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Abstract 

Denna studie analyserar fyra bilderböcker: Den långa, långa resan av Ilon Wikland och 

Rose Lagercrantz (1995), Tänk dig att fly av Pimm van Hest (2018), Flykten av 

Francesca Sanna (2016) samt Dagen då kriget kom av Nicola Davis (2018). 

Bilderböckerna skildrar barn som faller offer för krig och deras resa till fredligare 

länder. Studiens syfte är att undersöka skildringen av krig i bilderböcker och hur dessa 

kan tillämpas i  svenskundervisningen i grundskolans senare år samt i gymnasiet. 

 Studien visar att bilderböckerna i hög grad använder samma tekniker för att 

skildra krig: färger, stilfigurer och relationen mellan text och illustrationer. Trots 

teknikernas likheter används de på mycket olika sätt i bilderböckerna, vilket skapar 

stora skillnader i berättandet. Dessa skillnader skulle med fördel kunna belysas i 

svenskundervisningen för att i enlighet med internationell forskning stärka elevers 

språkliga utveckling. 
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1 Inledning 
Multimodala texter, det vill säga texter där både texter och illustrationer används 

(Elleström u.å.), möter dagens elever allt oftare i böcker, sociala medier, tidningar, 

annonser med mera (Unsworth 2001:1). En av de första texter i livet många möter är 

barnböcker upplästa av vårdnadshavare eller förskolelärare, vilket gör det till en välkänd 

texttyp för flertalet elever (Lyngfelt 2005:41). Unsworth (2001:8–9) slår fast att dagens 

språkundervisning inte är tillräckligt mångsidig och därmed inte förbereder elevers 

framtida möten med multimodala texter i tillräckligt hög grad. För att tillmötesgå 

skolans styrdokumentens och samhällets krav på läsförmåga, förståelse och tolkning är 

det av vikt att undersöka olika multimodala texter, som bilderböcker, i 

svenskundervisningen.  Det vidgade genrebegreppet bilderböcker består av ett 

flertal undergenrer med vitt skilda berättelser, tankevärldar och berättartekniker 

(Boglind & Nordenstam 2010:10). Bilderböckers teman är varierade och handlar om allt 

från de första pottbesöken i Max Potta av Barbro Lindgren (1998) till att växa upp med 

en våldsam förälder i Den arge av Gro Dahle (2009). I likhet med all litteratur är genren 

subjektiv. Tema och motiv väljs utifrån ett syfte, inte sällan ett pedagogiskt, menat att 

påverka läsaren. I sig är det inget negativt, men det är viktigt att läsare ”reflektera[r] 

över och kritiskt granska[r]” böckerna och deras underförstådda budskap (Skolverket 

2011b:161).    

 Krig finns tyvärr fortfarande och påverkar både individer och samhällen. Vissa av 

eleverna i dagens skola har personliga erfarenheter av krig, medan andra sett krig på 

avstånd via media eller läst om krig i skolan. I undervisningen i historia och 

samhällskunskap lyfts krig upp i relation till samhället. I relation till hur krig påverkar 

samhället kan det vara intressant att se krigs påverkan på individer. Skolans uppgift är 

att ”att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som 

källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 

och föreställningsvärldar” (Skolverket 2011b:160), och att läsa litteratur inom temat 

krig kan stödja detta. Temat krig kan också motiveras utifrån att det kan stimulera 

elevers kritiska tänkande och diskussionslust. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Studiens syfte är att undersöka hur krig skildras i bilderböcker och diskutera om och hur 

de kan användas i svenskundervisningen för grundskolans senare år och gymnasiet. 

Bilderböckerna som har valts är Den långa, långa resan av Ilon Wikland och Rose 
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Lagercrantz (1995), Tänk dig att fly av Pimm van Hest (2018), Flykten av Francesca 

Sanna (2016) samt Dagen då kriget kom av Nicola Davis (2018). Här följer studiens 

frågor:  

–  Vilka tekniker används för att skildra krig i bilderböckerna?  

 

–  Hur skildras kriget i dessa bilderböcker utifrån dessa tekniker?  

 

–  Hur kan lärare i svenskundervisningen i grundskolans senare år samt gymnasiet  

använda sig av bilderböckernas färgsättning, stilfigurer och deras sätt att skildra 

relationen mellan text och illustrationer? 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Följande avsnitt presenterar aktuella styrdokument från skolverket, definierar viktiga 

begrepp för analysen av multimodala texter och introducerar teoretiska utgångspunkter.    

 

2.1 Styrdokument  

”Litteraturens roll i kursplanen är stark” skriver Skolverket (2017:7) i sitt 

kommentarsmaterial till grundskolans läroplan. Gällande litteraturundervisning fastslår 

styrdokumenten undervisningsmål vilka inbegriper användningen av olika medier och 

modaliteter. Läroplanerna redovisar explicit att olika texttyper ska läsas för att ge 

eleverna strategier för att kunna tillgängliggöra sig skilda texttyper. Eftersom 

styrdokumenten inte berättar vilken litteratur som ska läsas är det läraren som ska välja 

material och ta hänsyn till olika aspekter, såsom att litteratur från olika världsdelar och 

tider ska inkluderas (Skolverket 2017:16, 15, 7). I gymnasiet finns det vissa restriktioner 

eftersom de tre kurserna ska ha olika inriktningar på litteraturundervisningen. Svenska 1 

ska fokusera på det allmänmänskliga för att bidra till ”en förståelse för att likheterna 

mellan människor är större än skillnaderna” (Skolverket u.å.:2) och därigenom hitta 

enskilda människoöden vilka eleverna kan identifiera sig med. Litteraturundervisning i 

Svenska 2 ska ske ur ett samhällsperspektiv för att förtydliga hur samhälleliga 

förändringar påverkar och har påverkats av samtida skönlitteratur. Med syftet att 

eleverna ska tillägna sig högskolekompetens inriktas Svenska 3 på ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv. De tidigare två kurserna ska ge kunskap om 

litteraturvetenskapliga begrepp, men på en mer lekmannamässig nivå än i Svenska 3 

som ska förbereda för framtida högskolestudier (Skolverket u.å.:1).                                                                    
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Målen med litteraturundervisningen är många. Eleverna ska undervisas i ”centrala 

litteraturvetenskapliga begrepp” för att kunna diskutera stilfigurer, genrers särarter och 

berättartekniska drag i olika texter (Skolverket 2011b:162). Mjukare, omätbara mål 

framhålls också gällande litteraturundervisning med syftet att ge eleverna möjligheten 

att lära känna sig själva och andra genom litteraturen och därigenom ”utmana eleverna 

till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Skolverket 2011b:160). 

Sammanfattningsvis är tanken bakom litteraturundervisning att låta eleverna ”utveckla 

sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket 2017:7).  

 

2.2 Definitioner  

Nedan definieras och förklaras viktiga begrepp för studien gällande bilderböcker, 

stilfigurer och relationen mellan text och illustration.    

 

2.2.1 Bilderbok  

Av Rhedin (2001:11) ställs den till synes enkla, men viktiga frågan: ”Vad är 

bilderboken?” Svaret är inte lätt att finna eftersom det inte finns någon universell 

definition av texttypen eller någon entydig terminologi trots decennier av forskning. 

Denna studie utgår ifrån Rhedins definition att bilderböcker är berättelser vilka 

förmedlas genom en kombination av text och illustration på varje uppslag (2001:17). 

Definitionen som här används inkluderar att målgruppen är barn, vissa andra 

definitioner inräknar även crossover- och vuxenlitterära bilderböcker. 

Sammanfattningsvis kommer begreppet bilderbok att användas för att beskriva böcker 

riktade till barn där text och illustrationer samverkar i varje uppslag.     

        I bilderboksammanhang är inte enskilda 

sidor i fokus eftersom sidorna tillsammans skapar en scen på hela uppslag. Därför 

kommer uppslag användas för att visa på två sidors gemensamma intryck. Genom 

bilderbokens utveckling har olika mönster för uppslagens design skapats. Det finns ett 

klassiskt sätt där högra sidan består av en större illustration medan den vänstra är en vit 

enkel sida med text. Denna konstruktion fäster läsarens blick och fokus på 

illustrationen, medan texten blir sekundär. Främst används klassiska mönster i äldre 

bilderböcker (Nikolajeva 2000:75). Moderna bilderböcker utnyttjar hela uppslaget med 

en eller flera illustrationer med tillhörande text blandade med varandra. I moderna 

bilderböcker skapas en stor frihet eftersom illustrationens och textens interaktion kan 

anpassas och förändras efter skaparnas visioner (Nikolajeva 2000:74–80).  
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2.2.2 Stilfigurer  

Stilfigurer är speciella tekniker en skribent kan använda för att utveckla, fördjupa och 

effektivisera sina texter. Variationen av stilfigurer är stor och olika stilfigurer fungerar 

på olika sätt. En vanlig stilfigur är hyperbolen vars synonym är överdrift. Uttalandet 

”Jag håller på att svälta ihjäl” är ett exempel på en hyperbol eftersom personen ifråga 

troligen endast är hungrig och inte döende. Budskapet, personens hunger, förstärks av 

hyperbolen och kan te sig mer effektfullt än att säga ”Jag är hungrig”. En annan stilfigur 

är personifikation, vilken refererar till något abstrakt som tilldelas mänskliga 

egenskaper och liv. De återfinns ofta i poetiska texter, men även i andra beskrivande 

texter (Lagerholm 2008:154–161). Stilfiguren symbol använder ställföreträdande saker, 

personer eller företeelser för att representera något annat (Oxford Dictionaries u.å.). 

Fåglar har länge använts som symboler i olika kulturer för både positiva och negativa 

saker. Svarta fåglar, som korpar, har återkommande använts för att symbolisera död och 

”krigets förödelse”  medan vita fåglar, speciellt duvor, har använts för att symbolisera 

hopp och fred (Cooper 1983:37). Fåglar i flock kan också betyda fred men även frihet 

och magi (Cooper 1983:55). 

 

2.2.3 Relation mellan text och illustration  

Sätten att definiera relationer mellan text och illustrationer kan variera och för att 

underlätta studiens analyser kommer McClouds (1994:153–155) begrepp och 

definitioner att användas. McCloud nämner begreppen ordinriktad, bildinriktad, 

dubbelinriktad, kompletterande samt parallell kombination för att visa på olika 

tekniker. I studien kommer dessa fem begrepp att användas för att undersöka hur 

bilderböckerna utnyttjar modaliteterna i förhållande till varandra, men också för att 

lättare jämföra bilderböckerna med varandra. I bilaga A kan exempel på ordinriktad, 

bildinriktad och dubbelinriktad kombination hittas och under används Bild 1a, Bild 1b 

och Bild 1c för att refera till dessa.   

  I den ordinriktade illustrationen (Bild 1a) är texten i centrum och illustrationen ett 

komplement som inte tillför berättelsen något. Tvärtom är det i en bildinriktad 

kombination (Bild 1b) där illustrationen är i centrum och texten marginaliserad. I 

dubbelinriktad kombination (Bild 1c) är text och illustration samstämmiga och 

tillsammans framför de samma information. Gemensamt för ordinriktad och bildinriktad 

kombination (Bild 1a och 1b) är att enbart en modalitet i sig själv är bärande vilket 
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kontrasterar mot dubbelinriktad kombination (Bild 1c) där båda är bärande. I 

illustrationer med kompletterande kombination är illustration och text beroende av 

varandra, vilket innebär att berättelsens budskap inte framgår utan att båda finns med. 

Dubbelinriktad kombination är lik den parallella kombinationen. Skillnaden ligger i att i 

den additiva kombinationen kan en modalitet ibland vara i mer fokus, medan de i en 

parallell kombination är jämlika.  

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter      

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter om illustrationer, 

relationen mellan skriven text och illustrationer och relationen mellan författare, bok 

och läsare. Här ges också en presentation av tidigare forskning.  

 

2.3.1 Illustrationerna  

Eftersom begreppet bild är brett används det specifikare begreppet illustration i denna 

studie. Petersson (1995:19) betonar vikten av att förstå att illustrationer inte är avbilder 

av omvärlden. De består av olika komponenter som kan agera ”ställföreträdande 

upplevelse” av verkligheten (Petersson 1995:19). Detta illustreras tydligt av tavlan ”La 

trahison des images” (”Bildernas opålitlighet”) av Magritte. Tavlan är enkel med en 

realistisk avbildning av en pipa mot en beige bakgrund och texten ”Ceci n’est pas une 

pipe” (”Detta är inte en pipa”) under. Texten tydliggör att illustrationen inte är en pipa 

utan en ”ställföreträdande upplevelse” av en pipa (McCloud 1994:27). 

 Utnyttjandet av olika tekniker i illustrationer kan uttrycka olika känslor. Olika 

mönster i bakgrunden kan till exempel medverka till att skapa känslor hos läsaren vilka 

tillskrivs figuren i centrum. Bakgrunderna behöver således inte visa yttre omgivningar, 

utan kan förtydliga figurens känsloliv (McCloud 1994:132–133).   

 Färger påverkar människors känslor och intryck. Stark röd färg skapar stress, 

medan blå färg skapar lugn. Historiskt har färger haft symboliska betydelser. Rött är 

återkommande för starka känslor som kärlek och aggressivitet (Achen 1978:33). Svart 

symboliserar ”skräck, olycka, tillintetgörelse, död” och har stått för motsatsen till det 

vita, ljusa, som har symboliserat lycka och skönhet (Achen 1978:44). Reaktionerna på 

färger är generella, men individuella avvikelser förekommer (Orlander 2011:22). Men 

plötsliga ändringar som byte av färgskala eller illustrationstekniker kan signalera att 

illustratören vill förmedla något – såsom ett stämningsskifte eller en dramatisk händelse 

(Nikolajeva 2000:86–87).   
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2.3.2 Relation mellan skriven text och illustrationer  

I likhet med Rhedin (2001:73) definieras text i denna studie i kontrast till illustration. 

Texten är de skrivna ord och meningar vilka återfinns i böckerna. För att beskriva texter 

som samarbetar med illustrationer används begreppet multimodala texter. Linnaeus 

University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (Elleström u.å.) definierar 

multimodalitet som ”studiet av hur enskilda medier kombinerar olika grundläggande 

medieegenskaper.” Studien undersöker modaliteterna text och illustrationer och hur de 

kombineras för att effektivisera berättandet.   

McCloud (1994:139–152) kritiserar antagandet att illustrationer, även 

illustrationer tillsammans med text, presenterar förenklad kommunikation passande för 

barn men inte för äldre. Han menar att inställningen att texter utan illustrationer är 

svårare/finare än texter med illustrationer förhindrar förståelsen av hur dessa används 

för att förmedla mänskliga erfarenheter. Synsättet återfinns även i forskarvärlden där 

texterna i bilderböcker ofta tar större plats än illustrationerna (Lyngfelt 2005:41). 

Illustrationer är mer lättförståeliga eftersom de utger öppen information jämfört med 

skrivna texter vilka utger stängd information (McCloud 1994:49). Illustrationer är mer 

lättförståeligaeftersom de inte kräver samma inlärning som läsning (McCloud 1994:49). 

Samtidigt har alla illustrationer ett visuellt tilltal – tankar vilka illustrationen är tänkt att 

förmedla till iakttagaren (Petersson 1995:27).  

När text och illustration används tillsammans samverkar de för att kommunicera 

effektivare. En illustration kan skapa känslor medan den skrivna texten kan precisera 

känslorna. Därigenom kan text och illustration tillsammans kommunicera effektivt – 

men också skapa en ny innebörd. En till synes neutral bild kan få en förändrad innebörd 

genom en text (McCloud 1994:135), vilket illustreras i Bilaga B av Jan Stenmarks Bild 

2a och 2b. I första rutan syns två pojkar tittandes ner i en å en vacker sommardag. Bild 

2a är idyllisk med ljusa färger och gröna landskap och kan hos många väcka positiva 

associationer. När texten tillkommer förändras illustrationens innebörd abrupt. 

Illustrationen visar en tragisk scen i vilken texten låter förstå att det fanns en tredje 

pojke, nu troligen drunknad.        

           Illustrationer kan stötta läsaren att hitta vad illustratören anser vara viktigt i 

texten, eftersom illustrationerna kan agera vägvisare till texten (Nikolajeva 2000:96– 

98).    
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2.3.3 Relation mellan författare, bok och läsare   

I bilderböcker samspelar text och illustrationer i kommunikationen med läsaren, men 

det är läsaren själv som måste sammanföra de två till en enad bild. En läsare får mycket 

makt i läsningen eftersom det är läsaren som avgör hur snabbt blad ska vändas och i 

vilken ordning de ska läsas (Nikolajeva 2000:11). I studien används en modell av 

Nikolajeva (2017:236) för att beskriva det komplicerade förhållandet mellan författare, 

bok och läsare. Nikolajevas modell kan ses i bilaga C (Bild 3) och beskriver hur det i 

bokanalyser finns existerande författare och läsare, men också implicita författare och 

läsare, vilka endast existerar inom den berättande texten.  

 Utanför den berättande texten finns den verklige författaren och läsaren, men 

inom texten finns det ytterligare fyra perspektiv. Den berättande textens fyra perspektiv 

medverkar till läsarens förståelse och sätt att levandegöra verket. Men för att förståelse  

ska skapas och levandegöras krävs att läsaren aktiverar tidigare erfarenheter och 

kunskaper.   

Den verklige läsarens mottagande och tolkning av det visuella tilltalet eller texten 

går inte att bedöma i en litteraturstudie, eftersom ingen läsare av verken tillfrågas i 

studien. Men genom den implicite läsaren, det vill säga den tänkte läsaren av texten, kan 

det studeras närmare eftersom det är den implicite författarens intentioner som 

undersöks. (Rosenblatt 2002:35).   

 

2.3.4 Tidigare forskning om bilderböcker i förskola och skola  

Den svenska forskning som står att finna beträffande användningen av bilderböcker i 

undervisningen utgår främst från barn i förskole–  och lågstadieåldern, stundtals också 

mellanstadiet. Internationell forskning har däremot även gjorts på ”secondary schools” 

det vill säga med elever mellan 11 och 18 år. Inom den internationella forskningen råder 

en samstämmighet om de positiva effekterna av bilderböcker på secondary schools 

gällande elevers språkutveckling (Massey 2015:45–46; Carr et. al. 2001:146–149; 

Giorgis 1999:52–53; Costello & Kolodziej 2006:1). Men för att uppnå dessa positiva 

effekter är det viktigt att läraren reflekterar över hur hen talar om och använder 

bilderböcker. Om en lärare exempelvis ursäktar användningen av bilderböcker eller 

nedvärderar dem blir eleverna ofta negativt inställda, vilket motverkar inlärningen 

(Giorgis 1999:52–53). 

 Simonsson (2004: 208–209) menar i sin avhandling, vilken utgår från en studie av 

förskoleelever, att barn uppvisar en kreativitet i tolkningar av illustrationer och är aktiva 
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lyssnare. Även om de inte aktivt läser texterna, tar de aktivt in och bearbetar ny 

information. En kulturell kompetens tillägnas och bilderböckerna blir en källa från 

vilken barn hämtar inspiration till lekar och i kommunikation, men också förförståelse 

av sin omvärld.  

 Användningen av bilderböcker i klassrummet med äldre elever kan motivera 

elever att läsa och tycka om läsningen, vilket bidrar till att fler elever läser (Massey 

2015:45– 46; Carr et. al. 2001:146–149). Den ökade läsmotivationen beror på den 

stöttning det innebär att använda både illustrationer och text. Läsmotivationen förbättras 

också av att bilderböcker tenderar att vara skrivna på ett mer tillmötesgående sätt än 

reguljära skolböcker (Carr et. al. 2001:146–149).    

Svårare litterära element och tekniker kan ofta hittas i en enklare form i 

bilderböcker, vilket gör dem till lämpliga verktyg i undervisningssammanhang (Carr et. 

al. 2001:146–149; Massey 2015:45–46). Bilderböcker ger möjlighet att exemplifiera 

och diskutera olika stilistiska drag och berättartekniker samtidigt som dess teman kan 

leda till komplexa diskussioner (Giorgis 1999:52–53).    

Enligt Massey (2015:45–46) är det inte främst enskild läsning av bilderböcker 

som stöttar elevers språkliga utveckling, utan läraren måste aktivt planera och arbeta 

med läsningen av bilderböcker i klassrummet. För att tillvarata bilderböckerna behövs 

aktiviteter före, under och efter läsningen skapas. Aktiviteterna ska uppmuntra elever att 

undersöka bilderböckerna i syfte att utveckla elevernas läsförmåga och språkliga 

utveckling. På så sätt kan användning av bilderböcker stödja elevers förståelse av 

komplexa, abstrakta idéer med stöttning från illustrationerna (Massey 2015:45–46). För 

att stimulera äldre elevers kritiska tänkande och diskussionslust rekommenderas valet 

av provocerande bilderböcker. Utifrån dessa kan eleverna tillsammans skapa en 

gemensam förståelse av verket. Genom konfrontationen kan nivåerna på elevers 

diskussioner bli högre (Carr et. al. 2001:146–149).   

Genom att inkludera bilderböcker i klassrummet argumenterar Costello och 

Kolodziej (2006:1) för att undervisningen kan differentieras och möta fler elevers behov 

samtidigt som det förbereder elever för det ökade utbudet av illustrationer i samhället. 

Ökad läsmotivation, förståelse av koncept, estetisk uppskattning och underlättad läsning 

för svaga elever kan skapas genom användningen av bilderböcker i undervisningen. 

Som all god litteratur består en god bilderbok av ett rikt ordförråd, vackra meningar och 

bra historia men därtill också av konstfulla illustrationer med olika berättartekniker 

(Carr et. al. 2001:146–149).  
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Enligt Giorgis (1999:52) har flera studier visat att elever som får möjlighet att 

lyssna till högläsning själva blir bättre läsare och skribenter, men att många lärare 

tenderar att sluta med högläsning när elever självständigt kan tillgodogöra sig 

litteraturen. Genom högläsning av bilderböcker för äldre elever stärks bandet mellan 

läsare och åhörare. Dessutom förstärks åhörarens förståelse och uppskattning av muntlig 

kommunikation 

En intressant aspekt är den diskrepans som finns mellan författare och läsare av 

bilderböcker. Lyngfelt (2005:41–42) poängterar att det är vuxna vilka skriver, illustrerar 

och skapar historierna i bilderböcker som sedan presenteras av vuxna för barn. Barnen 

själva är inte de som bestämmer innehåll eller utseende i de produkter som de  

konsumerar utan endast dess mottagare. Samma förhållande återkommer ofta i 

ungdomslitteraturen, även om det där undantagsvis finns yngre förmågor. 

 

3 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras det hermeneutiska förhållningssättet och Cavallius 

analysmetod samt de bilderböcker som är studiens material.  

 

3.1 Metod              

Studien är kvalitativ med ett hermeneutiskt förhållningssätt till Cavallius analysmetod. 

Den hermeneutiska cirkeln menar att analysen inleds med en helhetsanalys, varpå en 

detaljanalys följer och därefter en återgång till helheten. För att skapa en fullständig bild 

av verket cirklar analysen sedan runt mellan perspektiven (Nikolajeva 2000:13). 

Analysen utgår från Cavallius analysschema:  

 

1. Illustrationerna 

 2. Texten 

 3. Förhållandet illustration/text  

4. Slutsatser om boken som helhet 

 

 Det första steget är att förklara vad som explicit visas för att sedan övergå till 

komposition och stilistiska drag. När den explicita informationen har klarlagts 

undersöks associativa värden, det vill säga vad illustrationen eller texten kan få den 

implicite läsaren att associera till. Exempelvis kan svartklädda karaktärer skapa 

associationer  till sörjande människor och ett kors till kristendomen. I detta steg är det 
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viktigt att försöka särskilja mellan allmänna associationer och personliga associationer. 

Därefter undersöks hur illustrationerna förhåller sig till varandra: Används samma 

tekniker? Vilka likheter och skillnader finns det mellan uppslagen? (Kåreland och 

Werkmäster 1985:83–85). Detta analysschema används flera gånger för att undersöka 

bilderböckerna. I en övergripande analys av verken undersöks bilderböckernas likheter 

och skillnader. Resultatet används för att fastställa analysens tre inriktningar, vilka är 

färger, stilfigurer samt relationen mellan text och illustration. De efterföljande djupare 

analyserna utifrån de tre inriktningarna följer en bilderbok i sänder och efter avslutad 

detaljanalys undersöks hur de påverkar bilderbokens helhet. När samtliga bilderböcker 

har genomgått denna process analyseras återigen deras likheter och olikheter.   

 

3.1.1 Metoddiskussion  

Det hermeneutiska perspektivet är viktigt i en bilderboksanalys eftersom om verkets 

modaliteter inte analyseras med hänsyn till helheten går information förlorad. Samtidigt 

vilar hermeneutiken på grundtanken att detaljerna utgör helheten och därför kan 

helheten endast förstås i analysen av detaljerna (Andersson 1979:32). En fördjupad 

bilderboksanalys vilar på pendlingen mellan detaljer och helheten, ”mellan det verbala 

och det visuella, medan förståelsen blir bredare och djupare” (Nikolajeva 2000:13, 15). 

Men för att den hermeneutiska cirkeln ska fungera optimalt krävs flera omläsningar och 

teoretiskt är det en metod som aldrig kan slutföras då varje ny omläsning är menad att 

skapa en större förståelse och kunskap om verket. Samtidigt är bilderböcker en mycket 

speciell sorts litteratur som drar fördel av att analyseras efter ett anpassat 

analysscheman, som Cavallius.   

När det hermeneutiska perspektivet används blir det subjektiva tolkningar, vilket 

är ofrånkomligt i litteraturstudier. Upplevelser av färger och liknande är, som visats 

ovan, subjektiva och starkt bundna till den kulturella kontext i vilken iakttagaren rör sig. 

Följaktligen är det viktigt att redogöra för analysens grunder för att försvara analyser 

och slutsatser. På grund av upphovsrättsliga skäl är kopior av bilderböckernas uppslag 

inte möjliga att publicera här och därför beskrivs uppslagen, men  eftersom 

beskrivningar i studien inte gör bilderböckerna rättvisa rekommenderas läsare att sjäva 

ta del av  bilderböckerna.  

Inom god forskningsetik finns åtta generella regler framtagna för att säkerställa en 

god etik. Reglerna fastslår att forskare ska ”tala sanning om sin forskning”, inte stjäla 

andra forskares resultat, rättvist bedöma annan forskning, ”hålla god ordning” i 
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forskningen, sträva efter att inte skada andra levande organismer samt ”öppet redovisa” 

studiens utgångspunkter, metod, resultat samt bakomliggande intressen i de fall där 

sådana förekommer (Hermerén 2011:12). Eftersom denna studies material är böcker och 

inte direkt arbetar med varken människor, djur eller miljö är regeln om respekten för 

andras välbefinnande inte relevant. Detsamma gäller inte för reglerna om att tala 

sanning, öppet redogöra för bakomliggande intressen och studiens förutsättningar. Utan 

att på ett tillfredsställande sätt kunna bevisa det försäkras det att uppgifterna som 

lämnats är sanningsenliga liksom att studiens utgångspunkter, metod och resultatet i 

möjligaste mån har redovisats. Det finns inga kommersiella bakomliggande intressen 

vilka skulle kunna påverka ämnesvalet eller resultatet.  

 

3.2 Material  

Presentationer av verken följer nedan samt en kortare redogörelse för urvalsprocessen. 

 

3.2.1 Presentation av verken  

3.2.1.1 Dagen då kriget kom av Nicola Davies  

Dagen då kriget kom av brittiska Nicola Davies följer en icke namngiven flicka som 

inledningsvis lever att normalt liv, men en dag kommer kriget till staden. Allt förstörs, 

familjen försvinner och flickan tvingas fly. Hon kommer till fredliga länder 

(underförstått Västeuropa, troligen Storbritannien) men får där ingen hjälp utan vuxna 

vänder henne ryggen. Till slut kommer hon till en skola men vägras inträdde eftersom 

det inte finns någon stol till henne. Nästa dag kommer en pojke från skolan med en stol 

så att flickan också kan gå i skolan.  

 Bilderboken är en adaption av en dikt skriven av Davies. Dikten skrevs efter att 

Davies hade läst en tidningsartikel om ett flyktingbarn som hade nekats skolgång 

eftersom det inte fanns tillräckligt med stolar.  

 

3.2.1.2 Tänk dig att fly av Pimm van Hest  

Tänk dig att fly av den nederländska författaren Pimm van Hest handlar om en namnlös, 

ensam flicka som lever i en stad i krig. Skolan försvinner, hus förstörs och när barnen 

hoppar hopprep flyger oroväckande saker över deras huvuden. Flickan tvingas fly över 

ett stort svart hav men kommer till ett fredligt land där några hälsar henne välkommen 

och andra inte. Flickan får åter börja skolan och med tiden lär hon sig att acceptera sitt 

nya liv.    
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3.2.1.3 Flykten av Francesca Sanna 

Flykten av italienska Francesca Sanna handlar om en familj i ett land som plötsligt 

befinner sig i krig. En dag försvinner pappan spårlöst och mamman bestämmer sig för 

att fly. Flykten blir lång och svår då de måste resa länge, i många olika fordon, över 

havet och rädda sig igenom olika farliga händelser. Men till slut ser de ett nytt land.  

 

3.2.1.4 Den långa, långa resan av Ilon Wikland och Rose Lagercrantz 

Bilderboken utspelas till en början i Estland där huvudpersonen Ilon skickas ut på landet 

till sin farmor. Där får hon bo och trivs mycket bra tills soldaterna kommer. Farmor blir 

rädd. Hon packar Ilons väska och skickar ensam iväg flickan över havet. Ilon hamnar på 

en svensk skola omgjord till flyktingförläggning. I det nya landet har flickan en faster 

till vilken hon snart får flytta. Hon trivs hos sin faster, men det är svårt att vara lika glad 

som innan. Med tiden får Ilon lättare att bli glad som när hon får en hundvalp eller får 

veta att hon får stanna hos sin faster även efter krigets slut.    

 

3.2.2 Urval  

Urvalet av bilderböckerna grundas först på premissen att det ska vara bilderböcker och 

inte exempelvis serier eller kapitelböcker med bilder i. Därefter eftersöktes bilderböcker 

som direkt behandlade temat krig. Som hjälp användes rekommendationer på 

folkbiblioteks hemsidor, som Stockholms länsbibliotek, men även av 

barnboksrecensenter i bland annat Svenska Dagbladet. Den sista urvalsprocessen 

gjordes genom ett besök på biblioteket där barnboksbibliotekarien tog fram 

rekommendationer med de mest lästa barnböckerna med temat krig.  

För att även förevisa det allmänmänskliga var det viktigt att ta upp bilderböcker 

som utspelade sig på olika platser och tider. Det var för mig svårt att hitta bilderböcker 

med rätt tema med ursprung utanför Europa. Vad det beror på är svårt att avgöra. Mina 

egna bristande kunskaper i bilderboksutgivningen är inte ovidkommande, men det kan 

också bero på folkbibliotekens förmodade fokusering på europeiska bilderböcker. Det 

kan också bero på att migrantfrågan i Europa de senaste åren har varit aktuell. Detta kan 

ha medfört att bokutgivningen i Europa med temat migration och flykt har ökat. Frågan 

är komplex och svårbesvarad, men en blandning av dessa kan vara en trolig förklaring. 

Vidare efterforskningar kunde ha gjorts, exempelvis i Svenska Barninstitutets rapporter, 

men studiens fyra bilderböcker valdes eftersom de visar på det som studien undersöker.  
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Författarna till de utvalda bilderböckerna har alla sitt ursprung i Europa. Wikland 

växte upp i Estland men flydde under andra världskriget till Sverige, van Hest har sitt 

ursprung i Nederländerna, Sanna kommer från Italien men bor nu i Schweiz och Davis 

är från Storbritannien. Davis bygger sin berättelse delvis på en artikel om 

ensamkommande barn vilka nekades skolgång i Storbritannien på grund av stolsbrist. 

Sannas bilderbok baseras på flyktingars verkliga livshistorier, vilka har framkommit 

under intervjuer under 2013 och 2014.  

Under läsningen av bilderböckerna framkom det att alla protagonister var flickor, med 

undantag för Sannas bilderbok som har en flicka och en pojke som huvudpersoner. 

Detta var således inte ett medvetet val under urvalsprocessen. Om majoriteten kvinnliga 

karaktärer i denna studie är representativ eller inte går inte  att avgöra i denna studie, 

och är inte heller dess syfte. Men det är intressant att ta i beaktande. 

  Endast en av bilderböckerna har sidnummer redovisade i verken varför det i 

nedanstående hänvisningar inte kommer att användas några sidhänvisningar. Istället 

kommer uppslagens nummer att ges för att förenkla läsningen.  

 

4 Analys 
I följande avsnitt läggs observationer och analyser fram utifrån böckernas färgsättning, 

stilfigurer och relationen mellan illustration och text. Bilderböckerna presenteras först 

enskilt för att i slutet av varje del kortfattat jämföras.  

 

4.1 Användningen av färger  

Färger används för att förstärka skillnaderna mellan krig och fred i Sannas Flykten 

(2016). Mörka färger kontrasteras gentemot ljusa i en maktkamp, vilket tydligast kan 

ses i de första uppslagen. Det inledande uppslaget visar en familj lekandes på en ljus 

strand med intilliggande mörkt, skvalpande vatten. I andra uppslaget syns stranden på 

vilken familjen lekte, men det tidigare blåsvarta vattnet är nu svart och har översvämmat 

stranden. Vattenkanten är illustrerad som händer, vilka förstör sandstaden tidigare 

byggd av far och dotter. Uppslag tre är helt svart och endast familjens kvarglömda saker 

kan ses guppandes i vattnet. Även in i familjens hem lyckas händerna komma in genom 

fönstret på uppslag fyra.   

I de inledande uppslagen sker skrämmande saker, först utomhus men sedan även 

inomhus hemma hos familjen. En upptrappning sker genom att den första attacken 

endast påverkar familjens liv på avstånd, men den senare attacken i hemmet skapar en 
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starkare känsla av utsatthet eftersom hem ofta associeras med trygghet och avskildhet. 

Färgen svart blir en symbol för krigets ankomst och upptrappning. Den blir en 

projektionsduk på vilken den implicite läsaren själv kan projicera hur kriget förs, vilket 

aktiverar hens egna erfarenheter och kunskaper. Den svarta färgen används likväl inte 

genomgående som symbol för kriget, utan mammans svarta hår omsluter barnen 

regelbundet som ett skydd. Därigenom får den svarta färgen två betydelser: krig och 

hemskheter i jämförelse med moderskärlek och trygghet.  

Under resan möter familjen på ”en arg vakt” på uppslag tio vars ilska och 

aggressivitet förstärks genom färgerna. Uppslaget är klassiskt komponerat men 

använder en röd bakgrund med vit text vilket kontrasterar gentemot de andra uppslagen. 

Den röda färgen kan verka skrämmande eftersom den ställs emot det svarta och mörka. 

Även vakten är röd genom rött skägg, röda ögon och mörkröd uniform, vilket 

återkommer i illustrationer av andra vakter. Bilderbokens vakter framstår därigenom 

som aggressiva och anonymiserade, vilket stärker bilden av dem som ett hot gentemot 

familjen.  

Färgen svart används också i Den långa, långa resan av Wikland och Lagercrantz 

(1995). Inledningsvis är uppslagen färgglada, men när kriget skildras förändras 

illustrationerna. Istället för färgglada illustrationer i ljusa färger framställs de nu i svart 

och vitt. När berättaren skriver att ”kriget kom” (Wikland & Lagercrantz 1995:uppslag 

5) till byn är militärfordonen tecknade i svart blyerts mot en beige bakgrund och 

bredvid kolonnen, nästan framför dem, står flickan med sin vallhund i färg. Kontrasten 

blir slående med männen på stora krigsfordon och en liten flicka i röd kappa och gul 

kjol med en hund som tittar upp mot dem. Mörkret förvarnar läsaren om hur tillvaron 

kommer att förändras av kriget. Följande sidor följer samma mönster och även objekt 

som farmors hus, vilket tidigare framställts i gult, illustreras här i mörkare blyerts. Men 

när ”dagarna fortsatte att komma och gå som dagar ska göra” (Wikland & Lagercrantz 

1995: uppslag 7) och soldaterna försvinner återgår färgskalan till den inledande färgrika.  

Variationerna mellan olika tekniker i illustrationerna är intressanta och skapar 

kontraster i bilderboken, vilka förtydligar livsförändringar för flickan. När den implicite 

läsaren presenteras för flickan på uppslag ett är hon bortlämnad av sina föräldrar och 

skickad till en okänd stad. Trots det är hon målad i färger liksom det nya livet i staden, 

vilket skapar en glädje i illustrationerna. Kriget är det som blir skildrat i svartvitt. 

Särskiljandet av kriget från andra svårigheter gör att det står ut och verkar mer 
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skrämmande. Livsglädjen som funnits i färger har tagits bort, som om det inte funnit 

plats, vilket samtidigt förhöjer känslan av krigets overklighet.  

I Cobbs illustrationer i Dagen då kriget kom (2018) används färger för att 

illustrera kriget, men inte på ett symboliskt vis som i Flykten eller Den långa, långa 

resan. Ett stort svart rökmoln tar form när kriget kom ”efter lunch” (Cobb 2018:uppslag 

2). Rökmolnet förstärker textens information: ” [S]edan kom det rök och eld och ljud 

jag inte förstod” (Cobb 2018:uppslag 3).  På samma vis används de mörka färgerna 

även i uppslag fyra och fem: de illustrerar textens innehåll på ett realistiskt sätt. 

Färgvalen i sig får ingen djupare betydelse förutom i två uppslag i slutet på boken. När 

det namnlösa jaget upplever en enorm hopplöshet – ”kriget har tagit hela världen” 

(Cobb 2018:uppslag 9) – gömmer hon sig under en filt i ett hörn. Hela uppslaget är 

målat med mycket mörka färger, vilket skapar kontraster gentemot de senaste ljusa 

uppslagen. Detta skapar i sin tur en dyster stämning. Den mörka färgsättningen 

förtydligar huvudpersonens utsatthet och ensamhet. Det blir än tydligare i följande 

uppslag tio där en dörr är öppen och låter ljuset stråla in. Plötsligt är rummet ljust och 

en hoppfullhet kommer, vilket förstärks av att huvudpersonen nu sitter med filten 

omkring sig och inte ligger gömd i hopkrupen ställning under den. När mörkret 

kontrasteras mot ljuset försvagas mörkret liksom de känslor av utsatthet och ensamhet 

som förknippas med det. Huvudpersonens och läsarens fokus dras till ljuset och pojken 

som står i det, vilket skapar en positivare känsla av framtidstro, gemenskap och hopp.   

Tänk dig att fly (Hest 2018) använder även den färg i skildringen av kriget, men 

på ett annorlunda sätt gentemot bilderböckerna ovan. Det är inget enskilt, ansiktslöst 

svart mörker omkring som slukar världen, utan det är fåglarnas färger som förstärker 

intrycket av krigets sorg eller fredens hopp. Illustrationerna är generellt mycket ljusa 

med vackra pastellfärger. Genom de ljusa färgerna normaliseras de bombade och 

beskjutna byggnader som omger flickan, samtidigt som byggnadernas skadade 

uppenbarelser accentueras och blir tydligare.   

Flykten och Den långa, långa resan använder färg på symboliska vis om än olikt 

varandra. Flykten använder en blandning av färger vilket visar krigets intåg och 

figurernas känslor medan Den långa, långa resan leker med närvaron och abrupt 

frånvaron av färger för att skildra händelseförlopp och huvudpersonens känslor. 

Resultatet i båda verken blir detsamma där miljöns färger förtydligar figurers själsliga 

tillstånd och omgivningens påverkan på symboliska vis. Det är en stor skillnad 

gentemot Dagen då kriget kom och än större mot Tänk dig att fly. I den föregående är 
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det endast två uppslag som använder färger symboliskt, medan det i andra uppslag 

används färger för att skapa realistiska bilder av flickans omgivningar, vilket också är 

fallet i Tänk dig att fly.   

 

4.2 Symboler och andra stilfigurer  

Det är främst illustrationernas stilfigurer, som Sannas symboliska användning av färger, 

som kommer att studeras medan texternas stilfigurer endast stundtals framkommer i 

detta avsnitt. I Flykten illustreras kriget med färgen svart som översvämmar 

illustrationerna i de tre inledande uppslagen. Färgen svart blir också en personifikation 

av kriget i vissa uppslag. Den kommer i andra uppslaget ur vattnet som en våg där den 

yttersta linjen är tecknad som händer, vilka tar över den tidigare fridfulla stranden. I 

uppslag fyra visas hemmet efter pappans försvinnande. Modern sitter med sina två barn 

i famnen och genom fönstret kommer sju svarta händer i olika storlekar. Eftersom de 

svarta händerna är de enda direkt synliga aspekterna av kriget som skildras av 

illustrationerna blir de viktiga i läsarens förståelse av kriget. Dessa händer visar hur 

kriget inkräktar på familjens privatliv och tar allt i sin väg.     

        Flykten använder fåglar som symboler 

genom berättelsen. Första gången de visas är i första uppslaget där de står långt inåt 

land och tittar åt höger. När kriget kommer är fåglarna borta och återfinns först på 

uppslag tretton när familjen efter många svårigheter har kommit till havet som måste 

korsas. Nu syns stora flockar av fåglar flyga över havet i riktning mot räddningen. I 

sista uppslaget syns familjen flyga bort på stora fåglar och fåglarna återfinns för första 

gången även i texten:    

 

De flyttar precis som vi. Och deras resa är också väldigt lång, men de     

behöver inte passera några gränser.        

 

Jag hoppas att vi också ska hitta ett nytt hem, precis som fåglarna.  

Ett hem där vi kan känna oss trygga.     

Så att vi kan börja om på nytt.          

 (Sanna 2016:uppslag 14) 

 

Här kan läsaren välja att göra olika tolkningar. Illustrationen kan tolkas som ett 

fantastiskt inslag där familjen faktiskt flyger tillsammans med fåglarna till ett nytt hem. 
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Tillsammans med texten kan den illustrerade fågelflocken tolkas symboliskt. Den kan 

ge uppslaget en känsla av frihet, men framförallt hopp inför framtiden. Familjens flykt 

har genom berättelsen varit svår och farlig på grund av murar som människor skapat, 

murar som inte existerar för de fria fåglarna. Fåglarna pekar mot en annan lösning där 

människor lättare kan fly undan krig och ges möjlighet att skapa nya hem i fred.   

 Den långa, långa resan har inga lika tydliga symboler men det är möjligt att tolka 

Ilonas vallhundar symboliskt. I första meningen klargörs det att flickans vallhund ”som 

vaktar renar och sover i snön” nu ska ”vakta henne” och hunden är den enda närstående 

flickan har kvar (Wikland och Lagercrantz 1995: uppslag 1). På nästkommande uppslag 

finns hunden med som en beskyddare tills den dödas av soldaterna. Flickan går vidare 

och leker med sina kamrater, tar hand om en gammal militärhäst och skickas sedan i 

säkerhet till sin faster i Sverige. Ensam får hon nu fara på nästa etapp på resan över det 

stormiga havet och placeras sedan i en skola där flyktingar får bo. I början är det mycket 

svårt, men med tiden blir det allt bättre och till sist får flickan ännu en vallhund. Där 

sluts cirkeln och det är med vallhunden i famnen som ”hon äntligen är framme” 

(Wikland och Lagercrantz 1995:uppslag 23). Hunden kan tolkas som en symbol för 

trygghet. Det är den som tar hand om och vaktar flickan och utan sin vän blir hon än 

mer värnlös. Hunden är ett av de första och större offren i boken. Bombplanen kommer, 

men de verkar inte skrämma eftersom de kan gömma sig. Hundens död blir ett mer 

direkt hot. En soldat skjuter den ”för att den hade skällt på dem kanske, men den ville ju 

bara vakta henne för kriget” (Wikland och Lagercrantz 1995:uppslag 7). Illustrationen 

med den skjutna hunden i knät på flickan visar den utsatthet som råder i krig. Nu finns 

det inget som längre skyddar flickan, inget försvar och hon är således helt värnlös. Det 

är först efter kriget när hon får en hund igen som hon blir ”riktigt” glad.   

Dagen då kriget kom använder tomma stolar som en viktig symbol vilket också 

refererar till den verkliga händelsen den riktige författaren skriver ligger bakom 

bilderboken. I barnets nya land fortsätter kriget i det att barnet stängs ute av samhället: 

”[K]riget fanns kvar i varje dörr som stängdes framför näsan på mig. Kriget fanns kvar i 

varje leende som inte kom, i varje rygg som vändes mot mig” (Davies 2018:uppslag 8). 

Hos läsaren kan bilden av hur ett ensamt barn utestängs från samhället och tvingas ta 

hand om sig själv skapas. Den slutliga symbolen är den stol som läraren menar inte 

finns, vilket förhindrar barnet att börja i skolan på uppslag nio. Nästa dag besöker ett av 

skolbarnen flickans skjul och tar med sig en tom stol. Genom frånvaron och närvaron av 

stolar visas krigsflyktingars svårigheter att känna sig välkomna och integreras i ett nytt 
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samhälle. Istället för att vara en tillflykt ter sig det nya landet som ännu ett krigsland 

med fiender att skydda sig mot.   

Tänk dig att fly använder också symbolen fåglar för att visa på krigets och fredens 

närvaro. I det första uppslaget står huvudpersonen och ritar en vit duva på en yttervägg 

pepprad av pistolskott. I nästa uppslag finns texten på vänster sida tillsammans med 

samma duva som huvudpersonen ritat, nu levande, men huvudpersonen finns på andra 

sidan hopsjunket gående mot läsaren med svarta korpar sittande på den bakomliggande 

murens taggtråd. De svarta korparna verkar fokusera på den mörkhåriga flickan som tar 

sig därifrån. Den traditionella tolkningen där de svarta korparna symboliserar krigets 

förödelse och den vita duvan hoppet stärker de visuella upplevelserna (Cooper 

1983:37). Innebörderna fungerar även i denna bilderbok där den vita duvan tycks 

symbolisera hoppet och freden, medan korparna symboliserar kriget och otryggheten.   

På uppslag tre finns en hyperbol. En enorm korp som sitter på ett sönderbombat 

hus tittandes på den mörkhåriga flickan blir en hyperbol genom sin övernaturliga 

storlek. Intrycket blir att mörkret, kriget, omger flickan och vaktar hennes väg mot det 

slutgiltiga kriget och döden. Där freden och hoppet har försvunnit, i form av duvan, 

växer sig mörkret enormt. Det blir oövervinneligt och flickans utsatthet och maktlöshet 

förtydligas i detta uppslag. I första delen av boken är den vita duvan utom räckhåll för 

den mörkhåriga flickan och istället kommer de svarta fåglarna allt närmare. Men efter 

flickans flykt och ankomst till ett nytt fredligt land återkommer den vita duvan. I det 

sista uppslaget ses den vita duvan flyga iväg från flickans fönster för att flyga iväg med 

sina likar.  

Innan flickan flyr drömmer hon i uppslag fem om att få hoppa hopprep, men på 

marken syns skuggor av fåglar vilka flyger på himlen. Skuggorna får formen av 

flygplan. I en annan kontext vore detta inte skrämmande, men i denna kontext blir 

associationerna stora bombflygplan. Det intrycket förstärks på nästa sida eftersom 

uppslaget blir vitt medan flickan kryper ihop med händerna för öronen och ner fladdrar 

svarta fjädrar, vilka kan symbolisera fällandet av bomber.   

Bilderbokens text ger återkommande direkta uppmaningar till läsaren bland annat 

genom anaforen ”tänk dig att”. Det inleds i bokens titel där läsaren uppmanas: ”tänk dig 

att fly” och återkommer med nya scenarion ”tänk dig att det är krig”, ”tänk dig att…// 

Att få gå i skolan igen och få träffa alla.//Att få sitta i klassrummet som vanligt” (Hest 

2018:uppslag 5). När bomberna fälls, i form av svarta fjädrar ändras frasen och byts till 

”vi måste iväg, vi måste fly. Annars klarar vi oss inte’’ (Hest 2018:uppslag 7). Därefter 
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används inte ”tänk dig att” utan uppmaningar blir ett faktum läsaren måste förhålla sig 

till: ”Du måste ge dig av”, ”Främlingar tar emot dig”, ”Sakta och försiktigt börjar du 

vänja dig’’ (Davies 2018:uppslag 7-9) På det sista uppslaget avslutas bilderboken med 

”Aldrig mer// ska du vara på flykt. //Tänk dig det…” (Davies 2018:uppslag 10). Genom 

uppmaningarna skapas mönster och takt i texten. Den implicita läsaren hamnar i textens 

centrum eftersom texten riktas direkt till läsaren, vilket skapar en större möjlighet att 

identifiera sig med huvudpersonen och sympatisera med berättelsens skeenden.  

Samtliga bilderböcker använder symboler i berättelserna, men främst i 

illustrationerna. I Tänk dig att fly finns fåglarna med i nästan samtliga uppslag. 

Skillnaden gentemot Dagen då kriget kom är att symboliken tydligt återfinns även i 

berättelsens text vilket skapar en dubbelinriktad kombination av bild och text, parallell 

kombination, vilket återfinns i Tänk dig att fly och Flykten. Flykten liknar Tänk dig att 

fly genom också använda fåglar och inte ta upp dessa i texten, men symbolen fåglar är 

inte lika starka eller tydliga som i Tänk dig att fly.  Personifikation, hyperbol och 

anaforer används inte av alla och visar på stilmöjligheter som både illustratör och 

författare har. Krigets närvaro förtydligas genom personifikation och hyperbol i Flykten 

och Tänk dig att fly på framträdande vis, vilket förenklar kommunikationen. Anaforen 

används annorlunda i Tänk dig att fly eftersom den istället för att framhäva kriget 

inkluderar den implicite läsaren i texten. 

 

4.3 Relationen mellan illustration och text   

Illustrationerna i Flykten använder bredare uppslag vilket skapar större fokus på 

figurernas omgivningar och miljö. Sanna använder det klassiska uppslaget 

återkommande i bilderboken med en heltäckande illustration på ena sidan men inkräktar 

samtidigt på den andra. I dessa uppslag blir fokus tydligare riktat mot illustrationerna på 

grund av de starka, mörka färgerna. De motsatta sidorna innehåller lite text, endast en 

eller några meningar, och med sin vita bakgrund blir de lätt förbisedda. Textens 

ovanliga placering på de högra sidorna verkar minska uppmärksamheten på 

illustrationen och kan ses som ett försök att skapa balans i uppslaget. I de två inledande 

uppslagen används det klassiska uppslaget, men med en tvist. Istället för att bakgrunden 

är vit och texten i en mörkare färg är bakgrunden svart och texten vit. Det inledande 

uppslagets mörka vatten tycks ha svämmat över, men utan kontext blir det enbart mörka 

sidor med en ljusare text. Att låta den svarta färgen svämma över och byta textfärg till 

en ljusare leder till att texten fokuseras. Texten på det svarta uppslaget är: ”Och den 
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dagen tog kriget min pappa” (Sanna 2016:uppslag 3). Det tragiska förstärks av att den 

ensam svävar mot en mörk bakgrund. Utöver meningen finns i uppslaget endast fem av 

familjens saker guppande. Den katastrof som presenteras i texten förstärks av spillrorna 

från deras tidigare liv.   

Under flykten visar text och illustrationer tillsammans familjens agerande. Dessa 

uppslag är modernare konstruerade med texten inkorporerad i illustrationen. När större 

fordon används, som bilar eller tåg, illustreras dessa som stora i illustrationerna och 

texten är kort och placerad i en rad på uppslagens övre delar. Den öppna informationen i 

illustrationerna, textens placering och den stängda informationen i texterna skapar 

tillsammans intrycket av att familjen färdas långa sträckor. När familjen hindras att ta 

sig fram delas texten in i stycken med flera rader, vilket poängterar intrycket av resans 

stopp. De tidigare kortare meningarna i en enda rad skapade ögonrörelser framåt i en 

riktning, men genom att utöka textmängden och dela upp den på olika rader stannar 

även den implicite läsarens fart av. När familjen gömmer sig följer texten efter och 

placeras nära familjens gömställe. Identifikationen med familjen förstärks genom dessa 

placeringar. De beskrivna uppslagen ovan använder främst dubbelinriktad kombination 

av text och illustration där modalitererna generellt skulle kunna stå självständigt, även 

om de kompletterar och förstärker varandras budskap.   

På uppslag elva används kompletterande kombination på ett effektivt sätt. På 

högra sidan vilar familjen i skogen efter att de har blivit förvägrade att fortsätta. 

Berättaren uttrycker hur hen i mörkret blir ”rädd för alla ljud från skogen” (Sanna 

2016:uppslag 11), samtidigt som båda barnen ser ut att sitta tillfreds i mammans famn. 

Texten förmedlar ett budskap och illustrationen ett annat samtidigt som de tillsammans 

skapar en djupare mening. Den implicite läsaren förstår att barnen blir rädda av skogen, 

som texten säger, och därför söker skydd i mammans famn, vilket illustrationen visar. 

Texten beskriver tydligt att ”mamma är med oss och är aldrig rädd. Vi blundar; och till 

slut somnar vi” (Sanna 2016:uppslag 11), vilket motsägs av att mammans tidigare lugna 

ansikte har bytts ut mot ett med uppspärrade ögon med tårar sprutandes. Mammans 

känslor av maktlöshet och oro förstärks av att de omgivande växterna nu har mörknat.   

Den långa, långa resan är den längsta bilderboken av de fyra med flest 

illustrationer men också det längsta textstycket. I många av bokens uppslag integreras 

inte text och illustration utan texten står i centrum medan illustrationerna förmedlar 

känslor. Det inledande uppslaget innehåller enbart en sida med en illustration av en 

flicka sittandes på en väska med en vallhund bredvid sig. Under illustrationen täcker 
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texten ungefär 60% av sidan vilken tydligt och samtidigt beskriver illustrationen ovan: 

”Flickan satte sig på väskan […]. Hon hade ju hunden! […]” (Wikland och Lagercrantz 

1995:uppslag 1). Allt detta förmedlas genom illustrationen ovan, men illustrationen 

förmedlar också något mer. Genom att låta flickan hänga med huvudet och ha ett 

besviket ansiktsuttryck förmedlas en mer sorgsam känsla i illustrationen än den 

optimism som syns i texten.  

Resterande uppslag fungerar på liknande vis där illustrationerna illustrerar 

texternas innehåll och främst förstärker huvudpersonens känslor med olika tekniker, 

vilka diskuteras i avsnitten ovan. Övriga uppslag har inte lika mycket text som det 

inledande, men då illustrationerna oftast inte tillför ny information skapas en obalans 

mellan illustration och text. Uppslagen blir ordinriktade och illustrationerna 

marginaliseras i förhållande till texten.     

Dagen då kriget kom använder främst ordinriktad relation mellan illustration och 

text. Texten berättar historien till vilken illustrationerna endast är ett komplement. 

Illustrationerna tillför känsla och fokuserar berättelsen, men utöver detta tillför de inte 

ny information. Ett tydligt exempel är andra uppslaget:    

 

 Den dagen lärde jag mig om vulkaner.     

Jag sjöng en sång som handlade om yngel     

som förvandlades till grodor.     

Jag ritade en fågel.    

 

 Men så efter lunch kom kriget.     

 (Davies 2018:uppslag 2)  

 

Till detta finns en illustration med huvudpersonen som sitter i klassrummet med en 

teckning framför sig, vulkanteckningar i fönstret och långt bort i himlen tre helikoptrar. 

Förutom att tydliggöra huvudpersonens kön tillför illustrationen inte något till texten. 

 Text och illustration samverkar i Tänk dig att fly genom kompletterande 

kombination och ger en komplett bild. Samtidigt fungerar Tänk dig att fly med antingen 

enbart illustrationerna eller enbart texten i informationsöverförandet. Historien om en 

flicka vars hemland är i krig, flyr till ett nytt fredligt land och där gör sig ett hem 

framgår av båda modaliteterna. Men tillsammans stärks budskapen, samtidigt som de 

säger olika saker. Även om illustrationerna i Tänk dig att fly har en klar huvudperson, 
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den mörkhåriga flickan, finns det inte angivet i texten. Texten är skriven i andraperson 

och placerar således den implicite läsaren i centrum, vilket förstärks med hjälp av 

tidigare omtalade anaforer. En konsekvens som motverkas av illustrationerna. 

Illustrationerna är inte tillräckligt opersonliga för att den implicite läsaren ska kunna 

läsa in sig själv på samma sätt som i texten, utan illustrationerna har en tydlig 

huvudperson: den mörkhåriga flickan. Texten och illustrationerna går därigenom mot en 

kollision, vilket skapar en intressant dynamik i bilderboken.   

Graden av utbyte och utnyttjande mellan text och bild i bilderböckerna skiljer sig i 

hög grad alltifrån Dagen då kriget kom som kan ha påverkats av sin roll som adaption 

av en dikt till Flykten där text och illustrationer fungerar parallellt med varandra. Det 

kan ses som två grupper där Dagen då kriget kom och Den långa, långa resan är 

traditionellt textinriktade med kompletterande illustrationer, vilket minskar samspelet 

mellan text och illustration. I den andra gruppen som består av Tänk dig att fly samt 

Flykten tillför illustrationerna information till texten. De kompletterar genom att berätta 

saker vilka inte framkommer i texten och skapa större förståelse för figurernas mående 

och situation. 

 

5 Diskussion  
Bilderböckerna skiljer sig mycket från varandra trots att en samstämmighet råder 

gällande vilka tekniker som används. I alla fyra bilderböcker används medvetet färger 

och stilfigurer för att framhäva olika aspekter av berättelserna, men de används på olika 

sätt. Relationerna mellan text och illustrationer skiljer sig också åt då två av 

bilderböckerna är ordinriktade medan de två andra har ett större samspel mellan text och 

illustration. 

Färgerna i bilderböckerna används främst för att visa på karaktärers känslor och 

upplevelser, vilket stärker berättandet och bekräftar McClouds (1994:135) utsaga om att 

text och illustrationer tillsammans kan effektivisera berättande. Även för en icke–insatt 

läsare ger den öppna informationen, i form av färger, snabbt kunskap om uppslagens 

teman. I mötet med den arge vakten i Flykten skapar den starka röda färgen snabbt 

intryck av att något har förändrats och att det väntar något skrämmande. Effekten blir 

därmed densamma som Achen (1978:33) påtalar är vanligt i användningen av starka, 

röda färger. Men som Orlander (2011:22) påpekar behöver färgen inte framkalla samma 

upplevelse och associationer för alla. Detta beror på individuella skillnader liksom på att 

färger har olika innebörder i olika kulturer. Ett påtalande av den röda färgen kan i 
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undervisningssammanhang därför vara av vikt för att förtydliga bilderböckers 

påverkansmöjligheter. Den direkta, snabba informationen som underlättar läsningen 

enligt McCloud (1994:135), Carr et. al.. (2001:146– 149) och Massey (2015:45– 46) 

kan tydligt ses i hur direkt den implicite läsaren uppfattar och värderar estetiska 

aspekter av en text. Någon ny information ger färgen inte, men som McCloud (1994:35) 

menar skapar illustrationen snabbt känslor. vilka texten sedan kan precisera. Färger 

utnyttjas på ett liknande sätt i Flykten och i Den långa, långa resan –  den förstärker de 

känslor som konkretiseras i texten. Tänk dig att fly eller Dagen då kriget kom utnyttjar 

inte denna berättarteknik i hög grad, utan använder främst färger i estetiskt syfte. 

Bilderböckerna visade sig innehålla flera stilfigurer i både texter och 

illustrationer, vilka fungerade på olika sätt i enlighet med Carr et. al. (2001:146–149), 

Giorgis (1999:52–53) och Massey (2015:45–46). En yngre publik kanske inte förstår 

sammanhanget mellan svarta, flytande händer som kommer genom fönstret och faderns 

död men de känslor som förmedlas genom denna personifikation är lättare att förstå. 

Detsamma gäller användningen av hyperbol med en stor korp tronande över den lilla 

flickan. Användningen av korpen kan återknyta till den långa traditionen där fåglar 

utgör symboler som Cooper (1983:37) tar upp.  Den hyperboliska fågeln ger  snabbt 

intrycket av att ha något stort lutande över sig. Den påverkar snabbt, men också 

bedrägligt enkelt och tydligt, vilket är vanligt i bilderböcker (Massey 2015:45–46; Carr 

et. al. 2001:146–149; Giorgis 1999:52). Även textuella stilfigurer som anaforen ”tänk 

dig att” skapar en djupare relation mellan läsare och text utan att läsaren behöver en 

djupare förståelse av stilfiguren. Stilfigurerna väcker, i enlighet med Lagerholms 

(2008:154–161) förutsägelse känslor och engagemang, vilket fungerar här. Stilfigurerna 

tar varken över eller förändrar berättelsen, utan de förtydligar bilderböckernas innehåll.   

Relation mellan text och illustration ser olika ut i de fyra bilderböckerna och 

därför blir effekterna av dem också skilda. I Den långa, långa resan och Dagen då 

kriget kom används en ordinriktad kombination, vilket leder till att illustrationernas 

kraft minskar i enlighet med McClouds (1994:153–155) teser. Illustrationerna hamnar 

som McCloud beskrivit i underläge gentemot texternas precision och fungerar därför 

endast som en känslomässig bakgrund. Bilderböckerna blir därigenom främst en 

förmedlare av stängd information, vilket minskar den multimodala textens 

förmedlingseffektivitet. Konsekvensen blir att bilderböckernas läsare förlitar sig mer till 

texten för historiens precision och innehåll. Illustrationerna fungerar därmed främst som 
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nycklar till texten och kan stötta svaga läsare att sålla i textens innehåll (Nikolajeva 

2000:96–98).   

Det är endast i några uppslag som illustrationerna tar plats, exempelvis när 

färgschemat drastiskt ändrar sig i Den långa, långa resan för att illustrera krigets 

hemskheter. I Flykten och Tänk dig att fly förmedlas berättelsen effektivare eftersom 

både text och illustration utnyttjas i historieförmedlandet enligt McCloud (1994:135). 

När kompletterande information kommuniceras av illustration och text effektiviseras 

berättandet och inbjuder till ett levandegörande av texten. Dessa böcker tillåter 

därigenom mer filosofiska funderingar genom skapandet av illustrationer och texter 

vilka inte explicit förmedlar all information. Ett exempel är när barnet i Flykten berättar 

hur mamman alltid är lugn och trygg, samtidigt som illustrationen visar mammans 

upprördhet och sorg. Det skapas en diskrepans mellan text och illustration, vilket 

möjliggör den implicite läsarens egna tolkningar.  

Sammantaget är det intressant hur samstämmiga böckerna är gällande struktur, 

stilistiska figurer och relationer mellan text och bild. Men även om teknikerna är 

desamma används de på olika sätt, vilket påverkar bilderböckernas uttryck. Metoderna 

bilderböckerna emellan kan skiljas sig, men samtliga fyra böcker har mycket 

gemensamt och lyckas alla förmedla en känsla av krigets absurditet och hemskhet.   

 

5.1 Didaktiska implikationer  

Nedan förs en diskussion kring den internationella forskning som har hittats angående 

bilderböckers användning i språkundervisning för äldre elever i förhållande till studiens 

fyra bilderböcker. Användningen av bilderböcker i undervisningen för äldre elever har 

flera fördelar. Internationell forskning visar att den kan öka läsmotivationen, underlätta 

förståelsen av svårare litterära moment och tekniker, stötta förståelsen av mer abstrakta 

idéer och förbereda eleverna för det ökande behovet att kunna avläsa bilder (Massey 

2015:45–46; Carr et. al. 2001:146–149; Costello och Kolodziej 2006:1; Giorgis 

1999:52).   

I de teoretiska utgångspunkterna ovan framgick McClouds (1994:139–152) kritik 

av antagandet att illustrationer är ett enklare kommunikationssätt, vilket passar barn 

emedan texter, vars läsare behöver förvärvade förmågor, anses svårare och därför mer 

passande för vuxna. Intrycket av samhällets inställning till illustrationer som enkla och 

barnsliga och därför även multimodala texter som enklare och barnsligare än texter 

delas av Lyngfelt (2005:41) och återkommer i skolan menar Giorgis (1999:52). Äldre 
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elever uppmuntras att avstå från multimodala texter till förmån för verk med endast text 

för fortsatt läsutveckling (McCloud 1994:139-152). Multimodala texter som blandar 

illustrationer och texter är lättillgängligare än rena texter anser dock Massey (2015:45–

46), Carr et. al. (2001:146–149), Costello och Kolodziej (2006:1) och även av McCloud 

genom att de två modaliterna kompletterar varandra. En illustration kräver inte medvetet 

inlärda förmågor av iakttagaren som en text av sin läsare, men för att tillgodogöra sig 

och kritiskt granska en illustrations visuella tilltal krävs en bakomliggande förståelse av 

modalitetens kommunikationssätt, menar Unsworth (2001:16). Därför är det viktigt att 

multimodala texter granskas och används i språkundervisningen för att stötta elevernas 

utveckling till att i framtiden självständigt ”kunna orientera sig i en komplex verklighet 

med stort informationsflöde” (Skolverket 2011b:7). Bilderböcker är en typ av 

multimodal text vilken starkt sammanbinder modaliteterna illustration och text på 

tydliga sätt. Genom att visa på hur modaliteterna samverkar kan en förståelse skapas, 

vilken sedan kan överföras till andra multimodala texter och lägga grunden för den 

kritiska granskning visuella och textuella tilltal behöver.     

Att uppmuntra elever till lustfylld läsning är viktigt eftersom skolan har till 

uppgift att ”stimulera elevernas intresse för att läsa” både för att uppmuntra livslångt 

lärande och personlig utveckling (Skolverket 2011a:222). Carr et. al. (2001:146–149) 

förordar att provocerande böcker ska användas för att uppmuntra elevers 

läsengagemang och diskussionslust. Samtidigt krävs en viss abstraktion, komplexitet 

och sofistikation av bilderböckerna för att väcka de äldre läsarnas intresse (Costello & 

Kolodziej 2006:1). Härav kan slutsatsen dras att även om bilderböcker generellt är 

skrivna för att väcka läsarens intresse krävs fortfarande en eftertänksamhet av läraren 

för att hitta bilderböcker som kan stimulera eleverna (Carr et. al. 2001:146–149). Vad 

en provocerande text består av är kontextuellt bundet och kan förändras snabbt och att 

därför ge generella, tidlösa råd är svårt om inte omöjligt. I dagens rådande debattklimat 

kan det ses som provocerande att läsa böcker som skildrar människor påverkade av krig, 

i nöd och på flykt. Alla huvudkaraktärerna i de undersökta bilderböckerna väljer att fly 

undan krig till Europa eller inom Europa, vilket ännu tydligare kan ses som 

provocerande och uppmuntra till diskussion. Enligt Carrs m.fl. (2001:146–149) teori 

kan ämnet krig skapa ett intresse för studiens fyra böcker i ett klassrum och vara ett 

motiverat val. Samtidigt är temat krig abstrakt och komplext, vilket uppmuntrar läsarens 

intresse eftersom det stimulerar till egna tankar. Bilderböcker underlättar läsningen för 

svaga elever eftersom den öppna informationen blandas med den slutna (McCloud 
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1994:49), vilket uppmuntrar och stärker svagare elevers vilja att läsa och utvecklas. 

Utifrån Carr et. al. (2001:146–149), Costello och Kolodziej (2006:1) och McCloud 

(1994:49) kan Den långa, långa resan, Flykten, Dagen då kriget kom och Tänk dig att 

fly öka läsmotivationen i ett klassrum utifrån sitt intresseväckande och komplexa ämne 

och sin ökade tillgänglighet för svagare elever.   

Enligt läroplanerna ska ”centrala litteraturvetenskapliga begrepp” (Skolverket  

2011b:162) som stilfigurer kunna förstås, tolkas och användas av eleverna efter avslutad 

skolgång, vilket medför att undervisning om dessa krävs. Förekomsten av olika litterära 

element och tekniker är hög i bilderböcker och har fördelen att de ofta finns i enklare 

former vilket gör dem tydligare och förenklar förståelsen (Carr et. al. 2001:146–149; 

Massey 2015:45–46). Tänk dig att fly kan ses som ett tydligt exempel på hur en stilfigur 

används på ett konkret och tydligt sätt. En av de två anaforerna ”tänk dig att” och ”du 

måste” återkommer i samtliga uppslag, vilket skapar en rytm och påverkar läsarens 

förhållande till texten. Stilfiguren anafor kan utifrån Tänk dig att fly exemplifieras, 

analyseras och tolkas relativt enkelt, vilket också kan ske med symboler såsom till 

exempel fåglarna i denna bok. Fåglarna markeras tydligt i illustrationerna genom färger, 

storlekar och genom att de rent visuellt är illustrationens mittpunkt. Eftersom de inte 

realistiskt tillhör scenen skapar de uppmärksamhet och frågetecken kring sin närvaro. 

Därför kan snabbt slutsatsen dras att fåglarna har en viktig innebörd för boken. Att 

därifrån påbörja diskussionen om symboler lägger en grund, samtidigt som den öppna 

informationen underlättar för elevers, främst svagas, förståelse av stilfiguren. 

Fågelsymbolen är traditionell, liksom användningen av duva och korp visar Cooper 

(1983:55), och kan i sig användas i undervisningen för att diskutera hur symboler ofta 

återanvänds i litteratur och kultur. Användandet av stilfigurer i illustrationer har därtill 

också visat sig förstärka minneskapaciteten, vilket kan utnyttjas i Den långa, långa 

resan (Giorgis 1999:52–53; Carr et. al. 2001:146–149). I den liksom i Dagen då kriget 

kom används symbolerna både i text och illustration, vilket är en upptrappning av 

svårighetsgraden, samtidigt som svagare elevers förmåga fortfarande stöttas.    

En multimodal text som blandar text och illustration anser Massey (2015:45–46) 

stöttar elevers förståelse av komplicerade abstrakta idéer. Blandningen av öppen och 

sluten information effektiviserar berättandet eftersom de kan förmedla olika 

information, bekräftar McCloud (1994:49). Enligt Nikolajeva (2000:96–98) kan 

illustrationer ofta ses som ledtrådar till texten om vad som är dess speciella fokus. I 

Flykten finns ett uppslag som tydligt visar hur text och illustration kan samverka för att 
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kommunicera känslors och familjerelationers komplexitet. I uppslaget finns familjen på 

båda sidor: den högra visar hur mamman och barnen lugnt och tryggt sitter tillsammans 

medan ett av barnen beskriver hur rädda de är. På den motsatta sidan beskriver barnen 

hur deras mamma aldrig är rädd och hur familjen somnar tillsammans, samtidigt som 

illustrationen visar mammans förtvivlan. Berättarteknikerna skapar tillsammans en 

genväg till texten då illustrationerna direkt visualiserar karaktärernas känslor, medan 

texten visar på barnens naivitet. Genom att kommunicera motstridig information i 

modaliteterna klargörs mammans svåra situation i att samtidigt lugna barnen och 

hantera sin egna oro.  

Forskning är till sin natur svår att överföra mellan olika grupper och miljöer 

eftersom förutsättningarna förändras, men metoder som har visat på goda resultat i 

andra länder torde vara motiverade att ta hänsyn till och studera även i svenska 

klassrum. Argumenten kan därför ses som starka för användning av bilderböcker i 

undervisningen, men det bygger på ett bra val av bilderböcker samt en genomtänkt 

hantering av bilderböcker i undervisningen. Avslutningsvis kan slutsatsen dras att 

bilderböcker, som Den långa, långa resan, Flykten, Dagen då kriget kom och Tänk dig 

att fly, kan ha positiv inverkan på undervisningen för äldre elever.  

 

5.2 Vidare forskning  

Under ämneslärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk rekommenderas 

studenter på Linnéuniversitet att använda bilderböcker i undervisningen, motiverad av 

bland annat ovanstående argument. Men hur ser forskningen bakom dessa förslag ut?   

Under eftersökning av bakgrundsmaterial kunde inte någon forskning om bilderböcker i 

undervisningen för äldre elever hittas för svenska förhållanden, eftersom inhemsk 

forskningen främst gäller bilderböcker för förskolan. Den internationella forskning som 

tas upp i studiestudien visar dock på mycket goda möjligheter för bilderböckers 

användning i klassrum med äldre elever. Det vore därför intressant med forskning som 

undersöker hur bilderböcker skulle kunna utnyttjas även i Sverige.   

Idag ökar möjligheterna att läsa böcker som e– böcker och även bilderböcker är 

nu möjliga att läsa på detta vis. I de e– bilderböcker som jag har kommit i kontakt med 

har författarna valt att liksom i en reguljär textbok endast visa en sida i taget och inte ett 

helt uppslag. Eftersom många bilderböcker, som tidigare beskrivits, är utformade för att 

läsas med hela uppslaget framför sig vore det intressant att se effekterna av detta på 

läsningen av e– bilderböcker.
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Bilagor 

Bilaga A Bildinriktad, textinrikad och dubbelriktad kombination 
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Bilaga B Samverkan mellan text och bild 

2a 

 

2b 

 

”Först var han vår idol för att han kunde hålla andan så länge,  

och sedan var allt bara tragik, tragik” 

(Galleri Danart u.å.)  
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Bilaga C Relationen mellan författare, läsare och text 
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