitet som jag har nämnt från 

olika forskare går in i varandra. Och det de har gemensamt är att kreativitet är att det är 

en skapande process som kommer inifrån som generar nya idéer eller ett ”nytt” sätt att 

lösa ett problem. 

     Ordet kreativitet är inte enbart ett begrepp, utan något som man kanske inte alltid 

tänker på är att det även finns ett värderande omdöme i det här ordet: ”En annan 

svårighet med ordet KREATIVITET är att det är ett värderande omdöme. Ingen har 

någonsin kallat en idé som han ogillar för just Kreativ!”. (Edward de Bono). 18 I de allra 

flesta fall anses nämligen kreativitet vara något positivt. Men hur uppstår då kreativitet? 

Enligt Csikszentmihalyis systemmodell så är det tre delar som krävs för att det ska 

uppkomma kreativitet. Den första delen är en ”domän”, vilket innebär ett konstnärligt 

område eller vetenskapsområde. Den andra delen är ett ”fält” som utgörs av experter 
                                                
14 Krausz, s. 6 
15 Folke Dahlqvist, Kreativitetsteorin, Brain Books AB, Falun: 1998, s. 33-39 
16 Dahlqvist, s. 38 
17 Eva Brodin/ Ingegerd Carlsson/ Eva Hoff, Kreativitet- teori och praktik ur 
psykologiska perspektiv, Liber AB, Stockholm: 2014, s. 12 
18 Dahlqvist, s. 38 
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inom området (domänen) som anses vara kompetenta till att bedöma vad som är nytt 

eller nyttigt. Den tredje delen är ”individen” som kan tillföra något nytt eller nyttigt till 

domänen. Det är inte enbart vissa individer som är kreativa, utan kreativitet är egenskap 

som finns mer eller mindre i alla människor.19 Det här innebär att alla har potential att 

vara kreativa individer. Men i det kreativa systemet räcker det inte enbart med att det 

finns en kreativ person. Utan det krävs också ett sammanhang där den kreativa 

individens miljö spelar stor roll i samverkan.20 Enligt flera olika forskare är just 

sammanhanget kring den kreativa individen viktigt för att kreativitet ska uppstå.  

     Det finns även tre olika sätt att närma sig begreppet kreativitet och det är: 

problemlösning, konstnärlig verksamhet och som livsstil eller attityd. Kreativitet i 

problemlösning är när man löser ett problem på ett nytt sätt eller om man löser ett olöst 

problem. I konstnärlig verksamhet anses det vara kreativt om exempelvis en tavla, 

musik eller poesi uttrycker känslor på ett originellt sätt.21 Kreativitet som livsstil eller 

attityd är egenskaper som finns i en kreativ personlighet och några av dessa egenskaper 

eller drag är spontanitet och självförverkligande. Det synsätt som passar bäst in på 

Nordqvists Pettson får julbesök och som är relevant för den här uppsatsen är konstnärlig 

verksamhet, eftersom uttrycken är i form av originellt skapande i ord och bild.  

     När det gäller kreativitet hävdar även Dahlqvist att det finns två olika slags tänkande, 

och han kallar det för aktivt och passivt tänkande.22 Aktivt tänkande är när man ställs 

inför ett problem som måste lösas, det kan var när rutiner bryts och man står inför en ny 

situation som man tidigare inte har mött. Passivt tänkande däremot är det vanligaste och 

det är det som sker i stort sett hela den vakna tiden på dygnet, där man får sina rutiner 

att fungera som vanligt. Dahlqvist menar också att aktivt tänkande och den personliga 

inställningen till aktiva tankeinsatser beror till stor del av våra arv och miljö. 23 Med det 

menar han att en del individer har en större vana av att tänka aktivt. 

   Sammanfattningsvis så har det här teoriavsnittet gett insikt i att kreativitet innebär att 

det är något nytt eller originellt som framställs på ett sätt som inte tidigare har gjorts. 

Men kreativitet innebär också problemlösning och divergent tänkande, där 

problemlösning är en del av den kreativa processen i att komma på ”nya” idéer. 

Divergent tänkande ingår i problemlösning eftersom det handlar om att sammankoppla 

                                                
19 Brodin/ Carlsson/ Hoff, s. 16 
20 Brodin/ Carlsson/ Hoff, s. 12 
21 Dahlqvist, s. 34 
22 Dahlqvist, s. 12 
23 Dahlqvist, s. 12 



  
 

8 

idéer till något ”nytt” som löser ett problem. Alla dessa fyra kriterier av kreativitet går 

in i varandra och bildar tillsammans en definition av kreativitet som jag tar med mig i 

analysen. Härmed följer en närmare presentation av dessa fyra kriterier som är 

problemlösning, fantasi, originalitet och divergent tänkande. 

    Problemlösning: Den kreativa processen kan utgöras av att utifrån ett problem 

skapas en idé som leder till en lösning.24 Det kan exempelvis vara skapandet av en 

produkt som är till för att tillfredsställa det behov som finns för att lösa ett problem. 

      Fantasi: I The Idea of Creativity påpekar Krausz att flera samtida filosofer har 

diskuterat att det inte går förneka att fantasin kan producera nya idéer som kan hjälpa 

till med vetenskapliga upptäckter.25 Det är ofta en individs personliga insikter och 

intuition som bidrar till detta.  

       Kreativitetens kärna beror delvis på fantasin, vilket med hjälp av intuitionen blir till 

en genomförbar uppgift. I den andra delen av intuitionen så upphöjs uppgiften vilket i 

sin tur framhäver en ny upptäckt. Processen fungerar så här: ”Intuition informs the 

imagination, which in its turn, releases the powers of intuition.”26 

     Originalitet: ”Nytt” är ett ord som ofta dyker upp i samband med definitioner av 

begreppet kreativitet, vilket innebär att en produkt eller kreativ idé aldrig tidigare har 

gjorts. Det är det som originellt syftar på när något skapas för första gången.27 

    Divergent tänkande: Definitionen av divergent tänkande är enligt Marianne 

Saccardi en process där synen på ett problem vidgas.28 Med det menar hon att en individ 

försöker koppla samman olika idéer som inte till synes är en uppenbar 

sammankoppling. Resultatet av dessa kombinationer av idéer kan därmed leda till en 

oväntad lösning på ett problem. Denna definition av divergent tänkande går även in i 

kreativitet. Eftersom det krävs att problemet ses utifrån och söka efter mer än en logisk 

förklaring, eller att drömma om det omöjliga. Gemensamt för många av divergent 

tänkande individer är att de ofta får slumpartade överraskningar i sina idéer. Dessa 

individer är ofta skapare av konst i olika former eller entreprenörer. Men vad är det som 

utmärker divergent tänkande? För att ge svar på det så följer här några karaktäristiska 

drag av divergent tänkande: Förmågan att se en situation från ett annorlunda perspektiv. 

                                                
24, Brodin/ Carlsson/ Hoff s. 19 
25 Krausz, s. 147 
26 Krausz s. 160 
27 Brodin/ Carlsson/ Hoff, s. 19 
28 Marianne Saccardi, Creativity and Childrens Literature, Libaries Unlimited, 
California: 2014, s. 15 
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• Självständighet i sitt omdöme, och förmågan att vara förstående för 

konsekvenserna av det omdömet för samhället och individer. 

• Kunna tänka logiskt. 

• Förmågan att kunna visualisera det osedda. 

• Att finna ordning i kaos. 29 

 

2.2  Text och bild i bilderboken 

Intermedialitet är studier av hur olika medier samspelar med varandra, och i den här 

uppsatsen är det medierna text och bild.30 För att få en tydligare översikt av olika 

intermediala relationer, har man delat in dessa i tre olika kategorier. 31 Dessa kategorier 

eller områden är kombination, integration och transformation.32 I kategorin kombination 

är det olika medier som läggs till varandra, exempel på detta är Illustration, bild & titel, 

Musik & titel, Fotojournalistik och bilderböcker. Dessa kan referera till varandra och 

därför kallar Kibédi Varga för Interreferens, och de som kan beblandas kallar Varga för 

samexistens.33 Interreferens innebär att det är en dialog mellan exempelvis texten och 

illustrationen eller mellan filmen och dess musik. Samexistens innebär att medierna 

beblandas på samma yta, och exempel på det är reklambilden, rockvideon, jazz och 

poesi eller verbala element i måleriet. I en bilderbok kan kombinationen av text och bild 

kombineras på olika sätt, vilket innebär att bilderboken kan vara både interrefererande 

och samexisterande.34 

     Kombinationen av ord och bild kan se olika ut i bilderboken, vilket Maria 

Nikolajevas fem olika kategorier av hur ord och bilder samverkar med varandra kan 

hjälpa till att definiera vad som passar in på Pettson får julbesök.  

• “Kontrapunktisk” bilderbok, som innebär att ord och bilder ifrågasätter varandra 

på ett kreativt sätt där varken text eller bild blir fullt förståeliga utan varandra. 35 

• Motstridig eller ambivalent bilderbok: här är det en konflikt mellan text och 

bild, som innebär att ord och bild säger olika saker. Detta kan leda till osäkerhet 

                                                
29 Saccardi, s. 17 
30 Lund, s.7 
31 Lund, s. 19 
32 Lund, s. 20-21 
33 Lund, s. 20 
34 Lund, s. 20 
35 Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, Studentlitteratur, Lund:2000, s. 21-22 
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hos läsaren, eftersom man inte vet om det är texten eller bilden som ”talar 

sanning”. 

• Symmetrisk bilderbok betyder att text och bild säger ungefär samma sak, vilket 

leder till överflödig information. 

• Kompletterande bilderbok: här kompletterar text och bild varandra, vilket 

innebär att det som inte texten säger finns i bilden eller tvärtom. 

• ”Expanderande” eller ”förstärkande” bilderbok: här förstärker bilden texten, 

vilket innebär att det verbala är beroende av det visuella eftersom det inte går att 

få en förståelse utan helheten som bildas av bild och ord tillsammans. 

Enligt mig är det inte bara en kategori av dessa fem som passar in på Pettson får 

julbesök, utan snarare flera som går in i varandra.  

    Det finns inte enbart dessa fem kategorier för bilderboken utan Ulla Rhedin skriver i 

sin avhandling Bilderboken på väg mot en teori även om tre olika bilderbokskoncept.36 

Ett av dessa koncept kallar hon för ”den genuina bilderboken” och detta är bilderböcker 

där text och bild är beroende av varandra och varken det verbala eller det visuella skulle 

kunna tas bort.37 Det här stärker förklaringen om att bilderna inte skulle kunna uteslutas 

i Pettson får julbesök. Men Rhedin hävdar även att det inte är bara text och bild som är 

viktiga i det här konceptet för narrationen. Utan även själva bilderboksmediet och hur 

det är utformat i storlek och material spelar in i den samspelta narrationen.38 Ett annat 

koncept som hon nämner är ”den expanderande texten”. Det tredje konceptet benämner 

hon för ”den illustrerande texten”. De tre bilderbokskoncepten kan användas som 

beskrivningssystem men är inte absoluta, vilket innebär att en bilderbok kan stämma in 

på fler än ett av koncepten.39 Även Granath tar upp dessa bilderbokskoncept i sin 

uppsats ”Pettson och Findus mucklor”, där hon har placerat böckerna om Findus och 

Pettson under kategorin ”den expanderande texten”. 40Hon motiverar detta med att 

bilden kompletterar texten, för att tillsammans bilda en gemensam berättelse. Jag är 

villig att hålla med om att det här stämmer in på Pettson får julbesök, eftersom texten 

inte skulle kunna stå för sig själv utan bilder. Granath diskuterar även om Rhedins 

bilderbokskoncept ”den illustrerade texten”, att den innebär att bilden eller illustrationen 

skulle kunna plockas bort utan att det har någon betydelse för berättelsen. Det här 
                                                
36 Rhedin, s. 94 
37 Rhedin, s. 101 
38 Rhedin, s. 101- 102 
39 Rhedin, s. 71 
40 Emma Granath, ”Pettson & Findus mucklor- En narratologisk studie av text och bild i 
Sven Nordqvists Pettsonböcker”, Södertörns högskola: 2007, s. 7 
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förstärker ytterligare att illustrationerna kompletterar texten, så i konceptet ”den 

illustrerade texten" passar inte Pettson får julbesök in. 

     Illustrationer (bilder) har läsaren traditionellt antagit att de är till för att komplettera 

orden i en bilderbok.41 Det här beror kanske på att från en historisk synvinkel så har 

texten fått större betydelse än bilderna. Men med de teknologiska förbättringar som har 

skett ger det större möjligheter för förläggare, att anställa redaktörer som uppmuntrar till 

konstnärlig kreativitet. Illustratörer som samarbetar med andra författare har också stora 

fördelar av att de tekniska publiceringarna har utvecklats till både bättre och lättare, och 

detta har skapat flera kreativa möjligheter för bilderboken. Vissa bilderböcker är mer 

komplexa och interaktionen mellan text och bild spelar en mycket större roll, vilket 

innebär att det ger en större mening än bara texten. I dessa fall har berättelsen ingen 

egentligen existens utan både ord och bild, eftersom kombinationen av dessa båda 

medier skapar en helhet.42 Om vi föreställer oss Pettson får julbesök i endast text, så är 

det ganska svårt att få ihop historien om vi inte ser bilderna med gubben Pettson och 

katten Findus i de väl detaljerade miljöbeskrivningar som finns i bilderna. Det här 

citatet förklarar hur viktigt både det verbala och visuella är för att förstå bilderbokens 

helhet. ”A picturebook contains at least three stories: words, pictures and their 

union”.43 

        Nikoljeva och Scott påpekar även att många av de mest spännande exempel av 

motsats mellan text och bild i en bilderbok, är när författare och illustratör är samma 

person. Eftersom de har friheten att välja två aspekter av ikonotexten för att bära 

huvudbudskapet i berättelsen. ”Ikonotext” är ett begrepp som Kristin Hallberg i den 

svenska litteraturvetenskaplig bilderboksforskningen bland annat använder, vilket 

innebär den gemensamma narrationen av bild och text som ett uppslag i en bilderbok 

utgör.44 Om ord och illustration fyller i varandras tomrum helt och hållet så finns det 

inget utrymme för läsarens fantasi, det bidrar till att läsaren blir mer passiv.45 I Pettson 

får julbesök har Nordqvist större kontroll över tomrummet eftersom han är skapare av 

både text och bild. 

                                                
41 Rebecca J. Lukens/ Jacquelin J. Smith/ Cynthia Miller Coffel, A critical handbook of 
Children´s literature, 9:e upplagan, Pearson, USA: 2013, s. 48 
42  Lukens/ Smith/ Miller, s. 49 
43  Lukens/ Smith/ Miller, s .49 
44 Rhedin, s.72 
45 Nikolajeva/ Scott, s. 17 



  
 

12 

     I en bilderbok stöter läsaren även på två helt olika avläsningskoder, dessa är textens 

kod och bildens kod.46 Textens kod ger ifrån sig sitt innehåll i tidsföljd. Men bildens 

kod däremot saknar tidsordning och är icke-linjär, den är istället främst 

miljöbeskrivande. Det innebär att samordningen av både textkod och bildkod 

kompliceras, eftersom två olika medvetandenivåer eller dimensioner aktiveras hos 

läsaren under läsakten.	   Textens kod är på en medveten nivå, eftersom de språkliga 

uttrycken låter sig lättare ordnas logiskt. Det beror på att en litterär text har ett eget 

bildskapande hos läsaren, vilket innebär att läsaren själv får upp en egen 

föreställningsvärld av bilder i sitt inre vid läsningen. Läsaren ”översätter” textens kod 

som utrycks verbalt till inre bilder som uppstår hos läsaren, och detta sker i beroende av 

textens tomrum. En illustratör får upp många olika inre bilder vid genomläsning av ett 

manus.47 Det innebär att illustratören måste föra över dessa inre bilder till en konstnärlig 

teknik (ex. akvarell, tusch, digitalt), och genom det kommunicera ut till mottagaren 

bildens kod. Därmed gör illustratören en dubbeltolkning, eftersom först är det de inre 

bilderna och sedan de materiella bilderna som produceras för att nå läsarna i den tryckta 

boken. I de färdiga fysiska bilderna så ingår det även en nivå av omedvetenhet, där 

minnen, känslor eller intuitiva förnimmelser kan uppstå. Det beror på att bilden anses 

kunna väcka känslor eller upplevelser i det omedvetna. Med andra ord kan en bild eller 

illustration ladda en text med både känslomässiga och symboliska värden. Hur 

Nordqvist själv tänker om det omedvetna i sitt skapande finns i en artikel som 

innehåller en intervju med Nordqvist från bokmässan i Göteborg 2008, där han själv 

säger så här: ” Det är bra om man låter det omedvetna bestämma”. 48 Med det menar 

han att man ska lita på sin intuition och lämna förnuftet åt sidan, och att konstnärskapet 

innebär att man inte ska sätta upp ramar för sin kreativitet. Nordqvist säger även att det 

här går att jämföra med processen i det kreativa skrivandet. Krausz påstod att 

intuitionen leder en individ till fantasi, vilket i sin tur leder till kreativitet49 Det här kan 

kopplas samman med att Nordqvist skapar från sin intuition och det omedvetna. Det 

innebär att Nordqvists arbetssätt i sitt konstnärliga skapande stämmer överens med 

kriterier för kreativitet. 

                                                
46 Rhedin, s.128 
47 Rhedin, s.128 
48 Nordqvist, ”Att våga lämna förnuftet”, (2017-12-06) 
49 Krausz, s. 147 
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    Bilderbokens teori medför bland annat hur bild och text samspelar med varandra, och 

det är främst Nikolajevas bilderbokskategorier som förklarar hur text och bild relaterar 

till varandra i Pettson får julbesök. 

 

3 Analys av Pettson får julbesök 
Handlingen i Pettson får julbesök är att gubben Pettson gör sig illa i foten och blir 

sittande i sin stuga utan mat och gran. Pettson hittar på ett ”nytt” sätt att tillverka en 

gran. När hans grannar får höra av Gustavssons son Axel att Pettson inte har någon mat, 

så kommer de till undsättning med fyllda korgar av julmat.  

   Analysen är indelade i fyra olika delar, där underrubrikerna är valda teman som 

utifrån teorin är de viktigaste aspekterna för kreativitet. De två första underrubrikerna 

som är Problemlösning och Fantasi, går in lite närmare på en specifik scen där dessa 

gestaltas. Men avslutningsvis så tar jag upp exempel på andra ställen i Pettson får 

julbesök där dessa kriterier för kreativitet gestaltas.  

     I avsnitten Originalitet och Divergent tänkande är det inte en specifik scen, istället 

tar jag upp några olika exempel där dessa gestaltas i Pettson får julbesök. Även här så 

gör jag en överblick i slutet av varje avsnitt för att visa flera ställen var dessa kriterier 

gestaltas.  

 

3.1 Problemlösning 

Kreativitet i problemlösning är när man utgår från ett problem som skapar en idé, det 

kan vara att skapa en produkt som löser problemet. Scenen där Pettson bygger en gran 

och han skapar egna julgransdekorationer, utgår från ett problem där han skapar en ny 

produkt som ger lösningen en gran som är skapad på ett ”nytt” sätt.50 Pettsons problem 

uppstod på grund av att han skadade sin fot dagen innan julafton så att han inte kunde 

hugga en gran. Men nästa dag får gubben Pettson plötsligt en idé att han kan bygga en 

gran istället. Här hittar Pettson en lösning i sina tankar genom att tänka på de tillgångar 

han har istället för de som han inte har. Saccardi påstår att kreativitet är när en individ 

försöker koppla ihop olika idéer som inte tidigare har haft en koppling, och därmed kan 

resultatet bestå av en ny kombination som ger lösning på problemet.51 Jag tycker att det 

                                                
50 Sven Nordqvist, Pettson får julbesök, Opal, Bromma: 1988, s. 14 
51 Saccardi, s. 15 
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här stämmer in på Pettson i den här scenen på grund av att han kopplar ihop en pinne, 

svängborr och granris där den här kombinationen inte tidigare har resulterat i en gran. 

     Kreativiteten i den här scenen uppstår från ett problem som leder till nya idéer, och 

på så sätt skapar en lösning. Det är Pettsons kreativitet som gestaltas här, men det är 

Nordqvists kreativitet som han förmedlar genom karaktären gubben Pettson.  

        I text och bild har Nordqvist gjort följande fördelning. Orden förmedlar händelsen 

att Pettson får idé om hur det ska göra en gran. Det visar sig i form av den här 

meningen: ”– Nu vet jag hur vi ska göra en julgran! sa Pettson plötsligt.”52. Bilden 

förmedlar istället Findus som bär granris, pinne och svängborr som gestalta i den övre 

bilden på sidan. Den nedre bilden föreställer Pettson som borrar hål i pinnen. Här tycker 

jag att Nikolajevas kategori ”expanderande” eller ”förstärkande” bilderbok passar in53. 

Eftersom text och bild inte skulle kunna förstås om läsaren inte ser det tillsammans. Det 

visuella förstärker det verbala i den här scenen, och det beror på att Nordqvist utelämnar 

information i texten som han istället gestaltar i bilden. 

 

 
        När granen var klar så uppstod så ett nytt problem. Lådan med julgranspyntet stod 

uppe på vinden, och dit kunde inte Pettson gå med sin onda fot. Inte heller Findus kunde 

ta sig dit eftersom han var för liten för att öppna dörren. När de inte kan använda det 

                                                
52 Nordqvist, Pettson får julbesök, s. 15 
53 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, s. 22 
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vanliga traditionella julpyntet så säger Pettson: ”-Ja, ja då får vi väl hitta på något annat 

då.” 54 I nästa mening säger gubben till Findus att springa ut i snickarboden och se om 

han kan hitta något fint som glittrar eller är rött. Bildmässigt på det här uppslaget så står 

Pettson och sticker in grankvistar i hålen. Den översta grankvisten har Nordqvist 

förlängt, så att den täcker hela övre delen av den sidan. Grankvisten är också fylld med 

dekorationer, som består av olika vardagliga föremål som har en julkänsla. Alla föremål 

har ett rött sidenband som det hänger i, och detta står också i texten. Så här säger text 

och bild samma sak, vilket innebär att de är symmetriska. Men på bilden ligger det 

också massor av olika föremål på bordet, som exempelvis sax, tidning som har ett 

utklipp, klocka, sked, rött snöre och guldpapper. Alla dessa föremål visar bildmässigt 

vad som kan tänkas passa som dekorationer i en julgran. I texten däremot är inte alla 

föremål uppräknade, utan är istället gestaltade i bilden. Så här kompletterar bilden 

texten eftersom det är flera olika föremål som inte beskrivs i texten. Ett exempel på hur 

bilden kompletterar texten är att i den verbala utsagan står det att de hittar ”en liten apa 

av plåt”.55 I detta fall är det svårt som läsare att föreställa sig exakt hur den här lilla apan 

i plåt ser ut. Men eftersom Nordqvist har illustrerat det i sin bild så gör han det jobbet åt 

läsaren.  

       I scenen med julgransdekorationerna så passar båda Nikolajevas kategorier 

symmetrisk och kompletterande bilderbok in. Eftersom det finns inslag där ord och bild 

säger samma sak, och även inslag av där bilden kompletterar orden.56 

      Kreativiteten tycker jag främst gestaltas visuellt i scenen med julgranspyntet, 

eftersom texten ger mest information om vad som kan hänga i granen. Men det är 

genom bilden som läsaren får ta del hur det som Findus och Pettson har skapat ser ut. 

Nordqvist gestaltar med andra ord både sin egen och Pettsons kreativitet genom att göra 

illustrationer som föreställer de påhittade julgransdekorationerna. 

      Problemlösning gestaltas även i scenen när Findus skurar golv som beskrivs mer i 

detalj i nästa avsnitt som är fantasi. Men det som är problemlösning i den här scenen är 

att Pettson inte kan skura golvet, och då löser Findus problemet genom att på sitt egna 

sätt skura golvet. 

 

                                                
54 Nordqvist, Pettson får julbesök, s. 15 
55 Nordqvist, Pettson får julbesök, s. 16 
56 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar s. 22 
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3.2 Fantasi 

Fantasi eller ”Secondary world” som Nikolajeva benämner det i The magic code, är en 

påhittad värld som finns utanför det som kan hända i verkligheten. 57 En fantasivärld är 

en produkt som är skapad av kreativ fantasi i form av uppfinningsrikedom. Kontakten 

mellan den verkliga världen (primary world) och fantasivärlden kan aldrig nås via 

vetenskapliga mål, utan istället kan den nås bara om man tillsätter magi.  

      Ett exempel på att frångå verkligheten till en fantasifull värld är scenen i Pettson får 

julbesök, där Findus använder en skurborste som en surfingbräda för att skura golvet. 58 

Det kan tyckas att det inte är så mycket fantasi i att skura ett golv. Men tänker man på 

en katt som står på sina bakben, har en röd toffsluva på huvudet och en annan röd luva 

på svansens, även grönrandiga byxor. Tänk sedan att den här katten använder 

skurborsten som surfingbräda och gör olika konster, som exempelvis att stå på huvudet 

med bara en hand på skurborsten (surfingbrädan). Att se detta kräver att man inte tänker 

logiskt att detta kunde hända i verkligheten, för det kan det inte göra. Så istället är det 

fantasin som syns i den här scenen, och precis som Nikolajeva säger så är kontakten 

mellan den verkliga världen och fantasin sammankopplad med magi.  

     Fantasin och leken är enligt den ryske forskaren Jurij Lotman en förutsättning för en 

individs förmåga att skapa konst.59 Den skapade konsten fungerar som en modell för 

verkligheten. Lotman menar att genom att kunna fantisera och skapa inre bilder utifrån 

den text författaren presenterar i en bok. Då startar en process hos barnet, där en 

utveckling sker i de första lekarna. Lotman ger exempel på att en pinne i barnets lek kan 

vara ett gevär, fast barnet vet att det är en pinne. Eller en karta som ska föreställa 

verkligheten, vet barnet att det är en modell för verkligheten. Saccardi är inne på samma 

spår i Creativity and Childrens literature. Hon menar att genom fantasifulla karaktärer 

och påhittade miljöer, skapade av författarna ges barn möjligheten att se världen ur ett 

annat perspektiv60 Det bidrar till att skapa modeller för att möta barnens egna 

utmaningar. I scenen där Findus vindsurfar är skurborsten som en pinne som i fantasin 

blir ett gevär. Barnet vet att det är en skurborste men som läsare följer man med i 

Nordqvists fantasifulla värld. 

                                                
57 Maria Nikokolajeva, The magic code- The use of marginal patterns in fantasy for 
children, Graphic Systems, Göteborg: 1988, s. 35 
58 Nordqvist, Pettson får julbesök, s. 5-6 
59 Maria Nikolajeva, Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen, 
Printgraf AB, Stockholm: 1992, s. 154-155 
60 Saccardi, s. 37 
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       I texten är det en dialog mellan Findus och Pettson, där gubben räknar upp de saker 

de skulle göra om han inte skadade foten. När Pettson säger "skura golvet" så har 

Findus nästan redan hämtat skurhinken och borsten, och sagt att han vill göra det. På 

bilden ser man katten Findus glad med en skurhink och borste i handen. Så här säger 

bild och text ungefär samma sak, precis som det är i en symmetrisk bilderbok.61 Men 

bilden kompletterar även texten, eftersom det finns rörelse som är gestaltat i bilden som 

inte finns i texten. Rörelsen syns genom att Nordqvist har målat fartstreck och även har 

flera bilder av Findus.  Men det står även i texten att Findus åkte skurborstningssurfing 

på köksgolvet, och det står även att han sicksackade mellan stolsbenen och gjorde 

konster. Det innebär att text och bild säger i princip samma sak. Nikolajeva och Scott 

tar upp just det här exemplet med Findus vindsurfing, i deras bok How Picturebooks 

work.62 De påstår att det inte endast är i bilden som Nordqvist har gestaltat rörelsen, 

utan att han även gestaltar rörelsen i texten. Nikolajeva och Scott nämner även att 

rörelsen gestaltas på bilden av att Nordqvist har målat Findus flera gånger på samma 

bild i olika positioner, där det har gått en tid mellan varje position. 63 

    I den här scenen säger text och bild ungefär samma sak, vilket innebär att de är 

symmetriska. Nikolajeva påstår att det är nästan omöjligt att text och bild är helt 
                                                
61 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, s. 22 
62 Nikolajeva, Scott, s. 143-144 
63 Nikolajeva, Scott, s. 144 
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symmetriska, eftersom en bild exempelvis kompletterar hur karaktären ser ut i det 

ögonblick som texten beskriver.64 Det här tycker jag stämmer in på den här scenen i 

Pettson får julbesök, eftersom det står i texten hur Findus vindsurfar men det står inte 

beskrivet hur han ser ut eller vilka miner han har. Därför är symmetrisk och 

kompletterande bilderbok kategorier som går in i varandra. 

     Kreativiteten i den här scenen gestaltas i både text och bild. Eftersom i texten står det 

inte enbart det som kan hända i verkligheten. Nordqvist har hittat en annorlunda 

lösning, eller ett ”nytt” sätt när det gäller att skura golv. Därför är det ett drag av 

kreativitet som gestaltas här. I bilden är det främst Findus alla fantasifulla konster som 

gestaltas på flera olika sätt i samma bild, fast det bara är en katt. För här krävs det också 

att tänka på ett ”nytt” sätt när det gäller att gestalta Findus i bilden. Det finns 

intertextualitet i den här bilden i form av att Pippi Långstrump hade två skurborstar på 

sina fötter.65 Men det är inte riktigt en kopia av Pippis sätt att använda skurborstarna, 

eftersom hon använde skurborstar mer som skridskor snarare än Findus vindsurfsbräda. 

    Fantasi gestaltas även i scenen när Pettson och Findus tillverkar egna 

julgransdekorationer.66 Här är det fantasi i form av uppfinningsrikedom istället för en 

fantasifull värld. Uppfinningsrikedomen gestaltas genom att de har ”fantasi” till att hitta 

på nya föremål som kan hänga i en gran istället för det traditionella julgranspyntet. 

    En annan scen där fantasi gestaltas är när Findus har snurrat fast sin svans i soffan, 

samtidigt som han ligger i luften. Han kastar även köttbullar i sin mun, som han tar från 

en kaffekopp fullproppad med just köttbullar. I den här detaljen av bilden är det inget 

som vanligtvis kan hända, vilket leder till att detta är Nordqvists fantasi som gestaltas 

här, i form av att det frångår det som kan hända i en ”verklig värld”. 

   Fantasi i både uppfinningsrikedom och att gå in i en fantasifull värld gestaltas på 

ganska många ställen genom hela bilderboken, men det skulle ta alldeles för stor plats 

att skriva om alla dessa här. Men de exempel som har tagits upp är de tydligaste 

gestaltningarna av fantasi i Pettson får julbesök. 

     

3.3 Originalitet 

Originalitet har vi diskuterat i teoridelen om hur viktigt kriteriet ”nytt” är för kreativitet. 

                                                
64 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, s. 24 
65 Astrid Lindgren, Känner du Pippi Långstrump, Rabén & Sjögren, Stockholm:2009 
66 Nordqvist, Pettson får julbesök, s. 16 
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Originellt och ”nytt” innebär att det är något som skapas som inte tidigare har funnits. 

Om man fokuserar på bilderboken Pettson får julbesök, och ställer frågan: Vad finns det 

som är originellt eller nytt i den här boken? Det finns flera exempel på originalitet i 

Pettson får julbesök, men inte endast i en specifik scen. Därför fokuserar detta avsnitt 

istället på olika delar av bilderboken som gestaltar originalitet. Det som är unikt i 

Pettson får julbesök är ovanliga bildkompositioner. Det är framförallt uppslaget på 

sidan 19-20 som utger en bild som inte tillhör en traditionell bilddisposition i en 

bilderbok.67 Här syftar jag på en gubbe som är placerad precis i mitten på uppslaget men 

i nedkant på bilden. Det som är annorlunda med det här är att gubben ser ut att befinna 

sig i två olika rum samtidigt. 

 
 När man tittar på bilden kan man inte avgöra, i vilket rum gubben egentligen står. 

Nordqvist har med andra ord skapat en bildkomposition där två rum smälter samman till 

ett.     

     Nikolajeva och Scott nämner i How Picturebooks Work att Nordqvist stil är 

postmodern och ofta förekommer absurda bilder. De säger även att Nordqvists bilder är 

lekfulla och humoristiska vilket skiljer sig en del från traditionella bilduppsättningar.  

På ett sätt kan även bilderna verka som egna berättelser utan text. 68  Det här håller jag 

med om, för tittar man på den här bilden i detta uppslag så berättar det en egen historia 

utan att texten står jämte. 
                                                
67 Nordqvist, Pettson får julbesök, s.19-20 
68 Nikolajeva/ Scott, s. 77-78 
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      I det här uppslaget med den originella kompositionen med gubben så ligger 

originaliteten främst i bilden och inte i texten. Kreativiteten gestaltas genom att bilden 

är gjord på ett ”nytt” sätt, vilket innebär att bilden inte visar bara hur ett rum ser ut. 

Istället är det två rum som går in i varandra och detta skapar Nordqvist genom att 

placera en karaktär, som i detta fall är gubben i båda rummen samtidigt. 

      Ett annat exempel på en ovanlig kombination där Nordqvist sammankopplar två helt 

olika bilder till en bild, är på uppslaget på sidorna 13-14 när en av grankvistarna från 

Pettson gran är förlängd till en lång gren som deras påhittade julgranspynt hänger i. 

Bilden är inte heller hämtad från en verklig värld som det skulle kunna se ut i 

verkligheten. Eftersom att bilden från ena sidan där Pettson stoppar grankvistar i hålen 

går över i den andra bilden som bildar grankvisten med julpyntet. Det är som ett collage 

där två bilder smälter samman till en bild och det skulle inte kunna ske i den verkliga 

världen (primary world). Det är en ovanlig kombination och som är ett av de typiska 

stildragen hos Nordqvist just att bildkompositionen vid uppslagets mitt förenar två helt 

olika bilder.  

      Något annat som är originellt i Pettson får julbesök är mucklorna, som dyker upp 

lite här och var genom den här berättelsen och även i de andra böckerna om Pettson och 

Findus. Det Granath påpekar i sin uppsats ”Pettson & Findus mucklor”, är att det inte 

finns några mucklor eller inte heller några andra tokigheter förutom Findus med 

köttbullarna i det uppslag med gubben. Här är det istället vanliga föremål som finns i ett 

hem, så bilden ger ett intryck av att det är mer ordning när allt folk är på besök. Granath 

säger även att mucklor verkar ha en funktion att guida barnen genom den visuella 

berättelsen.69 I Pettson får julbesök nämns inte ordet mucklor en enda gång, det innebär 

att i den här berättelsen finns mucklorna endast i bilden och inte i texten. Ett exempel 

där en muckla berättar något i bilden är i uppslaget där Pettson borrar hål i pinnen. 

Bilden innehåller en muckla som håller i en kvast och har en liten ihop sopad hög med 

sågspån och hon håller även sin näve högt upp i skyn mot Pettson, samtidigt som hon 

har vidöppen mun. Här tolkas bilden som att mucklan skäller på Pettson för att han 

skräpar ner. Kanske Nordqvist har haft avsikten att ge ett budskap genom mucklan, att 

man inte ska skräpa ner. Mucklorna har olika utseende och liknar inte något som finns i 

verkligheten även om några av dem har karaktäristiska drag från olika djur. En muckla 

är med andra ord något som Nordqvist har skapat från sin fantasi. I mucklorna hittar vi 

alla fyra kriterier för kreativitet. Eftersom det är något ”nytt” som inte tidigare har 

                                                
69 Granath, s. 20 
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funnits, det är fantasi i form av uppfinningsrikedom, divergent tänkande är att kunna 

visualisera det osedda. Även problemlösning finns här eftersom mucklorna ger en 

lösning på att förmedla det som inte står i texten, och det inte illustrationen förmedlar 

när den berättar om Pettson och Findus. Med andra ord så tillför mucklorna ytterligare 

en dimension där Nordqvist kan ge budskap till läsaren. Kreativiteten gestaltas när det 

gäller mucklorna endast i bild eftersom att de över huvud taget inte nämns i texten. 

     Med mucklorna finns det inte någon given kategori hur bild och text samspelar men 

det som är närmast är kompletterande bilderbok. På grund av att bilden med mucklorna 

kompletterar det som sägs i texten. 

     Originalitet gestaltas även i scenen där Pettson bygger en gran och när han gör egna 

julgransdekorationer, eftersom det är ett ”nytt” sätt att skapa en produkt som inte 

tidigare har gjorts. Det finns säkert fler spår av kreativitet i form av originalitet i Pettson 

får julbesök, men de som jag har nämnt är de tydligaste exempel som gestaltas. 

 

3.4 Divergent tänkande 

Några karaktäristiska drag för divergent tänkande, var ju att finna ordning i kaos och att 

ha förmågan att se en situation från ett annat perspektiv. Andra karaktäristiska drag för 

divergent tänkande är förmågan att se en situation från ett annorlunda perspektiv. Även 

förmågan att kunna visualisera det osedda. Dessa karaktäristiska drag tycker jag 

gestaltas främst på två ställen som båda är sammankopplade med granbygget i Pettson 

får julbesök. Divergent tänkande är en del av den kreativa processen som fokuserar på 

hur en tanke eller en idé uppstår. Det är med andra ord ögonblick som gestaltar när en 

ny idé väcks. Exempel på detta är bland annat, när Pettson säger: ”– Nu vet jag hur vi 

ska göra en julgran!”70 Här gestaltar Nordqvist i texten att Pettson får en idé. I bilden 

däremot ser man ingen gestaltning av ögonblicket när idén kläcks, utan istället visar 

bilden redan nästa steg när Findus bär in pinnen och grankvistar. I bilden under är 

Pettson redan igång med att borra hål i pinnen. Om bilden skulle ha gestaltat hur Pettson 

fick en idé så skulle man kunna göra det genom att Pettson hade en glödlampa över sitt 

huvud. Men texten informerar redan läsaren att Pettson får en idé om hur han kan bygga 

en gran, så därför behövs det inte gestaltas i bild. För då hade bild och text sagt samma 

sak och det hade lett till överflödig information, som Nikolajeva nämnde under 

kategorin symmetrisk bilderbok.71 Kreativiteten gestaltas i den här scenen endast i 

                                                
70 Nordqvist, Pettson får julbesök, s. 14 
71 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, s. 22 
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texten, eftersom det är texten som berättar om att Pettson får en idé. Bilden gestaltar inte 

alls detta ögonblick. 

      Förmågan att kunna visualisera det osedda är ett annat karaktäristiskt drag för 

divergent tänkande. Det här gestaltas i Pettson får julbesök genom att Pettson kan se hur 

en gran kan byggas, fast han förmodligen aldrig har sett någon bygga en gran. Här har 

Pettson förmågan men även Nordqvist som har skapat scenen i sitt inre, kunnat 

visualisera det material han hade och kunna se en färdig gran som resultat av det.  

        Scenen med när Pettson bygger en gran tog jag upp även i avsnittet av 

problemlösning, och här är ett tecken på att de olika kriterierna av kreativitet går in i 

varandra. Eftersom problemlösning är att komma på en idé från ett problem som ger en 

lösning. Men det är själva ögonblicket när Pettson får en idé till att lösa problemet som 

gestaltar divergent tänkande. 

      Kreativiteten gestaltas här i texten genom att Nordqvist använder sig av dessa ord: 

“Pettson talade om för Findus hur det skulle gå till. Katten sprang ut och kom snart in 

med granruskorna som de hade huggit tidigare. Se sprang han ut i snickarboden och 

hämtade en pinne och en svängborr”.72 Här talar det verbala endast om att det är 

grankvistar, pinne och svängborr som ska använda för att bygga en gran, och det är det 

som innefattar Pettsons idé om hur han visualiserar dessa material för att se en slutlig 

produkt. I bilden gestaltas kreativiteten genom att Nordqvist har illustrerat Pettson när 

han borrar hål i pinnen. Den färdiga granen får inte läsaren se förrän flera uppslag 

senare när alla grannarna har kommit med julmaten. Här prövas även läsaren till att 

visualisera det osedda på grund av att Nordqvist har utelämnat hur den färdiga granen 

ser ut till ett senare tillfälle. Förmågan att visualisera det osedda och tänka på ett ”nytt” 

sätt är ju kriterier för kreativitet så därför gestaltas enligt mig kreativitet i bilden när 

Pettson borrar. 

       I avsnittet problemlösning nämndes det att text och bild kompletterar varandra, och 

detta är samma uppslag så är även detta exempel på kompletterande bilderbok. Men här 

är det istället sett från divergent tänkandets perspektiv. 

        Dessa två exempel på divergent tänkande som jag har nämnt är de som jag kan se 

gestaltas i bilderboken Pettson får julbesök. 

.  

                                                
72 Nordqvist, s. 14 
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4 Slutdiskussion och sammanfattning 
I den här delen sammanfattas det som jag har kommit fram till. Men avslutningsvis även 

en diskussion om hur bilderböcker kan stimulera kreativitet. Syftet med uppsatsen var 

delvis att ta reda på vad kreativitet är, och hur det gestaltats i Pettson får julbesök i både 

text och bild. Det som jag bland annat har kommit fram till är att, problemlösning, 

fantasi, originalitet och divergent tänkande är alla tydliga kriterier för kreativitet. Det 

innebär även att alla dessa kriterier gestaltas på olika sätt i både text och bild genom 

hela bilderboken. Det är inte endast ett av de fyra kriterier av kreativitet som gestaltas 

för precis som analysen visade, så kan kreativiteten gestaltas i form av flera kriterier 

som går in i varandra i samma scen eller uppslag. Även hur text och bild samverkar med 

varandra är det inte endast en av Nikolajevas fem kategorier som stämmer in på Pettson 

får julbesök. Det är också en kombination av flera kategorier som går in i varandra.  

       En annan fråga som jag inledningsvis tog upp att den skulle diskuteras är: 

 Hur kan man stimulera barns kreativitet och kan en bilderbok hjälpa till med det här?  

Enligt Brodin, Carlsson och Hoff i Kreativitet- teori och praktik ur psykologiska 

perspektiv, så är en viktig förutsättning för kreativitet att barnen förstår att de är egna 

individer och att de kan göra saker skilt från hur andra gör.73 Med andra ord att barnen 

får uppmuntran till att hitta egna lösningar. I läroplanen står det bland annat så här: 

”skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att 

pröva egna idéer och lösa problem”.74  Att pröva egna idéer och lösa problem är något 

som Nordqvist gestaltar i Pettson får julbesök. Pettson vågar pröva sin idé om att bygga 

en gran själv, och han vågar även att göra tokiga julgransprydnader av exempelvis en 

sked och ett rött snöre. Genom att han vågar pröva sina idéer så löser han även sina 

problem. Gubben Pettsons tillvägagångssätt borde med andra ord kunna bidra till att 

stimulera barn att inte alltid behöva göra som alla andra gör, istället kan de komma fram 

till egna lösningar. Brodin, Carlsson och Hoff nämner även att tre viktiga ingredienser i 

en kreativ barnuppfostran är att få utforska självständighet, tänka kritiskt, och att få gå 

sin egen väg.75 Jag tycker att Nordqvist uppmuntrar till detta i sin bilderbok i både text 

och bild. Han gör detta i texten genom att skriva en berättelse som gestaltar hur Pettson 

får nya idéer, med repliken ”– Nu vet jag hur vi ska göra en julgran!”. 76 Bilderna 

                                                
73 Brodin, Carlsson, Hoff, s. 283 
74 Brodin, Carlsson, Hoff, s. 309 
75 Brodin, Carlsson, Hoff, s. 311 
76 Nordqvist, Pettson får julbesök, s. 14 
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uppmuntrar också till detta, eftersom det finns annorlunda figurer som mucklorna, och 

karaktären Findus ser inte ut som en vanlig katt. 

      I Kreativitet- teori och praktik tar de även upp att fantasi och lek har stor betydelse 

för den kreativa utvecklingen.77 Leken och fantasin hjälper till att träna barns 

självständighet, samarbetsförmåga och självreglering. Det finns forskning om hur 

fantasier skapas, och forskarnas teorier är att minneslagring är basen för detta.78 Med 

det här menar forskarna att flera små minnen lagras, som kan komma från exempelvis 

film eller böcker. Det här kan mixas med egna upplevelser som sätts ihop till en ny egen 

berättelse, som sedan kan gestaltas i konstnärliga eller litterära verk.79 Det här skulle 

kunna innebära att ett barn som läser eller hör en vuxen berätta om Pettson får julbesök, 

kan lagra sina minnen från den här berättelsen. Och därmed återskapa med egna 

korrigeringar en ny kreativ bedrift. 

     Sammanfattningsvis så gestaltas kreativitet i både text och bild i Pettson får 

julbesök. Ibland är det endast i texten kreativiteten gestaltas och ibland bara i bilden. 

Men det finns även uppslag där kreativiteten gestaltas i både text och bild samtidigt. 

    Det finns inslag av kontrapunktisk bilderbok, symmetrisk bilderbok, kompletterande 

bilderbok och expanderade bilderbok i Pettson får julbesök.  Dessa går in varandra, 

vilket innebär att på samma uppslag kan flera av dessa kategorier vara representerade. 

     För att stimulera kreativitet är det viktigt att uppmuntra barn till att hitta egna 

lösningar, vilket jag tycker att Nordqvist gör i Pettson får julbesök. En bilderbok skulle 

kunna hjälpa till med att stimulera kreativitet, eftersom individen lagrar minnen som de 

sammankopplar med sina egna erfarenheter och detta bidrar till fantasi och kreativitet. 
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