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ABSTRACT 
Syftet med denna studie var att belysa förskolepedagogers tankar om bilderna i 
bilderböcker. Fokus var på vad som styrde deras val av bilderböcker samt vad de 
tänkte om bildernas funktion, uttryck och innehåll. Dessutom undersöktes vad de 
tänkte om hur bilderna påverkar den som tittar. Empirin samlades in genom enskilda 
intervjuer med pedagoger verksamma i förskolan. Fem pedagoger intervjuades och 
varje intervju varade ca 1 timme. Varje pedagog ombads ta med sig bilderböcker till 
intervjun. Minst en vars bilder de ogillade och en vars bilder de tyckte om.  
   Resultatet kategoriserades under de 4 huvudrubrikerna: Tankar om val av 
bilderböcker och bilders utseende. Tankar om bilders funktion och användning. 

Tankar om bildernas uttryck, samt Tankar om bildernas innehåll. 
   Resultatet visar att de medverkande pedagogerna många gånger valde böcker 
utifrån bilderna. Det var bilderna som ofta fångade deras intresse och avgjorde ifall 
de tilltalades av boken eller inte. De bilder som tilltalade pedagogerna skulle helst 
vara enkla och lättförståliga. Man skulle se vad de föreställde och inte behöva gissa 
sig till vad de visade. De tyckte också om bilder som var färgglada och som 
förmedlade en positiv känsla.  
   Pedagogerna hade både ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och nyttoperspektiv 
när de talade om bilderna och deras funktion. Samtidigt fann de stort nöje i att bara 
undersöka och njuta av bilder tillsamman med barn. 
   Bildernas uttryck påverkade pedagogernas känslor för dem men de kunde sällan 
säga varför. Bildernas innehåll diskuterades mestadels utifrån nyttoaspekten. Bilders 
förmedling av olika stereotyper var inget dessa pedagoger funderat så mycket på. 
 
Tack: 
Stort tack riktas till alla medverkande pedagoger som gett av sin tid och försökt svara 
på mina frågor, om ett ovant ämne. Utan er medverkan hade detta arbete inte blivit 
till. Tack också till min handledare Henrik Hegender som tålmodigt svarat på alla 
mina frågor.  
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1 INTRODUKTION 

Jag står i köksdörren och tittar förundrat på honom. Han är fyra år och ligger på 

magen på översta trappsteget i den stora trappan. Hakan vilar i de båda händerna 
och ögonen är helt fixerade i boken. Stilla tittar han på sidorna och vänder då och 

då blad. Hans fulla fokus är i boken, han hör eller ser inget annat, inte ens när vi 
måste kliva över honom eller när katten slickar honom på den nakna foten. Efter en 

kvart muttrar han irriterat och ormar sig där han ligger. Hans mamma säger åt 
honom att gå och kissa men han ligger kvar en stund, för han kan inte slita ögonen 

från boken. Tillslut ger han upp och springer till toaletten. Fort går det, så fort att 
han inte hinner dra upp byxorna igen innan han åter ligger på magen med näsan i 

boken. Där ligger han sedan i en timme utan att röra sig mer än att han vänder 
bladen i boken och tittar.  
   Jag har alltid varit fascinerad av böcker i alla dess former. Det vittnar mina 
nuvarande bokhyllor och alla tummade och slitna barnböcker om. Speciellt intresse 
har jag för bilderböcker och de världar de ger möjlighet att utforska tillsammans med 
barn. För några år sedan hittade jag fem flyttlådor med alla mina barnböcker i, då 
upptäckte jag något intressant. För det första visste jag ofta vilken bild som skulle 
komma på nästa sida när jag tittade i en bok. Detta trots att jag inte sett boken på 25 
år. Uppenbarligen hade bilderna haft en stark inverkan på mig eftersom jag 
fortfarande kunde komma ihåg dem, däremot kunde jag sällan minnas vad texterna 
handlade om. 
   Bilder säger mer än tusen ord har vi ju alla hört, det kanske kan diskuteras men 
klart är att bilder kommunicerar mening på ett delvis annorlunda sätt än ord. Vi 
människor lever i dag i en visuell värld där många kulturella normer och värderingar 
har visuella representationer (Sparrman 2002). När vi växer upp lär vi oss långsamt 
att tolka dessa och bli en del av de olika kulturer vi tillhör (a.a). Den process där 
individen socialiseras in i en tids- och platstypisk kultur finner jag intressant och 
mycket viktigt att fundera kring speciellt för alla pedagoger.  
   Bilderböcker är endast en mycket liten del av vår visuella värld men den är viktig 
då de flesta av barnen i vårt land möter dem åtminstone i förskolans miljö. De bilder 
förskolebarnen möter i bilderböckerna kan kommunicera olika saker och de kan 
skapa olika känsloreaktioner hos dem (Nodelman 1988; Schwarcz & Schwarcz 1991; 
Doonan 1993, Bang 2000). Bilderböcker skapas i ett specifikt samhälle och visar 
därför på de värderingar och normer som rådde då de först gavs ut (Nodelman 1988; 
Doonan 1993).  
   Pojken i beskrivningen här ovan kan inte läsa, men han spenderar en timme 
fullständigt uppslukad av bokens bilder och han är inte ensam om detta beteende. 
Simonsson (2004) och Sparrman (2002) har båda visat att barn interagerar mycket 
med bilder i bilderböcker och att dessa utgör en stor del av barns vardag. Varför 
bilder fångar barn på detta sätt och vad de lär dem är inte lätta att uttala sig om men i 
mina ögon måste de ha någon form av påverkan på dem. Simonsson (2004) visar att 
de flesta gånger förskolebarn interagerar med bilderböcker gör de det utan vuxnas 
närvaro och då har textens meningsbärande funktion mindre betydelse eftersom 
barnen inte kan läsa. Vid högläsning är bilderna också viktiga då barnen ofta 
fokuserar på dem medan de lyssnar på den vuxne som läser.   
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Det är då intressant att sätta bildernas betydelse för barn i relation till hur pedagoger 
tänker kring bilderböckernas bilder. Simonsson (2004 och 2006) menar att 
pedagoger ofta har ett pedagogiskt och utvecklingsmässigt förhållande till 
bilderböcker där fokus är på böckernas texter. Vi vuxna fokuserar alltså ofta på 
texterna medan barn relaterar till bilderna. Klart är att bilderböckernas bilder utgör 
en del av alla de bilder barn möter och de säger något om världen till dem som tittar 
på dem, både genom hur de är gjorda och vad de visar (Nodelman 1988; Schwarcz & 
Schwarcz 1991; Doonan 1993).  
   Jag finner det därför intressant att undersöka hur några förskolepedagoger tänker 
kring bilder, deras sätt att kommunicera och vad de egentligen visar. Det litteraturval 
förskolepedagoger gör kan påverka barns syn på både sig själva och världen 
(Sparrman 2002; Simonsson 2004). Jag anser därför att det finns ett allmänt intresse 
att öka medvetenheten hos alla verksamma pedagoger om bilder och deras sätt att 
kommunicera.  
   Simonsson (2004 & 2006) och Kåreland och Lindh – Munther (2005 a) har i sina 
intervjuer med förskolepedagoger visat att dessa sällan funderar kring 
bilderböckernas bilder. De talade dock med pedagogerna utifrån bilderböckers 
generella betydelse i förskolan. Denna studie kommer därför att specifikt fokusera på 
ett antal förskolelärares tankar och föreställningar om bilderböckernas bilder och 
deras betydelse för barns synsätt på världen och sig själva.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Läroplanen 

Det är ingen tvekan om att läroplanen för förskolan Lpfö 98 (hädanefter kallad Lpfö 
98) klart uttrycker att alla förskolor skall arbeta med identitet, språk och kultur 
(Utbildningsdepartementet 1998). Enligt Lpfö 98 är språk och identitet nära 
sammankopplat och förskolors verksamhet skall skapa förutsättningar för att barn 
utvecklar både förståelse för sig själv och om sin omvärld. Fokus skall också ligga på 
att ge barn förmågan att kommunicera på många olika sätt. Pedagoger i förskolan 
skall se till att barn ges möjlighet att utveckla och använda hela sin förmåga. Det 
finns också en tydlig skrivelse om att alla som arbetar i förskolan skall motverka 
traditionella könsmönster och att alla barn skall få lära känna både sin egen kultur 
och andras (a.a). Lpfö 98 uttrycker också att barn skall lära sig att nyansera olika 
begrepp, utveckla förståelse för olika symboler och hur dessa används för att 
kommunicera så att de kan upptäcka nya sätt att se sin omvärld (a.a).  

2.2 Barnsyn och barnlitteraturens funktion 

För att få en förståelse för barnlitteraturens och framförallt bilderbokens plats i 
förskolors verksamhet och pedagoger syn på den måste historien tas i beaktande. 
Synen på vad barn är och vad som definierar barn och barndom har ofta ändrats. Det 
har i sin tur påverkat både barnböckernas utseende och innehåll under århundradena 
och årtiondena (Svensson NE).  
   Målet för de tidigaste böckerna för barn var att lära och disciplinera dem då de sågs 
som av naturen onda och elaka (Svensson NE; Kåreland 2001).  
   Under upplysningstiden i slutet av 1700-talet förändrades barnsynen. Istället för att 
se barn som av naturen onda ansåg man att barn var som ett vitt papper (tabula rasa) 
som skulle fyllas med nyttig information och världsligt kunnande (Svensson sbi). 
Barnbokens funktion skulle därmed vara att ge barn träning i att använda sitt förnuft 
så att de blev socialt välanpassade människor som kunde fylla olika viktiga 
samhällsfunktioner (Kåreland 2001; Svensson sbi).  
   I slutet av 1700-talet ökade den växande borgarklassen behovet av böcker och det 
ledde till att nya genrer inom barnboken uppstod. Det handlade om 
äventyrsberättelser, faktaböcker, moralpedagogiska sagor, barndramatik och idyllisk-
realistiska barnskildringar (Svensson NE; Kåreland 2001; Svensson sbi).  
   I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet då romantiken långsamt fick fäste 
uppstod en ny syn på barnen som fick stor effekt på barnlitteraturen. Inom 
romantiken sågs barn som oskuldsfulla med en nära koppling till naturen och till 
känslor samt fantasi (a.a). Romantikerna fokuserade därmed på barnböcker som 
kunde utveckla barns fantasi och känsloliv. Det gjorde att rim, ramsor, folksagor, 
sånger, och nonsens med rötter i den muntliga berättartraditionen ansågs vara nyttiga 
för barn (Kåreland 2001; Svensson sbi).  
   I mitten av 1800-talet började barnlitteraturen bli mer differentierad i böcker för 
olika åldrar och böcker som riktade sig till flickor eller pojkar (Furuland & Ørvig 
1990, Kåreland 2001; Svensson sbi).  
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Pojkböcker hade sin grund i äventyrsböcker, indianberättelser och liknande medan 
flickboken tog intryck av uppfostringsböcker och borgerliga familjeromaner 
(Kåreland 2001; Svensson sbi). Enligt Kåreland (2001) fortsatte barnlitteraturen att 
vara moraliserande och böcker tillverkades för att lära barn gott uppförande. Barnen 
skulle få se vad som hände dygdefulla respektive odygdiga barn genom 
barnböckerna.  
   Svenska samhället utvecklades mycket under slutet av 1800-talet. Folkskolan 
skapades och deras lärare såg behovet av barnlitteratur för ”folket” och de hade 
kunskap nog att ställa krav på både böckernas estetiska och litterära värde (Kåreland 
2001; Svensson sbi). Under denna tid höjdes också röster för att barnböckerna skulle 
visa på mer av det svenska samhället istället för på exotiska och främmande miljöer 
vilket var vanligt i de översatta böckerna (Svensson sbi). Den allt högre efterfrågan 
på svenska barnböcker skapade en grogrund för en allt större inhemsk utgivning. 
Folkskollärarnas ambition att sprida god litteratur till ”folkets barn” gav också 
upphov till fosterländsk idealism vilket många böcker gav uttryck för (a.a).  
   1920- 30 talen var en förberedelsetid för nytänkande inom pedagogik och 
psykologi och långsamt växte en mindre auktoritär syn på barnuppfostran fram. 
Barnböckerna började innehålla mer humor, fantasi och mindre moralpredikningar 
(Kåreland 2001; Svensson sbi). Detta synsätt utvecklades under slutet av 1900-talet 
till dagens syn på det kompetenta barnet. 

2.3 Vad är en bilderbok 

Nikolajeva (2000) menar att bilderboken ofta behandlas som en egen genre inom 
barnlitteraturen. Det är galet då bilderböcker kan vara skrivna i en mängd olika 
genrer och dessutom ha genrer som inte finns i den textbaserade barnlitteraturen. 
Exempel på det sista är ABC böckerna (a.a). Att definiera vad som är en bilderbok är 
inte lätt, i svenska ordboken på nationalencyklopedins hemsida definieras en 
bilderbok som: 
 

 Barnbok som till stor del består av bilder vilka är minst lika viktiga som texten; 
ofta i stort format och för mindre barn (NE-bilderbok). 

 
Denna definition ligger troligen nära de tankar de flesta av oss har om bilderböcker, 
men den visar inte på den mycket stora variation av format och text- bild interaktion, 
som utvecklats sen andra världskriget. Dessutom visar den inte på det Nikolajeva och 
Scott (2001) kallar dubbelt tilltal dvs. att bilderböcker är specifikt skapade för att 
tilltala både den vuxne som läser och barnet som lyssnar och tittar. Det finns idag 
ingen enhetlig kategorisering av bilderböcker och olika forskare har kommit med 
olika förslag (Rhedin 1992, Nikolajeva & Scott 2001). Schwarcz (1982) ansåg att 
variationen i hur bild och text interagerar i bilderböcker är så stor att det är omöjligt 
att skapa enkla distinkta kategorier. Rhedin (1992) och Nikolajeva och Scott (2001) 
verkar däremot för att bilderböcker skall kunna delas in i olika grupper. Simonsson 
(2004) har i sin avhandling om bilderböcker i förskolan (studien beskrivs mer i detalj 
under avsnitt 2.6.1 och 2.6.4) visat att när barnen använder bilderböcker är det 
utifrån bilderna som de skapar mening. Dessutom var det så att de flesta gånger 
barnen interagerade med bilderna i böckerna gjorde de det utan vuxna.  
Simonsson (2004) skriver  
 

[…] därför kan vilken bok som helst med bilder i betraktas som en bilderbok 
utifrån ett barnanvändarperspektiv. (s. 204) 
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Forskarvälden har gett bilderboken som genre en mycket snävare definition än vad 
barns användande av den motiverar (Simonsson 2004).  
Denna studie fokuserar på bilderböckernas bilder och inte det unika med att 
bilderboken både är visuell och verbal kommunikation. I denna studie kommer 
därför begreppet bilderbok ha den mycket vida definitionen bok med bilder i. Det 
innebär att alla böcker som innehåller antingen bara bilder eller bilder och text i olika 
kombinationer räknas med. Jag har inte heller gjort någon åtskillnad mellan narrativa 
bilderböcker eller faktaböcker. Däremot inräknades inte serier i denna definition då 
ordet bok sågs som viktigt. 

2.4 Den svenska bilderbokens historia 

Utvecklingen av bilderböcker för barn har varit starkt kopplad till tekniskt kunnande. 
Under 1800-talet utvecklades det litografiska trycket, vilket möjliggjorde 
flerfärgstryck och ett mycket billigare tryckförfarande (Furuland & Ørvig 1990; NE 
– färgtryck). När det litografiska trycket utvecklades började också utvecklingen av 
det vi idag kallar bilderböcker, där bilden är en stor del av boken (a.a).  
   Den svenska bilderboken har hela tiden blivit influerad av skrifter och illustrationer 
från andra länder. Fram till mitten av 1800-talet var de flesta barnböcker som gavs ut 
i Sverige översatta från andra språk (Furuland & Ørvig 1990). I slutet av 1800-talet 
kom de engelska illustratörerna Walter Crane, Kate Greenaway och Randolph 
Caldecott att påverka den svenska bilderbokens utveckling genom att de tillförde nya 
sätt att tänka kring illustration av barnböcker (Furuland, & Ørvig 1990; Rhedin 
1992). Den som fick mest påverkan på bilderbokens utveckling var Caldecott som 
enligt Rhedin (1992) var den som lade grunden till den konstnärliga, berättande, 
underhållande och väldesignade bilderboken i färg och svartvitt.  
   1882 gavs den av Jenny Nyström rikligt illustrerade Barnkammarens bok ut i 
Sverige vilket anses ha startat den svenska barnbokens första glanstid (Kåreland 
2001). Runt sekelskiftet 1900 kom Engelska Beatrix Potters att skapa ett nytt 
bildutryck och bilderboksformat med sin bilderbok The tale of Peter Rabbit även om 
denna gavs ut i Sverige först på 1940-talet.  
   Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet är en intressant period i den svenska 
bilderbokens historia. Den romantiserade bilden av barn och barndom samt den 
ökade fosterländska idealismen skapade en ny våg av bilderböcker i Sverige. I denna 
tid kom författare och illustratörer som Elsa Beskow, Ottilia Adelborg, Jenny 
Nyström, Laura Fitinghoff, Selma Lagerlöf och John Bauer att bli aktiva (Furuland 
& Ørvig 1990; Kåreland 2001; Svensson sbi).  
   Tiden från första till slutet av andra världskriget ses som en period av stillestånd 
inom den svenska bilderboksutvecklingen. Samma böcker från seklets början 
trycktes om och gavs ut igen, Elsa Beskows böcker med idylliska bilder dominerade 
(Furuland & Ørvig 1990; Kåreland 2001; Svensson sbi). Stiltjen i 
bilderboksutvecklingen bröts efter andra världskriget och efterkrigstiden blev starten 
på den aktiva och kreativa förändring av bilderbokens uttryck som fortfarande pågår.  
   Flera impulser kom från Danmark där psykologer och pedagoger tillsammans med 
reklamtecknare skapade nya former av bilderböcker för barn (Furuland & Ørvig 
1990). Dessa nya böcker bröt med traditionen där endast överklassens barn visades 
som rena, skötsamma barn i idyllisk lantlig miljö (Furuland & Ørvig1990; Kåreland 
2001). De nya bilderböckerna visade skiftande miljöer och alla samhällsklasser med 
fokus på det vardagliga och ibland även det svåra.  
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Flera stilbildande bilderböcker kom från amerikanska illustratörer som Leo Lionni, 
Maurice Sendak, Ezra Keats och Tomi Ungerer. Det var alla illustratörer som tog 
upp nya teman, nya bildtekniker och speciellt annorlunda sätt att relatera bild och 
text i sina bilderböcker. De nya impulserna i översättingarna gav upphov till att nya 
inhemska illustratörer och författare blommade upp och gav ut bilderböcker fulla av 
humor, fantasi och kvickhet (Furuland & Ørvig 1990; Svensson sbi).  
   Den svenska bilderboken stärkte sin position från 1970-talet och framåt, mycket 
tack vara utbyggnaden av förskolor och nya generationer av illustratörer (Svensson 
NE). Differentieringen av bilderböckerna som startade på 1800-talets slut och 
intensifierades från 1970-talet har lett till att de bilderböcker som finns i Sverige idag 
har en enorm variation i innehåll, genre, form, bilduttryck, målgrupp och speciellt i 
vilken typ av bild-text relation de har (Rhedin 1992, Nikolajeva& Scott 2001).  

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

Bilderböcker är unika i det att de kombinerar både verbal och visuell 
kommunikation. De är enligt Nikolajeva (2000) ett syntetiskt medium eftersom 
åskådaren måste sätta ihop det två kommunikationsformerna till en övergripande 
betydelse. Summan av det två kommunikationsformerna blir mer än de enskilda 
delarna (Schwarcz 1982; Nodelman 1988; Nikolajeva & Scott 2001). Det gör 
bilderboken till en på många sätt stor pedagogisk tillgång. Simonsson (2004) har 
dock visat att stor del av förskolebarns interaktion med bilderböcker sker utan vuxna 
och därmed utan tillgång till bokens verbala del. Bilderna i bilderböckerna har också 
länge varit ignorerade. Deras del i berättandet av historien och förmedlingen av 
attityder och normer har förbisetts (Schwarcz 1982; Nodelman 1988). Denna studie 
fokuserar därför på bildernas del i förmedlingen av värden, normer, attityder och syn 
på världen. Den teoretiska utgångspunkten blir därför de semiotiska tankarna om 
tecken och symboler samt konstvetenskapliga och psykologiska idéer om 
bildkommunikation. 

2.5.1 Tecken, symboler och bildkommunikation 
Ord och bild kommunicerar på olika sätt. De ljud och ord vi talar och de symboler vi 
använder som representanter för dessa i text har ingen omedelbar koppling till de 
känslor, idéer, eller objekt som de refererar till; kopplingen är godtycklig (Nodelman 
1988; Nikolajeva & Scott 2001; Berger 2008). Den typen av tecken kallas för 
konventionella tecken dvs. tecknet och det betecknade har ingen lättförstålig 
koppling utan bygger på en inlärd konvention (Nikolajeva & Scott 2001; Berger 
2008). För att förstå konventionella tecken måste vi ha fått tillgång till koden. Vi 
måste lära oss att bokstäverna ROS står för bestämda ljud som vi säger i en viss 
ordning och att dessa syftar på en taggig och röd blomma, vi måste lära oss 
konventionen för att läsa och skriva (Nodelman 1988; Nikolajeva & Scott 2001; 
Berger 2008).  
   I en bilds kommunikation är vissa delar lika komplexa som skrivna ord medan 
andra är mer direkta och lättare att förstå. En bild kan enligt semiotiker ha tre former 
av tecken, antingen ikoniska, indexicala eller symboliska (Berger 2008). Ikoniska 
tecken är tecken som liknar det de representerar (Nikolajeva & Scott 2001; Berger 
2008). En bild av en ros liknar hur rosen ser ut i verkligheten och processen att förstå 
den bilden handlar mer om att känna igen likheten med det verkliga objektet snarare 
än att känna igen en godtycklig kod (Nodelman 1988; Berger 2008).  
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De ikoniska tecknen i en bild är därför mer direkta och lätta att förstå än den 
godtyckliga koden för skrivna ord. Indexicala tecken är tecken som är logiskt 
kopplade till det de representerar exempelvis att rök indikerar eld eller att ett paraply 
indikerar regn. Individer måste lära sig den kopplingen vilket de oftast gör genom att 
bara leva själva livet (Berger 2008). Symboliska tecken är tecken som inte har någon 
logisk koppling till det de representerar utan bygger på en konvention som måste 
läras in (Nodelman 1988; Berger 2008). Exempelvis kan en ros symbolisera kärlek i 
svensk kultur. Det betyder att bilder också innehåller delar som precis som det 
skrivna ordet kräver att individen lär sig dem för att kunna tolka bilden ”rätt” (a.a).  
   Konstvetenskapen använder två andra begrepp för att beskriva de olika nivåerna av 
kommunikation i en bild (Cornell, Dunér, Millroth, Nordström, Roth-Lindberg 
1988). Där sägs att tecken i en bild kan hänvisa till något utanför sig själv på två sätt 
(Cornell m.fl.1988; Doonan 1993). Antingen kan tecknet tala till den som tittar på en 
denotativ nivå vilket innebär att tecknet liknar det vi kan se i verkligheten dvs. 
tecknet är ikoniskt (a.a). Tecknet av en ros i en bild denoterar blomman med namnet 
ros. Men ett tecken kan också tala till den som tittar på en konnotativ nivå dvs. 
tecknet står för någon abstrakt föreställning eller känsla dvs. tecknet är symboliskt 
(Cornell m.fl. 1988). Ett annat namn för den konnotativa nivån är ”kulturell 
association” för att peka på att det handlar om en association som är gemensam för 
en specifik kultur (a.a). Exempelvis konnoterar tecknet ros som redan nämnts ofta 
kärlek i Sverige. Den konnotativa nivån skapar också privata associationer hos varje 
individ som tittar på bilden (Cornell m.fl. 1988). Bildkommunikation är ett komplext 
fenomen, speciellt eftersom det sällan är klara distinkta linjer mellan de olika typerna 
av tecken. Som vi redan märkt kan en bild av en ros både vara ett ikonst tecken och 
ett symboliskt tecken men det kan också vara ett indexicalt tecken där vi associerar 
ros med sommar. 

2.5.2 Bilder och förmågan att ”se” 
Nodelman (1988) frågar sig varför det finns bilderböcker överhuvudtaget och varför 
bilder anses vara viktiga i just barnböcker. Han menar att det inte finns vare sig 
pedagogiska eller psykologiska bevis för idén att bilder talar till barn på ett lättare 
sätt än ord. De förklaringar vuxna ger för bilders närvaro i barnböcker är 
motsägelsefulla (a.a). Bilder anses vara bra på att komplettera och förtydliga ordens 
mening samtidigt som de anses vara bra som dekoration då de har benägenhet att dra 
till sig fokus (a.a). Båda dessa påståenden är sanna men de skapar samma falska idé 
om att bilder kan förstås utan någon mental ansträngning, att bilder kommunicerar 
automatiskt och direkt utan att den som tittar behöver använda sin hjärna (a.a).  
   Hur människan uppfattar det visuella handlar inte bara om ögonens fysiologi utan 
är till största delen en fråga om hur hjärnan tolkar ögonens bilder (Nodelman 1988; 
Berger 2008). Människan kan inte ta in allt som sker runtomkring henne, hon måste 
sålla i informationen och vad som sållas ut styrs av hennes tidigare kunskap, kultur 
och av vad hon vill (a.a). Berger (2008) uttrycker det så här: 

 
The first thing we must recognize is that we don’t just “see” but have to learn 
how to see and what to see (s.45). 

 
För att kunna urskilja olika delar i en bild måste alla människor lära sig vad olika 
objekt är, att sätta in dem i verbala kategorier, exempelvis äpple, hund, hus osv.  
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Denna inlärning går så fort och så mycket av sig själv att vi inte är medvetna om att 
vi hela tiden måste lära oss för att förstå visuell kommunikation (Nodelman 1988; 
Berger 2008).  
   En av grundförmågorna för att tolka det visuella är att kunna urskilja ett objekt från 
dess bakgrund (Nodelman 1988). Detta kan individer bara om de känner till objekten 
i bilden. Ifall en individ aldrig sett eller hört talas om en ros är det inte säkert att 
denne ens lägger märke till rosen i en bild (a.a). 
   En viss del av förmågan att tolka bilder är medfödd. Även mycket små barn kan 
tolka vissa delar av bilder utan att ha fått lära sig hur (Nodelman 1988). Andra delar 
av bildlig representation är konventionell och därför något varje individ måste lära 
sig för att kunna förstå (a.a). För att förstå en bild måste den som tittar exempelvis 
lära sig att från det tvådimensionellt avbildade objektet i bilden ”se” ett 
tredimensionellt objekt i ett rum (a.a). Dessutom är det enorma skillnader mellan det 
avbildade objektet och dess verkliga motpart. Objekten i bilden är oftast mycket 
mindre än objekten i verkligheten. De har bara en yta och de är ofta omgivna av 
svarta linjer. Ibland är de avbildade med vit yta runt sig så de ser ut att flyta i luften. 
De visas ofta okompletta dvs. bara vissa delar visas och de saknar ofta skuggor och 
har mindre färgvariation än det verkliga objekten (a.a). 
   Ingen bild kan innehålla lika mycket visuell information som det avbildade 
objektet ger i verkligheten (Nodelman 1988). Därför kräver alla bilder att den som 
tittar gör någon form av tolkning (a.a). När en konstnär skapar en bild kan denne inte 
avbilda allt den ser eftersom ett papper endast kan fyllas med ett visst antal streck, 
konstnären måste göra val angående vilka detaljer som skall komma med i bilden 
(Nodelman 1988; Doonan 1993). Det gör att olika konstnärliga konventioner för hur 
man kan avbilda olika saker har uppstått. Nodelman (1988) uttrycker det unika med 
bildkommunikation och dess koppling till inlärda konventioner och kultur så här: 
 

”All of the difficulties people of other cultures have with pictures that 
successfully represent reality for Europeans and Americans finally boil down to 
this key fact: while physiology tells us that our eyes all show us the same world 
in the same way, our culture and our history forces us to interpret the eyes 
images in different ways and thus to see different worlds” (s. 16) 

 
Barn och vuxna kan uppskatta och njuta av bilderböcker utan att ha fått lära sig 
specifik kunskap om bilder och deras kommunikation (Nodelman 1988; Doonan 
1993). Ökad kunskap ger dock tillgång till fler dimensioner och rikare upplevelser av 
även enkla bilder (a.a). Bilders och olika teckens symboliska och indexicala sidor är 
något alla måste lära sig, då symbolik och logikiska kopplingar är omöjligt att förstå 
utan kunskap (a.a). Alla borde fundera över både vad bilder visar och hur de visar 
det (Doonan 1993). 

2.5.3 Bildkommunikation och bilderböcker 
Objekt, figurer och andra tecken i en bild samt bilden som helhet kan som sagt tolkas 
mycket olika och på många olika nivåer beroende på individens erfarenhet av 
världen, kulturella tillhörighet och personliga upplevelser och kunskaper (Nodelman 
1988; Donnan 1993). Den följande texten kommer att beskriva en del av de 
psykologiska och perceptuella faktorer som påverkar bildtolkning. Varje gång ordet 
vi, oss eller våra används i texten åsyftas människor med anglosaxisk kultur. Delar 
av det som beskrivs här går inte att applicera på alla kulturer, då kulturella attityder 
har så stor effekt på hur vi tolkar en bild.  
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Alla bilder är uppbyggda av abstrakta bildelement som linjer, former, färger, ljus och 
mörker, vilka konstnären avbildar med ett specifikt medium och organiserar i 
relation till varandra i en bestämd komposition (Donnan 1993). När en individ tittar 
på en bild uppfattar hon/han bildelementen och deras organisation som olika tecken 
och symboler (a.a).  
   Alla bildelementen, val av medium, val av teknik, kompositionen och varje enskilt 
penseldrag eller kritstreck skapar en upplevelse hos åskådaren och påverkar 
individens tolkning av bilden (Doonan 1993; Nodelman 1988). Så fort en individ 
håller en bilderbok i handen börjar föreställningar om dess innehåll skapas. Bokens 
storlek, form, färg, hårdhet, framsida och titel skapar genast tankar och 
föreställningar och ger en förförståelse som påverkar hur individen tolkar kommande 
bilder (Nodelman 1988).  
   En bilderbok består av en sekvens bilder vilket gör dem annorlunda än en enskild 
tavla. Varje bild ger en förförståelse för nästa och den nya kan ge en ny tolkning av 
den tidigare (a.a). Illustratörer gör ofta olika kopplingar mellan bilderna i en sekvens 
exempelvis genom att olika former eller färger återkommer (a.a). 

2.5.3.1 Linjer och former 

I enskilda bilder används linjer för att skapa konturer, skuggor, riktningar, former 
och upplevelse av rörelse (Nodelman 1988; Doonan 1993). Ifall linjer som utgör 
konturer till ett objekt möts skapar de inneslutna ytor som kan fyllas av färg eller 
skuggor och därmed separera objektet från omgivningen (Doonan 1993). Linjer som 
möts ger tittaren en känsla av stabilitet och fasthet medan linjer som inte möts ger 
tittaren en upplevelse av mer energi och rörelse (Nodelman 1988). Linjer kan 
användas för att skapa visuellt fokus då linjer som möts i en punkt tenderar att dra till 
sig tittarens ögon. Likaså gör linjer som slutar i spetsar (a.a). Linjer som ritas radialt 
ut från ett centrum används ofta för att symbolisera förvirrade känslor, eftersom de 
ger en känsla av kaos då våra ögon tycks dras åt flera olika håll samtidigt (a.a). 
Linjer kan vara kraftiga tunna, ljusa, mörka osv. vilket ger olika upplevelser till den 
som tittar (Doonan 1993).  
   Linjer skapar i sin tur upplevelsen av former och olika former påverkar hur vi 
upplever bilden. Vi uppfattar exempelvis fyrkantiga former som rigida, runda former 
som tillmötesgående (Nodelman 1988) och spetsiga former som mer skrämmande 
(Bang 2000). En bilds komposition kan skapas genom att olika objekt i en bild bildar 
en rektangel eller triangelform beroende av hur de förhåller sig till varandra 
(Nodelman 1988). Dessa olika former i kompositionen skapar upplevelse av 
spänning i bilden (a.a). 

2.5.3.2 Färger, ljus och mörker 

Färger har starka symboliska kopplingar till känslor och attityder samtidigt som de 
påverkar den som tittar rent fysiologiskt (Nodelman 1988; Doonan 1993). Vilken 
känsla en individ får av en viss färg har dessutom personliga kopplingar. Val av 
färgschema i en bilderbok påverkar mycket starkt vilken stämning den får. 
Utelämnande av en viss färg kan också säga mycket till den som tittar (a.a). 
Färgernas mättnad, nyans och hur mörka eller ljusa de är samt hur de relaterar till 
varandra påverkar vår tolkning av bilden (a.a) Vissa färger upplevs som 
disharmoniska i relation till varandra medan andra inger ett lugn.  
   Illustratörer kan ge enskilda karaktärer specifika färger för att skapa en viss känsla 
för dem men bildens övergripande färgschema har störst effekt på åskådaren 
(Nodelman 1988).  
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Färg kan alltså användas för att ge en karaktär eller ett objekt visuell vikt samt för att 
skapa kopplingar mellan olika objekt (a.a). Svartvita bilder visar ännu mindre av 
verkligheten som den ser ut än vad färgbilder gör. I en svartvit bild skapar linjerna 
tydliga kontraster och former men få ytor och de har svårt att förmedla karaktär i 
ansikten eller miljön (a.a).  
   Illustratörer använder ljus och mörker för att skapa olika fokus och olika 
symboliska känslor i bilder. Ett ljust område i en bild får oss att titta där men den får 
också oss att associera till godhet och värme medan mörka områden ofta associeras 
till ondhet, hot eller sorg (Nodelman 1988). 

2.5.3.3 Bildkomposition 

En individs upplevelse av verklighetens gravitation påverkar hur bilder tolkas 
(Nodelman 1988;Bang 2000). Bland annat gör det att platta horisontella former i en 
bild ger en känsla av lugn och stabilitet medan vertikala former upplevs som 
energifyllda (Bang 2000). Objekt som visas i övre delen av en bild upplevs som om 
de flyter medan objekt i nedre delen av en bild upplevs som mer jordade (Nodelman 
1988; Bang 2000). Upplevelsen av gravitationen får oss också att uppleva diagonala 
linjer i en bild som någon form av rörelse, de tycks ju falla och kan därför användas 
för att skapa en känsla av spänning i bilden (a.a).  
   Bilders centrum är den punkt som drar till sig mest fokus från tittaren. Ifall ett 
objekt finns exakt i mitten av en bild har vi svårt att flytta ögonen från det 
(Nodelman 1988; Bang 2000). Detta gör att illustratörer kan skapa olika former av 
spänning i en bild genom att placera objekt på olika ställen i relation till centrum och 
bildens kanter (a.a).  
   Stora objekt i en bild får mer fokus än små eftersom vi upplever stora objekt som 
starkare än små (Nodelman 1988; Bang 2000). En isolerad figur som har samma färg 
och form som en grupp figurer i samma bild upplevs som mer isolerad än om den 
hade haft annan färg och form än gruppen (Bang 2000). Vi associerar olika objekt 
med varandra endera genom färg eller form. Den mänskliga hjärnan associerar färg 
mycket kraftigare än form (a.a). 
   Ett objekts storlek i relation till omgivningen ger olika upplevelse hos den som 
tittar. Ett litet objekt i en stor miljö ger ofta en känsla av överhängande hot 
(Nodelman 1988; Bang 2000). Ett objekt står ut mindre från bilden ifall det 
överlappar eller överlappas av andra objekt jämfört med om det vore isolerat 
(Nodelman 1988). Överlappning mellan objekt kan också visa på objekts relationer. 
Skuggor från ett objekt som faller över ett annat kan ha starka symboliska kopplingar 
och visa på ett objekts makt över det andra (a.a).  
   Upplevelsen av synvinkel och djup dvs. perspektiv i bilder har stor effekt på hur 
bilden tolkas. Konventioner för hur djup porträtteras i en bild måste vi lära oss 
(Nodelman 1988). Figurer sedda uppifrån tolkas oftast som en del i sin miljö medan 
figurer sedda nedifrån ses som mer isolerade från sin miljö (a.a). Även synvinkeln 
och distansen har kraftig påverkan på den som tittar (a.a). I fall en karaktär visas 
långt bortifrån, dvs. omgärdad av mycket bakgrund, upplever den som tittar 
objektivitet och distans och fokuserar mer på hur karaktärens handlingar inverkar på 
miljön (a.a). Ses karaktärerna på närmare håll där de fyller det mesta av bildens yta 
ger det mer fokus på relationen mellan karaktärerna. Extrema närbilder ger fokus på 
en enskild karaktärs känslor och upplevelser (a.a).  
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2.5.3.4 Rörelse och tid 

Linjer som går från nedre vänstra kanten till övre högra kanten i en bild ses som en 
rörelse uppåt medan en diagonal linje som går tvärtom ses som en rörelse nedåt 
(Nodelman 1988; Doonan 1993; Bang 2000). Denna upplevelse hänger ihop med vår 
upplevelse av gravitationen och av hur vi ”läser” en bilderbok. Vi har en benägenhet 
att läsa bilder precis som text dvs. från vänster till höger vilket gör att vi upplever en 
kronologisk ordning i bilder och i en bilderboks bildsekvens (Nodelman 1988). Det i 
sin tur gör att vi upplever det som om tiden förflyttas när ögonen går från vänster till 
höger (a.a). Detta får till följd att objekt som är placerade i förgrunden till vänster 
automatiskt får mer fokus och visuell vikt av den som tittar (a.a). Det gör också att 
när en karaktär står vänd mot höger i bilden tolkar vi det som om denne rör sig 
framåt i handlingen och i tiden (a.a). 
   Hur bilder förmedlar en känsla av rörelse och förändring över tid bygger helt på 
inlärda konventioner (Nodelman 1988). En bild visar ju per definition en specifik 
händelse vid en specifik tidpunkt. Bilderbokens upplägg av bildsekvenser kan dock 
ge upplevelse av rörelse och handlingens gång genom repetition dvs. en viss miljö 
visas i olika former eller en viss karaktär visas i olika positioner (a.a).  
   Även enskilda bilder kan visa rörelse. Bland annat genom att konstnären använder 
olika bildkonventioner. Exempel på sådana är att rita suddig omgivning, förvrida 
kropparna av karaktärerna eller objekten, rita böjda linjer runt objektens kroppar, rita 
pilar eller linjer i en viss riktning, eller rita karaktärer med en fot i luften (Nodelman 
1988). En annan variant är att visa en handling precis innan den utförs så att tittaren 
fyller i med hjälp av sin fantasi och därmed skapar en rörelse i sitt eget huvud (a.a). 
Rörelse och tidens gång kan också förmedlas i en bild genom att en och samma 
karaktär visas i flera smått förändrade situationer i samma bild (Nodelman 1988 
Schwarcz 1982). För att förstå att bilden inte visar säg tio olika katter utan en och 
samma katt i olika tidsintervall måste man helt enkelt lära sig den visuella 
konventionen att rita så (a.a). 

2.5.3.5 Ramar, kroppsspråk och gester 

Hur bilder omgärdas har också effekt på den som tittar. Bilder med tydliga ramar 
runt sig skapar en form av distans till berättelsen, eftersom vi upplever att vi tittar in 
från en punkt utanför. Har bilderna inga ramar utan fyller ut hela pappret upplever vi 
mer koppling till vad som händer karaktärerna i bilden (a.a). Ramar kan också 
användas inuti bilder för att fokusera något specifikt (a.a).  
   Nodelman (1988) menar att många kulturella antaganden styr våra tolkningar av 
bilder. Bland annat påverkar de hur vi avläser kroppsspråk och gester hos karaktärer i 
bilderna. Vi tolkar hängande huvud som ledsenhet, leende munnar som glädje osv. 
Enligt honom ger bilder och bilderböcker också ofta uttryck för kroppsliga klichéer 
där karaktärer som beskrivs som vackra har stora ögon, smal liten näsa, blont hår och 
finlemmad kropp, medan fysisk fulhet associeras med psykologisk ondska (a.a). 

2.6 Tidigare forskning om bilder och bilderböcker 

Forskning om bilderböcker tog fart först efter andra världskriget slut men trots det 
representerar forskningen idag en mängd olika teoretiska perspektiv. Bilderböcker 
har undersökts bland annat utifrån psykologiskt-, konstvetenskapligt-, 
litteraturvetenskapligt- och pedagogiskt perspektiv (Nikolajeva & Scott 2001).  
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2.6.1 Studier om barn och den visuella världen 
Två svenska relativt nutida avhandlingar om barns visuella värld är av intresse för 
denna studie. Sparrman (2002) undersökte den visuella världen bland 6-8 -åringar på 
ett fritidshem och Simonsson (2004) undersökte 3-5 - åringars bilderboksanvändning 
på två förskolor.  
   Bilderna i böckerna är centrala för barnens aktiviteter med dem och de använder 
hela tiden det visuella som ett medel för att skapa ordning i världen (Simonsson 
2004; Sparrman 2002). Barn är inte bara passiva mottagare av visuell kultur utan i 
interaktion med vuxna och med varandra förhandlar de hela tiden om det visuellas 
mening i olika situationer (a.a).  
   När det gällde just bilderböcker satt barnen ofta och ”läste” samt tolkade bilderna i 
dem i relation till vilken kontext de befann sig i. Det var också vanligt att barnen 
benämnde olika figurer och föremål i bilderna (a.a). Simonssons (2004) fann dock att 
barnen ofta gick längre än så. De olika benämningarna inspirerade dem till att söka 
ingångar i bilderna, vilka sedan blev utgångspunkten för fantasier och samtal kring 
specifika bildelement.  
   Barnen använde ofta bilderna som förlaga och inspiration till att skapa egna 
lekvärldar (Sparrman 2002; Simonsson 2004). De skapade också egna berättelser till 
bilderna, använde dem för att leka sagostund eller hade dem som rekvisita i någon 
lek (a.a). De lite äldre barnen i Sparrmans (2002) studie kommenterade även bilderna 
formmässigt och diskuterade deras trovärdighet dessutom hade de bilderna som 
förlaga för att rita av.  
   Simonsson (2004) fann att förskolebarnen ofta använde bilderböckernas bilder för 
att pröva olika sätt att vara och handla, de prövade olika positioner och identiteter. 
Barnen hade också behov av att tolka och förstå bilderna och de samtalade ofta om 
bilderna med varandra eller med vuxna för att begripa dem (a.a). Det visar att bilder 
kan vara komplexa och kräva arbete för att bli begripliga och att det därför bör finnas 
många olika sorters böcker med bilder i på förskolan (a.a).  
   Alla barn lär sig använda och tolka visuella representationsstrategier och att de 
använder visuell kultur som ett medel för att tolka och förstå världen (Sparrman 
2002). Den visuella kulturen påverkar barns handlande vilket i sin tur leder till att det 
har betydelse vilka bilder barn möter och hur vi visuellt gestaltar saker som 
exempelvis tid, historia, personer och olika kulturer (a.a).  

2.6.2 Studier om barns visuella förmåga 
Två studier av barns responser på bilderböcker är av intresse för denna 
undersökning. Styles och Arizipe (2001) undersökte hur 24 engelska barn i åldrarna 
4 till 11 tolkar bilderna i Anthony Browns bok Zoo. Barnen intervjuades och fick rita 
egna bilder för att forskarna ville se ifall de förstått mer av boken än vad de kunde 
uttrycka verbalt. Day (1996) undersökte hur 60 kanadensiska barn från tredje och 
fjärde klass uppfattade tre olika bilderböcker. De två första var relativt lika i stil och 
berättades i tredjeperson men den tredje boken hade annorlunda stil och berättades i 
förstaperson.  
  Båda undersökningarna fann att barnen uppmärksammade både denotativa och 
konnotativa nivåer i bilderna. Barnen kommenterade färgval och kopplade färgerna 
till olika känslor och stämningar dessutom använde de omgivningarna i bilderna för 
att tolka karaktärerna och den situation de befann sig i. De lade märke till 
kroppsspråk och fysiska utseenden och kommenterade stilförändringar samt 
förändringar i synvinkeln (Styles och Arizipe 2001; Day 1996). 
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De lite äldre barnen i Days (1996) undersökning kommenterade illustratörernas 
tekniker, speciellt om det var något de kände igen från sina egna bildlektioner. 
Barnen skapade olika dialoger till karaktärerna i bilderna. De gjorde kopplingar 
mellan bilder i olika berättelser och de använde tidigare kunskap av bilder för att 
förstå de nya (a.a).  
   I Styles och Arizipe (2001) undersökning uppfattade alla barnen kritiken mot att 
djur hålls fångna trots att detta endast visas i bokens bilder. Författaren till boken 
Zoo använder mycket visuella metaforer i sina bilder. Bland annat finns en bild på en 
inlåst tiger där en fjäril flyger utanför buren, båda har samma färger. Även de minsta 
barnen uppfattade att båda djuren hade samma färg men först i 10 - årsåldern kunde 
barnen uttrycka förståelse av metaforen om fjärilens frihet och tigerns fångenskap 
(a.a). Flera av de egna bilderna som barnen gjorde visade på stor förmåga att utläsa 
mening från bilder. Många gånger såg forskarna saker i barnens bilder som de inte 
hade gett uttryck för verbalt. Även de yngsta barnen, som saknade läsförmåga, 
visade på stor förmåga att uppfatta sinnestämningar och visuella uttryck i bokens 
bilder (a.a).  
   Barnen i Days (1996) studie uppvisade en viss förvirring när de undersökte den 
tredje boken hon hade med i undersökningen. I den boken använde illustratören en 
annorlunda och mer ovanlig stil och dessutom berättades historien i första person 
samtidigt som huvudpersonen visas på bilderna. På det hela taget hade den en mer 
komplicerad text- och bildinteraktion. Bilderna hade ovanliga former av perspektiv 
och komposition. Barnen förstod historiens innehåll men frågade mycket om själva 
utformningen av illustrationerna och vem det var som berättade historien. Day 
(1996) ansåg därför att barn använder tidigare kunskap för att förstå ny och att de 
ibland behöver hjälp för att nå det Vygotskij kallade den proximala 
utvecklingszonen. Enligt henne kan barn lära sig mycket om konst och bilder ifall de 
får hjälp att se kopplingar mellan olika stilar och uttryck.  

2.6.3 Studier kring bilderböckers innehåll 
Ett stort antal studier fokuserar på att undersöka hur olika sociala konstruktioner och 
kulturella attityder förmedlas via bilderböcker, samt vilka idéer och stereotyper som 
finns i dem. Rodman och Hildreth (2002) undersökte hur familjetyp och 
familjeetnicitet porträtterats i bilderböcker mellan 1943 och 1993 i USA.  
   Den vanligaste formen av familjetyp var traditionell kärnfamilj där de vuxna 
framställs som gifta och föräldrar till alla barnen i hushållet. En långsam (men inte 
statistiskt signifikant) ökning av andra familjetyper kunde skönjas under de 
undersökta 50 åren. När det gällde etnicitet porträtterades den vita familjen i mycket 
större utsträckning än någon annan etnicitet. Detta trots att den verkliga populationen 
i dagens USA har stor variation i etnicitet. Hurley och Chadwick (1998) undersökte 
19 böcker som vunnit Caldecott priset i USA mellan 1958 och 1997. Endast tre av de 
19 undersökta böckerna visade på sammanblandning av kulturer. Bilderböckernas 
brist i att visa interaktion och utbyte mellan olika kulturer var också tydlig i 
Pescosolido, Grauerholz & Milkie (1997) underökning. De undersökte närvaron av 
svarta i 2448 bilderböcker utgivna mellan 1930 och 1990 i USA. Endast 15 % av 
böckerna hade minst en karaktär som var svart och bara 3,3 % av böckerna visade 
bara svarta karaktärer (a.a). Men alla bilderböcker visar inte stereotypa 
föreställningar. Cole och Valentine (2000) undersökte 22 bilderböcker med 
multietnicitet som tema. Endast en av de 22 undersökta böckerna visade stereotypa 
föreställningar om andra etniciteter.  
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Ett relativt välundersökt tema i bilderböcker är hur manligt och kvinnligt framställs. 
Paterson och Lach (1990) undersökte 136 bilderböcker i USA från åren 1967, 1977 
och 1987. Under den undersökta perioden ökade antalet kvinnliga huvudkaraktärer i 
böckerna. Tillslut var de i princip lika många kvinnliga som manliga 
huvudkaraktärer. Det var dock fortfarande vanligare att bikaraktärerna var män än 
kvinnor. Antalet situationer där flickor och kvinnor visades i äventyrliga och 
spännande situationer ökade också. Även Gooden och Gooden (2001) fann att 
huvudkaraktären utgjordes av hälften män och hälften kvinnor. De undersökte 83 
bilderböcker publicerade mellan 1995 och 1999 i USA. I de undersökta titlarna hade 
de flesta kvinnorna fortfarande i traditionella roller och det var mycket vanligare med 
ensamma män i illustrationerna än ensamma kvinnor (a.a). 
   I Sverige har Kåreland och Lindh-Munther (2005 b) gjort en stor studie om genus i 
förskolans litteratur. De analyserade bland annat 195 böcker. I de undersökta titlarna 
var fler huvudkaraktärer män än kvinnor, närmare bestäm 50 mot 20 av 195 
bilderböcker. De var dock många böcker som hade både en manlig och en kvinnlig 
huvudrollsinnehavare. Karaktärernas agerande gav en relativt traditionell bild av vad 
flickor och pojkar ska göra. Pojkarna var ofta aktiva och starka och flickorna mer 
passiva och anpassningsbara. Det fanns dock undantag där pojkar visades som 
omhändertagande och flickor som äventyrslystna och där böckerna drev med de 
stereotypa könsrollerna.  
   Kåreland (2005) har också gjort en analys av böckerna Malla handlar, Malla 

cyklar, Nämen Benny och Jamen Benny utifrån genusteori. Benny visas som en 
självständig, oberoende och busig kille som gör allt på eget bevåg. Han visas med ett 
mycket mer kontrollerat känsloliv och dialogen mellan honom och de vuxna i 
böckerna är kort och i kommandoform. Sällan visas han i en situation där han får 
tröst och uppmuntran av vuxenvärlden (a.a). Malla visas som en hjälpreda som gör 
som andra vill och som hela tiden har vuxna runtomkring sig som ser till att allt blir 
rätt (a.a). Hon fokuserar mycket på hur andra uppfattar henne och läser av 
omgivningens reaktioner. Hon visas med ett mycket bredare känsloregister och får 
ofta fysisk kontakt med vuxna. Dialogen mellan Malla och de vuxna i böckerna är 
också mycket mer utvecklad och nyanserad (a.a).  
   Själva stilen på böckerna skiljer sig också åt där Benny- böckerna är ritade med 
tydliga och raka linjer medan Malla- böckerna har runda och mjuka linjer. Benny- 
böckerna är också ritade med starka tydliga färger, bland annat mycket rött, medan 
Malla- böckerna har pastelliga ljusa färger som flyter ihop (a.a). 
   Marriott (2002) undersökte hur djur och natur framställs i över 1000 bilderböcker. 
De djurkaraktärer som framställdes var oftast domesticerade små däggdjur i form av 
husdjur eller lantbruksdjur (a.a). De visades i miljöer som hem, skolor, hushåll, 
gator, trädgårdar och affärer, men även på lantgårdar, i parker eller på stränder. 
Historier med vilda djur som huvudkaraktär var mycket ovanliga och miljöer som 
djungel, öknar, hav eller berg och skog användes mycket sällan (a.a). Många gånger 
hade djuren förmänskligade skepnader för komiska eller pedagogiska effekter och de 
visades sällan i sina naturliga habitat (a.a). Naturen framställdes oftast som en tämjd, 
familjär och säker plats med ett romantiskt skimmer över sig. Mycket sällan visades 
djur som hade sina naturliga instinkter kvar eller situationer där relationen mellan 
djur och människa var problematisk (a.a). 
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2.6.4 Studier om förskolepedagogers tankar kring litteratur 
Två studier är gjorda i Sverige angående hur förskolepedagoger tänker om 
litteraturen i sin verksamhet. Simonsson (2004 & 2006) har gjort en avhandling om 
bilderböcker i förskolan, där hon bland annat intervjuar pedagoger om deras 
allmänna syn på bilderböckerna och deras plats i förskolan. Kåreland och Lindh – 
Munther (2005 a) intervjuade ett antal förskolepedagoger om hur de motiverade sin 
litteraturverksamhet, vilka grunder de hade för val av böcker och hur de utförde 
litteraturverksamheten. 
   Båda undersökningarna fann att pedagogerna ofta använde sig av 
utvecklingspsykologiska kunskaper om barn när de gjorde bedömningar kring 
bilderböcker. De hade många föreställningar om vad som är lämpligt för olika 
åldersgrupper och vad barn klarar av eller inte (Simonsson 2004 & 2006; Kåreland 
och Lindh – Munther 2005 a).  
   Bilderböcker sågs som ett medel för att öka barns ordförråd och ordförståelse samt 
för att lära dem hur man hanterar böcker. Dessutom såg alla pedagogerna 
bilderböcker som ett medel att skapa lugn och ro samt koncentration. Högläsning och 
bilderböcker på förskolan användes också som ett sätt att utjämna olikheter i barns 
tillgång till litteratur i hemmet. Pedagogerna uttryckte också synen att bilderböckerna 
i förskolan skulle ge barnen tillgång till det svenska litterära kulturarvet. Böckerna 
användes för att ge barn ny kunskap och nya upplevelser, men också för att lära dem 
om hur berättelser är uppbyggda (Simonsson 2004 & 2006; Kåreland och Lindh – 
Munther 2005 a).  
   Pedagogerna menade också att barnen kunde använda bilderböckerna för att 
bearbeta känslor och inre bilder. Vissa pedagoger gav dock uttryck för 
föreställningen om den goda barndomen och valde därför bort böcker med svåra 
teman (Simonsson 2004 & 20006). Pedagogerna i Simonssons (2004 & 2006) 
undersökning gav också uttryck för föreställningen att bilder är viktigare för de yngre 
än för de äldre barnen. De påpekade också att barnen oftast visade ett stort intresse 
för böckernas bilder. Trots det menade Simonsson (2004 & 2006) att pedagogerna 
oftast resonerade kring bilderböckerna som om de endast bestod av texter och sällan 
gav uttryck för tankar kring bilderna. 
   I Kåreland och Lindh – Munthers (2005 a) undersökning talade pedagogerna om 
bilderna men inställningen till dem varierade stort. Några ansåg att bilderna var en 
viktig del av boken och att läsandet skulle avbrytas för att låta barnen fråga om och 
diskutera kring bilderna. Andra visade inte bilderna alls eftersom de ansåg att barnen 
behövde träna upp sin förmåga till egna inre bilder. Några visade bilderna men 
diskuterade dem inte. Ytterligare andra ansåg att bilderna var mycket viktiga 
eftersom de i sig berättar historier och de ansågs kunna ge stimulans till eget 
skapande (a.a).  
   Båda undersökningarna fann att pedagogerna hade nyttoaspekten i fokus när de 
talade om bilderböckerna. Kåreland och Lindh – Munther (2005 a) ansåg att 
pedagogerna i deras undersökning sällan anknöt till narrativa eller språkliga aspekter 
när de valde böcker och Simonsson (2004 & 2006) påpekade att pedagogerna i 
hennes studie aldrig kommenterade bilderböckernas estetiska funktion. 
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2.7 Sammanfattning av bakgrunden 

I förskolepedagogers arbete ingår att ge barn tillgång till och ökad förståelse för 
symboler och deras kommunikationsmöjligheter (Utbildningsdepartementet 1998). 
De skall arbeta för att barn får ökad förståelse för andra kulturer och synsätt på livet 
och de skall verka för att alla barn utvecklar hela sin potential oavsett vilket kön de 
har (a.a). Bilderböcker i alla dess former har ofta en självklar plats i förskolans 
verksamhet och barn interagerar mycket med dem både på egen hand och ihop med 
vuxna (Simonsson 2004; Sparrman 2002). Barn påverkar och påverkas av det 
visuella i sin vardag (a.a). Bilder i alla dess former har potential att påverka de barn 
som tittar genom att de använder bilderna för att pröva identiteter och för att försöka 
förstå sin omvärld (a.a).   
   Varje bild innehåller ofta kulturella normer och föreställningar från den tid och det 
samhälle då den först gavs ut (Schwarcz 1982; Nodelman 1988; Doonan 1993). 
Studier visar att bilderböcker kan visa stereotypa bilder om etnicitet och om 
könsroller (Rodman & Hildreth 2002; Pescosolido, m.fl. 1997; Hurley & Chadwick 
1998; Cole & Valentine 2000; Paterson och Lach 1990; Gooden & Gooden 2001; 
Kåreland och Lindh-Munther 2005 b; Kåreland 2005). Bilderböcker kan också ge en 
glorifierad och ensidig bild av djur och natur (Marriott 2002). 
   Bilder kommunicerar på många nivåer genom komplexa tecken (Nodelman 1988; 
Nikolajeva & Scott 2001; Berger 2008). Vissa delar av människans visuella 
kommunikationsförmåga tycks vara medfödd, medan hon måste lära sig andra 
(Nodelman 1988; Berger 2008). Bilder är fulla av komplexa 
avbildningskonventioner som individer måste förstå för att kunna tolka dem korrekt 
(a.a). Ju mer kunskap en individ har om bildkommunikation desto mer kan han/hon 
få ut av bilderna (Schwarcz 1982; Nodelman 1988, Doonan 1993). Studier visar att 
barn har förmåga att tillsammans med andra tillägna sig många av 
bildkommunikationens olika nivåer och öka sin förståelse för visuell kommunikation 
(Day 1996; Styles och Arizipe 2001; Sparrman 2002; Simonsson 2004). 
   Tidigare studier av förskolepedagogers tankar om barnlitteratur har visat att de 
hade många förställningar om hur böcker skall vara och vad man skall ha dem till. 
Men de gav sällan uttryck för tankar om bilderböckernas bilder (Simonsson 2004 & 
2006; Kåreland och Lindh – Munther 2005 a). Är de verkligen så att pedagoger inte 
funderar på bilderna eller kommer jag få ett annat resultat när jag frågar mer specifikt 
om bilderna i böckerna?  
   Denna studie fokuserar på pedagogers tankar om bilderböckers bilder. Vad tänker 
de om bilder? Vad tänker de om hur bilder kommunicerar och vad de säger? Hur 
tänker de om bilders påverkan på dem som tittar? 
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3 SYFTE: 

Syftet med denna undersökning är att belysa och beskriva vad ett antal pedagoger, 
verksamma i förskolan, har för tankar och föreställningar om bilderböckers bilder. 
Jag vill även belysa vad de tänker om bildernas betydelse för barns synsätt på 
världen och sig själva.  
Frågorna jag ställer är: 

 
• Vad tänker de om sina val av bilderböcker och om bilders utseende? 
 
• Vad tänker de om bilders funktion och användning? 
 
• Vad tänker de om bildernas uttryck och hur det kan påverka den som tittar? 
 
• Vad tänker de kring bildernas innehåll och hur det kan påverka den som 

tittar? 
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4 METOD 

4.1 Undersökningsmetod 

Både Bell (2006) och Patel och Davidson (2003) menar att valet av metod skall 
baseras på vad studien vill undersöka samt hur mycket tid och resurser som finns för 
att genomföra studien. Eftersom denna studie ville belysa ett antal pedagogers tankar 
och föreställningar om fenomenet bilder i bilderböcker passade intervjuformen bäst. 
Intervjuer ger just en chans för individer att vid ett specifikt tillfälle uttrycka sina 
åsikter och tankar om ett visst fenomen (Lantz 2007). Fördelen med intervjuer är att 
de ger forskaren möjlighet att följa upp och fördjupa respondenters svar på ett sätt 
som inte är möjligt i enkätstudier (Bell 2006). Dessutom får forskaren tillgång till 
respondenters icke verbala signaler som mimik, tonfall och gester vilket kan ge 
information som inte visas i skriftliga svar (Bell 2006).     
   Jag var intresserad av individers tankar och idéer, varför jag fann det viktigt att 
kunna fördjupa och utvidga respondenters svar. Jag valde också att göra enskilda 
intervjuer istället för gruppintervjuer. I en enskild intervju har jag som intervjuare 
lättare att få fram enskilda individers åsikter och det är en större chans att individen 
vågar lufta sina personliga tankar. Bell (2006) menar att individer som har avvikande 
åsikter gentemot gruppen lätt kan hålla inne med dessa i en gruppintervju. Eftersom 
jag var intresserad av enskilda individers åsikter valde jag att göra enskilda 
intervjuer.  
   Jag gjorde även ljudupptagning av intervjuerna för att jag som intervjuare skulle 
kunna fokusera helt på vad mina respondenter faktiskt sade (Lantz 2007; Bell 2006). 
Ljudupptagningar gav mig som intervjuare också större chans att få med mer av det 
som respondenter sade, eftersom metoden att skriva anteckningar och samtidigt 
samtala kräver en förmåga och vana som tar lång tid att utveckla (Lantz 2007). 
Ljudupptagningar gav också mig som forskare en möjlighet att bedöma hur 
kvaliteten på genomförandet av intervjuerna var och en möjlighet att återge exakta 
ordalydelser samt citat (Bell 2006; Lantz 2007). Det faktum att jag vill göra 
ljudupptagningar av intervjuerna talade också för att det var bättre att göra enskilda 
intervjuer. Enligt Bell (2006) kan det nämligen vara svårt att höra vem som säger vad 
samt vad individer faktiskt säger vid ljudupptagningar av gruppintervjuer.  
   Patel och Davidson (2003) menar att när intervjuer skall göras med respondenter 
måste två val göras av intervjuaren. Det första valet handlar om hur stort ansvar 
respondenterna skall få angående frågornas utformning och i vilken ordning frågorna 
ställs, vilket kalls för intervjuns grad av standardisering (a.a). Det andra valet handlar 
om i vilken mån frågorna som intervjuaren ställer skall vara fria att tolka av 
respondenterna utifrån deras egna föreställningar, erfarenheter och inställningar, 
vilket kallas intervjuns grad av strukturering (a.a). Jag valde att göra öppna riktade 
intervjuer då dessa synliggör individers upplevelser av ett fenomens olika kvalitéer 
(Lantz 2007). En öppen riktad intervju utgår från ett antal förutbestämda 
frågeområden där intervjuaren delvis styr vad respondenterna skall fördjupar sig i 
(Lantz 2007). Denna undersökning hade som huvudfokus bilder och 
bildkommunikation vilket belystes utifrån ett antal större frågeområden. Intervjuerna 
i denna undersökning hade därför en viss grad av standardisering då ett antal 
förutbestämda frågeområden togs upp (se bilaga 2). Däremot var ordningen frågorna 
ställdes i och vilka följdfrågor som ställdes beroende av hur respondenterna agerade 
och svarade.  
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Intervjufrågorna vara öppna men hade en viss riktning mot vad bilder kommunicerar 
och hur de kommunicerar. Det gjorde att respondenterna hade stort utrymme att 
svara utifrån sina egna uppfattningar men gavs inte total frihet att tala om vad som 
helst. Intervjuerna hade alltså ha en viss grad av struktur (se bilaga 2). Bell (2006) 
menar att en viss grad av struktur på frågorna är viktigt för att underlätta att 
intervjuaren verkligen får svar på sina frågor i intervjusituationen. Eftersom 
intervjuerna handlade om bilder ombads respondenterna ta med sig en bilderbok de 
tyckte om och en de inte gillade så att samtalet fördes kring dem och deras bilder. 

4.2 Urval och Undersökningsgrupp 

Enligt Eriksson och Wiedersheim - Paul (2006) måste forskaren bestämma sig för 
vilken grupp av människor eller organisationer som skall ingå i studien och hur den 
gruppen skall avgränsas. Mitt syfte avgränsade undersökningsgruppen till pedagoger 
verksamma i förskolan. Sammanlagt genomfördes fem intervjuer och den insamlade 
empirin utgjordes av dessa fem intervjuer där varje intervju varade ca en timme. De 
intervjuade pedagogerna kom från två olika rektorsområden. De första fyra 
intervjuerna skedde med pedagoger i samma rektorsområde fördelade på tre olika 
förskolor. Den sista intervjun skedde med en pedagog i ett annat rektorsområde på en 
fjärde förskola. Alla förskolorna låg några mil ut på landet utanför en mellanstor stad 
i södra Sverige. Alla de intervjuade pedagogerna var verksamma i förskolan. Några 
var utbildade förskolelärare och några tidigarelärare.  

4.3 Etik 

Jag tog del av vetenskapsrådets forskningsetiska principer via codex för att veta vilka 
regler och riktlinjer som gällde för vetenskapliga undersökningar (Vetenskapsrådet-
etiska principer). Kunskap om dessa regler ledde till att de förskolepedagoger som 
deltog i denna undersökning fick information både skriftligt innan intervjuerna 
genomfördes och muntligt innan intervjuerna började. I denna information fick de 
veta studiens syfte och vad deras medverkan skulle syfta till. De fick också veta att 
de rörde sig om enskilda intervjuer som skulle spelas in på band och ta ca en timme i 
anspråk. De fick ta ställning till om de ville medverka och gav sedan sitt samtycke. 
Pedagogerna meddelades också att de självklart fick avbryta sin medverkan precis 
när de ville utan undantag. Dessutom fick de veta att deras svar skulle vara 
avidentifierade, dvs. endast jag skulle veta vilka de var. De fick också veta att allt 
insamlat material endast skulle användas till min undersökning och sedan förstöras. 

4.4 Genomförande 

Kontakt togs först med rektorn för ett visst område då denna angavs ha stora 
kunskaper om bilderböcker och barnlitteratur. Rektorn förmedlade kontakten med ett 
antal förskolepedagoger vilka fick mitt informationsbrev (se bilaga 1). Fyra 
pedagoger gav sitt medgivande till att intervjuas och jag besökte dem på deras 
arbetsplatser för att skapa en kontakt med dem. Tid och plats för intervjuerna 
bestämdes tillsammans med pedagogerna. De fyra första intervjuerna genomfördes 
under första veckan i maj 2010. De två första intervjuerna utfördes på en förskola 
under samma eftermiddag. Den tredje intervjun utfördes på en annan förskola dagen 
efter de två första och den fjärde intervjun utfördes på den tredje förskolan två dagar 
senare. För att få ytterligare en intervju tog jag kontakt med en pedagog i ett annat 
rektorsområde vilken fick mitt informationsbrev (se bilaga 1). Efter dennes 
medgivande gjorde jag intervjun under andra veckan i maj 2010.  
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Alla intervjuer utfördes i ett avskilt rum där vi inte blev störda utan kunde 
koncentrera oss på intervjun (Lantz 2007). 
   Jag startade varje intervju genom att beskriva vilka etiska regler undersökningen 
följde och att informanterna självklart fick avbryta sin medverkan när som helst. Jag 
förklarade också syftet med undersökningen och vilka frågeområden vi skulle 
behandla. Dessutom berättade jag hur lång tid vi skulle ha på oss. Enligt Lantz 
(2007) är detta ett bra sätt för att skapa en god kontakt med respondenten och ge en 
gemensam förståelse för vad intervjun skall handla om.  
   När ramarna för intervjun var kända för oss båda startade jag bandinspelningen och 
började intervjun med att fråga om bakgrundsfakta som ålder, utbildning, vilka åldrar 
respondenten jobbade med och hur länge denna hade jobbat. Dessa fakta kan enligt 
Lantz (2007) ge mig som intervjuare en chans att förstå en del av det sammanhang 
och den situation respondenten är i. Jag fortsatte sedan intervjun genom att ställa 
frågorna från min intervjumall samt att ställa följdfrågor för att fördjupa 
respondenternas svar.  
   Under hela studien har jag kontinuerligt fört anteckningar om mina tankar och de 
idéer jag fått. Efter varje intervju skrev jag ner de intryck jag fått och de tankar som 
pedagogernas svar gett upphov till. 

4.5 Databearbetning 

Den insamlade datan i form av ljudupptagningar av 5 timmar intervju transkriberades  
till en text som kunde analyseras (Patel & Davidson 2003). Då omformning av 
ljudupptagning till text alltid resulterar i en viss selektion (a.a) genomförde jag 
analysen genom att varva att läsa texterna och att lyssna på ljudupptagningarna. Jag 
analyserade empirin utifrån studiens frågeställningar och kategoriserade svaren under 
rubrikerna:  

• Tankar om val av bilderböcker och åsikter om hur bilder skall vara. 
• Tankar om bilders funktion och användning.  
• Tankar om bildernas uttryck.  
• Tankar om bildernas innehåll. 

Jag lyssnade på ljudinspelningarna av intervjuerna och läste de transkriberade 
texterna ett stort antal gånger. I analysen av bandinspelningarna och texterna letade 
jag övergripande mönster i pedagogernas tankar och föreställningar. De mönster jag 
fann ledde till att jag kunde skapa ett antal underkategorier vilka beskriver vanligt 
förekommande tankar hos pedagogerna. Studiens resultat analyserades också i 
relation till den beskrivna teoretiska utgångspunkten med fokus på hur bilder 
kommunicerar med hjälp av bland annat linjer, färg, form, ljus och mörker. Slutligen 
jämförde jag mina resultat med tidigare forskning, speciellt med Kåreland och Lindh 
– Munther (2005 a) och Simonssons (2004 & 2006) tidigare undersökningar av 
pedagogers tankar kring litteratur i förskolan. 

4.6 Metoddiskussion 

Enligt Patel och Davidson (2003) så får begreppen validitet och reliabilitet en annan 
innebörd i kvalitativa studier än i kvantitativa. En kvalitativ studies kvalité handlar 
om hela forskningsprocessen och forskarens egen förmåga (a.a). 
Det går inte att bortse ifrån att min ovana vid att intervjua kan ha påverkat denna 
studies resultat. Forskarens vana vid att intervjua är en mycket viktig faktor för 
intervjuers kvalité och analysen av sådana (Lantz 2007; Patel & Davidson 2003). 
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Jag ökade kvaliteten på studien genom att direkt efter intervjuerna anteckna mina 
intryck av intervjun och genom att genomföra en första snabb analys av intervjuerna 
samma dag som de gjordes. Den snabba analysen av de två första intervjuerna gav 
mig insikt om att jag behövde vara mer strukturerad i mina frågor då jag lätt tappade 
fokus på syftet. Detta är ett vanligt problem vid öppna intervjuer (Lantz 2007). Från 
intervju tre följde jag därför min intervjumall mer fast även om jag ställde följdfrågor 
på olika sätt beroende på vad respondenterna tog upp. 
    I min analys av datan har jag hela tiden varvat mellan att läsa den transkriberade 
texten och att lyssna på ljudupptagningarna. Detta för att minska den selektion som 
sker när ett material överförs från en form till en annan. Jag har också varit väldigt 
förberedd och påläst på området som jag intervjuade om vilket är en fördel när man 
skall göra kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson 2003). 
   Det faktum att jag inte kände respondenterna kan också ha påverkat hur 
intervjuerna gick. Min intention var att träffa alla respondenterna en gång innan 
intervjun genomfördes, vilket jag lyckades genomföra med 4 utav 5 respondenter. 
Jag har vid alla intervjutillfällen också försökt att skapa en avslappnad situation där 
intervjuns ramar och studiens syfte diskuterats med respondenterna innan vi startade. 
Det är ett bra sätt att skapa en gemensam grund inför intervjun (Lantz 2007). 
   Ljudinspelningar kan påverka vad respondenterna vågar säga och hur de beter sig 
(Patel & Davidson 2003). Inga av mina respondenter visade dock tecken på att de 
tyckte att de var obehagligt att bli inspelade. Jag upplevde också att fördelarna med 
ljudupptagning övervägde nackdelarna. De gav mig stor möjlighet att granska mitt 
eget beteende under intervjuerna. Vilket jag såg som en viktig del i granskningen av 
hela forskningsprocessen. Ljudupptagningarna gav mig också större förmåga att få 
med exakt vad respondenterna sade och de gav mig möjlighet att citera pedagogerna 
ordagrant. 
   Det faktum att jag inte kände respondenterna kan också ha påverkat deras specifika 
svar. En intervjusituation skapar alltid sociala förväntningar. Respondenterna känner 
ett krav att svara eftersom de vet att intervjuaren vill få fram data (Lantz 2007). Jag 
var dock väldigt tydlig med att intervjuerna var frivilliga och att de fick avbryta när 
de ville.  
   Jag valde att göra enskilda intervjuer istället för gruppintervjuer eftersom det kan 
vara svårt att hantera grupper av människor och samtidigt få fram allas åsikter. Så 
här i efterhand har jag funderat på om det inte hade varit bättre att göra just 
gruppintervju. Jag upplevde att ämnet var svårt och ovant för respondenterna att tala 
om. Hade jag intervjuat en grupp pedagoger kanske de hade vågat diskutera mer och 
hjälpt varandra att komma fram till vad de tänkte. En gruppintervju kanske också 
hade hjälpt mig att få fram mer djup i respondenternas svar.  
   Jag tror att min upplevelse av att ämnet var svårt för respondenterna att sätta ord på 
påverkade så att jag inte ställde tillräcklig många följdfrågor. Jag ville helt enkelt inte 
utsätta dem för obehaget att inte kunna svara. Det gjorde att intervjuerna inte fick det 
djup och den bredd de skulle kunna ha haft. Ett av de stora problemen med 
intervjuformen som sådan är just svårigheten att som intervjuare klara av att skapa 
djup i respondenternas svar (Lantz 2007). Samtidigt är det min upplevelse att jag 
lyckats få respondenterna att åtminstone uttryck tankar om ett ämne som de sällan 
funderat kring. 
   Jag lade också märke till att jag hade tagit för givet att ord som etnicitet och 
stereotyp var kända begrepp, vilket inte var så bra. Jag borde ha varit mer kritisk mot 
mitt ordval i intervjumallen och aktat mig för krångliga begrepp. Ifall respondenterna 
inte förstår vad intervjuaren menar har de svårt att svara på frågorna. 
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5 RESULTAT 

Här redovisas resultaten kring hur pedagogerna tänkte kring bilderböckernas bilder. 
Jag har samlat resultaten under de 4 huvudrubrikerna: Tankar om val av bilderböcker 

och om bilders utseende, Tankar om bilders funktion och användning, Tankar om 
bildernas uttryck, samt Tankar om bildernas innehåll. Underrubrikerna utgör de 
teman jag funnit i respondenternas svar. I citaten används påhittade namn på 
respondenterna och intervjuaren förkortas I där denna är utskriven. 

5.1  Tankar om val av bilderböcker och om bilders utseende 

Under denna kategori har jag samlat de svar som handlar om pedagogernas val av 
bilderböcker och vad som styr dessa val. Här finns också deras åsikter om hur bilder 
bör se ut och vilken känsla de helst skall ge upphov till. 

5.1.1 Bilderna och tidsbrist 
I respondenternas svar framkom det att bilderna utgjorde en viktig del i deras val av 
bilderböcker, speciellt då de tittade på okända böcker. De gav dock uttryck för att 
textmängden också var ett urvalskriterium. De nämnde också att tidsbrist ofta 
utgjorde ett hinder för att verkligen undersöka böckerna ordentligt och att de därför 
ofta utgick utifrån bilderna. Följande citat belyser denna inställning. 

Ann: Alltså jag tror nog att man går mycket på hur framsidan ser ut om det är 
nya böcker. Jag brukar nog göra så att har jag inte sett boken innan tittar jag på 
framsidan och öppnar boken, tycker jag inte om bilderna så stänger jag den och 
sätter tillbaka den. Jag tror att jag går mycket på så och nog lite på hur stilen ser 
ut i boken med, för det är ju olika stilar också. Jag har inte tänkt på det innan 
men jag tror att det är så, jag tittar nog mycket på bilderna, och om jag tycker om 
dem liksom, man hinner ju inte läsa boken så man får chansa. Det får inte heller 
vara för mycket text för då hinner jag aldrig läsa färdigt boken och då kan det 
lika gärna kvitta om det är en bra eller dålig bok. 

 
Lena: Jag valde nog rätt medvetet om böckerna var vackra, ja jag gjorde nog 
det, det var bilderna som tilltalade mig. 

 
Sara: Ja hum, om jag är på biblioteket då är det ju, ja det kan ju vara att man 
känner igen någon bok så här och att man väljer den därför. Men annars är det ju 
för bilderna, det är bilderna som gör att man, om man inte letar efter ett speciellt 
tema eller så, men annars så tittar man ju på bilderna. 

 
Karin: Ja det är ju faktiskt bilden om den ser spännande ut, men sen kan man bli 
besviken för bilden kan vara jätte tilltalande och sen läser du texten och då var 
den inte så bra. 

5.1.2 Bildernas utseende 
Ett annat tema som blev tydligt i respondenternas svar var deras syn på hur bilderna 
skulle se ut och vilken känsla de skulle förmedla. Den genomgående synen var att 
bilder skulle vara förståeliga, enkla och inte ambivalenta eller otydliga. Man skulle 
se vad de föreställde och inte behöva gissa sig till vad de visade. Följande citat 
illustrerar den synen: 

Lisa: Bilder tycker jag är väldigt, ja alltså man skall se vad det är det är viktigt 
känner jag. Ää så jag tycker nog mer om lite mer målade bilder, inte för mycket 
streckgubbar och sådant. Det ska nog vara lite mer levande på det viset, så att det 
är lite figurer, så att man ser vad det är så man inte behöver gissa sig till vad det 
kan vara i böckerna.  
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Ann: Alltså det ska vara mer tydliga, jag vill nog egentligen ha rätt så tydliga 
bilder. Det ska synas vad som händer på bilden, inte det här kluddiga och så, och 
tillgjorda figurer, det får inte vara för utspökat. 

 
Sara: Man ska kunna se vad det är, inte sådana här fantasi, nu har jag ett 
exempel här på sådan här (visar Den underbara familjen kanin och godistrollet) 
här tycker jag att det är lite svårt, ää här är ju det här monstret då, och det är lite 
svårt att se tycker jag, jaha vad är kroppen på det monstret och vilket är huvud 
och kropp på det och så. 

 
Några av pedagogerna tyckte också att bilderna skulle förmedla en glad och positiv 
känsla och att de skulle vara färgglada. 

Sara: Ja det ska nog vara färgglatt och kanske så mycket, och likadant med 
sådana här bilder (visar en bok om Aston som är ritad med murriga, matta färger) 
som inte, det är inte så färgglatt det är inte så skarpa färger det tycker jag ser lite 
ja, jag vill gärna ha lite mer. Ää det ska vara glada fina färger. 

 
Karin: Jag tycker det skall vara tilltalande på nått vis, så att det inte ser ut som 
något hafsverk utan att det ligger tankar liksom. Att det ska vara harmoni med, 
text och bild ska stämma överrens på nått vis. 

 
Lena: Det är ju klara färger det är nog det. Det är enkla och det är klara färger 
det är alltså inte massor ää konstigheter, det är ju en platt bild liksom. 

 
Några av pedagogerna sade också att de ville ha enkla och fint ritade bilder och de 
inte tyckte om bilder som upplevdes som ofullständiga. 

Lena: Det är väldigt enkla bilder aää, inget krusidull ingenting men det tycker 
jag är jätteroligt. 

 
Lisa: Jag tycker nog om att figurerna är fint ritade alltså det är fina bilder, det är 
lätta bilder det är inte så pluttrigt. 

 
Karin: Jag tycker att det ser väldigt slarvigt ut och så tycker jag att det inte ser 
riktigt färdigritade ut (syftar på figurer i Vem är arg) det gillar jag inte. 

 
Någon sade också att bilderna inte ska förmedla tokiga saker som kunde sätta griller i 
huvudet på barn. Bilderna skulle inte heller vara otäcka. 

Lisa: Det får inte vara för mycket kanske bråk eller om man tittar om de bråkar 
mycket och det är fest eller så. Man kanske vill ha det i lite ordnade former och 
så. Vissa böcker man tittat i så har det varit fest och ölburkar och så, ja då tänker 
jag nog att det är nog ingenting för barn. Eller om det är väldigt otäcka bilder 
kan det ju vara också så man tänker att ja det är nog inte så bra eller att man tror 
att bilder som påverkar dem rätt som helt tokiga saker som man tror att det gör 
de säkert sen.  

5.1.3 Barndomens bilderböcker eller ovisshet 
Under intervjuerna ställde jag frågan om vad respondenterna själva trodde påverkade 
hur de tyckte att bilder skulle se ut och vad som styrde deras val av bilderböcker. De 
hade svårt att svara på denna fråga, men fyra av dem gav uttryck för följande tankar: 

Lisa: Ja vet inte om det man läst när man själv var barn. Då läste man ju en sorts 
litteratur och då var det inte så moderna böcker heller, som det kan vara ibland, 
utan det var de här Elsa Beskow och de här välkända då. Jag vet inte om man 
känner sig mer trygg med dem som vuxen, dagens föräldrar kanske läser andra 
böcker och känner en annan. Jag vet inte om det är vad man själv gjort när man 
var liten som det hänger ihop lite med. 
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Ann: De var en svår fråga det har man väl ingen aning om egentligen alltså. 
 

Lena: Ja visst miljön påverkar ju oss alla men alltså jag tror det är inifrån tror 
jag, min känsla som jag har haft eftersom jag alltid har hållit på med det här med 
bild och form. 

 
Karin: Jo det har de säkert fast de tänker man ju inte på, det ligger ju kanske 
där, det har jag inte funderat på alltså vad det är som styr mig. 

5.2 Tankar om bilders funktion och användning 

Under denna kategori har jag samlat de svar som kan kopplas till vilken funktion 
pedagogerna ansåg att bilder hade. Här finns också pedagogernas tankar kring hur de 
använde sig av bilderböckernas bilder. 

5.2.1 Utvecklingspsykologiskt tänkande om bilderna och texten 
Ett mycket genomgående tema i alla respondenternas svar var fokus på 
utvecklingspsykologi och tankar om vad barn kan eller inte kan klara av i olika 
åldrar. Små barn ansågs behöva stora robusta böcker med enkla bilder och lite text. 
Större barn ansågs istället behöva kapitelböcker för att de skulle träna upp sin 
förmåga att göra egna inre bilder. Följande citat illustrerar denna syn: 

Ann: Ä det är beroende på vilken ålder man läser för. Det gäller ju att man läser 
för rätt åldrar att man inte har för svåra böcker. Så att man, så att det blir fel 
bilder för så, så att barnen kan ta till sig bilderna. 
I: Hur tänker du då? 
Ann: Jag har inte tänkt men nu när jag ser det, så små barn ska ha enkla bilder 
med någon sak på varje sida, det ska vara enkelt och konkret så att de kan liksom 
få en bild ää koppla det till de orden som man säger. Ää det är väldigt viktigt för 
språket tror jag alltså. De är så för de större barnen läser vi alltså kapitelböcker 
och försöker hitta enkla som går att läsa, för jag tycker om att läsa utan bilder 
med för de skapar helt annat tänkande hos barnen. Då får de tänka och skaffa 
egna bilder och det tror jag jätte mycket på. 

 
Lisa: Jag tror att barn, de vill ju gärna ha bilder det märker man ju om man läser 
någon kapitelbok så undrar de ju lite, ja är det inga bilder. Ja det är lite svårare 
tror jag när de är i de här åldrarna (syftar på 1-5 åringar) att få upp den här bilden 
i huvudet men det äldre barnen kan man läsa kapitelböcker och de kan fantisera 
hur det kan vara, det har de nog inte kommit igång med riktigt här. 

 
Sara: För de allra minsta barnen som inte kanske lyssnar så mycket på en saga 
så är bilderna allt, jag menar de här där det är väldigt lite text och kanske bara 
enstaka ord och pekböcker och så, då är ju bilden boken. 

5.2.2 Bilder som motpol till snabba medium 
Tre av pedagogerna nämnde att stillbilderna i bilderböcker kan ge barn förmåga att 
slappna av och ta in information långsamt. De menade att bilderböcker gav tillfälle 
till att bläddra tillbaka och fundera jämfört med dagens alla snabba medium som tv, 
film och dataspel. 

Lena: Men just den rörliga bilden är jobbig för det lilla barnet. Det ska ju 
egentligen vara den här stillbilden så att de hinner ta in bilden. En bild som bara 
fladdrar runt så här, de hinner inte uppfatta allting det lilla barnet. 
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Karin: Dagens barn är sällan vana vid stilla bilder de är vana vid att titta på, det 
händer så mycket fort, det är rörliga bilder i film och datorn det händer rätt 
mycket. Jag tror dagens barn får väldigt mycket intryck och så. Med en 
bilderbok kan de titta på en bild i lugn och ro och fantiserar. Jag har märkt att när 
de är trötta så tar det en bilderbok och ligger där och bläddrar och funderar. 

 
Lisa: Sen är böcker viktiga för där kan man ju gå tillbaka och titta, all annan 
media som tv och video och allt, de går så fort. Så bilderböcker tror jag kan ge 
barn mycket för förstår man inte, så bara bläddrar man bakåt så tar men det en 
gång till. 

5.2.3 Bilderna viktiga för barnen 
Flera av pedagogerna gav uttryck för att bilderna var viktiga för barnen och att dessa 
ofta fokuserade på bilderna. De nämnde också att barnen ofta satt och tittade på 
bilderna och pratar med varandra. 

Ann: Jag tror egentligen att man inte tittar så nog på bilden (syftar på sig själv 
när hon läser en bok för barn), barnen är mer intresserade, de tittar på ett annat 
vis för bilden är ju deras bok medan texten är ju min på nått vis, det blir ju lite 
så. 

 
Sara: De fyller en stor funktion och man ser ju vid de tillfällena när barnen sitter 
själva och tittar i en bok då är det ju bilderna som gör att de kan berätta i rätt 
ordning och vet som händer sen och så. 

 
Karin: Alltså barnen om de skall titta och välja en bok själva, så hittar de på 
egna sagor via bilderna. Så de fyller ju en viktig funktion så barnen kan hitta på 
en egen historia bara genom att titta på bilderna. Barnen kan ju sitta och bläddra i 
dem själva och de blir stimulerade att vilja veta vad sagan egentligen handlar 
om. Jag tror bilderna har betydelse så att de skall bli intresserade utav boken. 

 
Några av pedagogerna nämnde att de själva hade lätt att glömma bort bilderna 
eftersom de fokuserade mer på att läsa texten. 

Ann: Mm alltså det som jag kan tycka, ibland är det svårt när man läser 
bilderböcker ää för jag läser texten och barnen tittar på bilderna och ibland när 
man har bråttom så glömmer man bort bilden. 

 
Sara: Jag kan väl säga att många gånger kanske man läser en bok utan att 
fundera så mycket på bilderna själv, kanske så det är nog barnen som får mig att 
få syn på bilderna. 

5.2.4 Bilderna utifrån nyttoaspekten 
Det var vanligt bland pedagogerna att se på bilderna utifrån en nyttofunktion. De 
talade om bilderna som ett medel för att lära barn vad något är och var saker skall 
vara.  

Karin: De dras ju till bilder så ää det är tydligt för dem att veta vad saker och 
ting är om man har en bild. Vi använder ju bilder för att de ska veta var saker ska 
stå, på rätt plats och så. 

 
De talade också om bilderna som ett medel att öka barns fantasiförmåga och ge dem 
upplevelser. 

Ann: Jag tror ju på det här med barns fantasi att de skall gå vidare i sin fantasi 
med böckerna. Mycket att de skall spinna vidare för man kan ju bara prata en 
bok och så, som lite i de här Kiwiböckerna där man pratar om bilderna vad tror 
du kommer att hända sen och så. 
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En av pedagogerna nämnde också att bilderna kunde utgöra en inspirationskälla för 
barnen i deras eget skapande. 

Karin: Ja om man har ett speciellt tema som exempel bygga så kan man ju ha 
massa böcker med byggnader så att de kan få inspiration. Jag tror också att det 
utvecklar dem i sitt eget ritande också alltså. 

 
Det framkom också att några av pedagogerna tänkte på bilderna som ett medel för att 
stimulera barns språk. 

Sara: Sen är ju bilder, alltså man kan ju, det är ju jätte viktigt just med språket, 
man kan ju prata jätte mycket om bra bilder. 

 
Ann: Små barn ska ha enkla bilder med någon sak på varje sida, det ska vara 
enkelt och konkret så att de kan liksom få en bild ää koppla de till det orden som 
man säger. Ää det är väldigt viktigt för språket tror jag alltså. 

5.2.5 Bilderna som utgångspunkt för eget berättande 
Ett tema i pedagogernas svar var deras glädje över att sitta tillsammans med barn och 
bara berätta till bilderna. De använde helt enkelt bilderna för att berätta utifrån. De 
uttryckte att vissa böckers bilder var så fantastiska att de inte behövde någon text. 
Andra böckers texter var så dåliga att de hoppade över dem och istället berättade 
utifrån bilderna.  

Lisa: Vissa böcker skulle ju inte vara någonting utan att bilderna fanns där kan 
jag tycka. Vissa bilder är väldigt talande för sig själva så då skulle det inte 
behöva vara någon text utan man skulle mer fantisera och prata om dem. 

 
Karin: Ja alltså här kan man ju men om man tittar här till exempel de andra 
bilderna som jag tycker om, så ser man ju man kan prata om en bild. Du kan 
strunta i texten och bara fokusera på bilden och bara jobba med den. 

 
De nämnde också att barnen ofta upptäckte saker i bilderna som de själva inte lade 
märke till. 

Sara: Ja sådana här små saker alltså. Som titta där har ju en liten tomte gömt sig 
som jag aldrig har sett. Ååå sådana här små grejer som de frågar om (syftar på 
barnen) då, ja just de ser jag då som jag inte lagt märke till innan. 

 
Ann: Men det tror jag att barn är mycket bättre på att se detaljerna och leta upp 
det där lilla extra. 

Flera av pedagogerna nämnde Sven Nordqvist böcker bland annat Pettson och 
Findus-böckerna som ett exempel på böcker där de kunde ”dyka in” i bilderna och 
bara prata om dem.  

Lisa: Som i Pettson och Findus böckerna så kan man nästan bara sitta och titta 
och leta upp olika saker än att läsa. 

 
Karin: Jag tänker på Pettson böckerna, så där behöver man ju inte ha texten.  Då 
kan man ju prata om bara bilden och det är ju hur mycket som helst i den ju. 

 
Lena: Ja ää du har ju han ää Nordqvist hans böcker är ju underbara. Man hittar 
ju något nytt varenda gång. Man kan ju bara sitta och titta på bilderna och berätta 
om dem. 

 
Ann: Alltså små detaljer, ofta tittar barn som i de Pettson böckerna, och där är 
den och där är den. Det finns ju så himla mycket alltså. 
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5.3 Tankar om bilders utryck  

Under denna kategori har jag samlat pedagogernas tankar kring hur bilder förmedlar 
något och vad bilders uttryck gör med den som tittar. 

5.3.1 Bildelement 
I pedagogernas svar syns det att olika bildelement och de tekniker som konstnären 
använt påverkade vad de tyckte om bilderna. De hade dock svårt att exakt säga 
varför de upplevde en bild som de gjorde. De kommenterade bland annat färgvalet 
och hur färger kunde få en att känna. 

Karin: Den har lite mer kalla färger (syftar på boken Historien om någon) och 
den har mer varma mysiga färger (syftar på boken Tass, tass, tass, smyg, smyg, 

smyg) och den är mer klara färger alltså (Syftar på Lär dig former med 

barbapappa). 
Lena: Färger påverkar ju oss absolut och den gula är ju en positiv färg. Rött här 
den här är ju klar (syftar på den röda i Sagan om den underbara familjen kanin 

och godistrollet) medan denna här är matt (syftar på den röda i Tilda och 

chokladbolletrollet) det blir ju en helt annan känsla och det är ju glada färger i 
den här ju (syftar på Sagan om den underbara familjen kanin och godistrollet). 
Rosa som också är en behaglig färg för många. 

 
De associerade ofta färgvalet och val av bildteknik till känslor av lugn och harmoni 
eller rörigt och stressigt. 

Ann: Ja alltså om man jämför de här så är den lite mer hårt på nått vis (syftar på 
Prick och fläck är hemliga) och den har lite mjukare toner (syftar på Kotten, 

grisen och lilla vännen), lugnare i mitt huvud blir det tror jag. Alltså det skapar 
lugn men varför det gör det, det har jag väldigt svårt att sätt ord på för det vet jag 
inte. Lugn och ror på nått vis för ibland blir det så stimmigt allting. 

 
Karin: Ja här syns det att det är akvarell i botten för den flyter ihop den ser 
väldigt lugn och harmonisk ut. Jag menar de är harmoniska färger det är inget 
som sticker ut det är väldigt lugnt och harmoniskt (syftar på Tass, tass, tass, 

smyg, smyg, smyg). 
 

Lisa: Ja jo den känns mjukare och lugnare på nått vis (syftar på Tummelisa av 
Nymans målad i akvarell) den här är ju lite modernare lite mer så här kuslig 
(Syftar på Tummelisa av Lysells som är målad i skarpare färger med annan 
teknik). 

 
De påpekade att färger kan användas för att skapa visuell uppmärksamhet på något 
speciellt. 

Karin: Ja den här ser ju väldigt grå ut (syftar på Historien om någon) det är bara 
tråden man egentligen ska uppmärksamma, här är det bara tråden som lyser det 
blir så givande att det är den man ska följa så den är väldigt tydlig. 

 
Lena: Sen är ju den här lilla kaninen som är i centrum hela tiden han syns ju för 
att de bara är han som är vit ja så. De är lite roligt faktiskt han är vit överallt. 

 
Det framkom också att någon pedagog reagerade på ljus och mörker i bilderna och 
att mörker associerades med otäckt.  

I: Den här är ju ganska mörk (syftar på En stormig natt). 
Lisa: Ja det var den för det gör ju mycket tycker jag hur den liksom är upplagd 
det här om den blir otäck då om den är ljust måla eller om den är mörk ja vilken 
nyans den går i det här kan ju vara otäckt (syftar på En stormig natt). 
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Två nämnde att olika former och linjer i en bild kan ge upphov till olika känslor hos 
den som tittar.  

Lena: Ja det skapar ju att det här mjuka linjerna så det skapar ju också mjukt 
(syftar på linjer i bilderna till Den underbara familjen kanin och godistrollet) 
men så kommer det ju nått hårt så här kan man ju också göra det hårt (Syftar på 
ansiktet av godistrollet).  
I: Vad tror du det är som gör att du uppfattar honom som hård? 
Lena: ää ja det är ju näsan och uttryck det är ju de här vassa grejerna (pekar på 
de spetsiga ögonen och näsan på godistrollet). 

 
Karin: Ja de ser väldigt slarvigt ut. Det ser inte riktigt färdigritade ut och sen 
tycker jag inte riktigt, ja formmässigt, de är så oregelbundna. (Syftar på figurer i 
Vem är arg). 

 
En pedagog påpekade att konventionen att rita bara vissa delar av ett objekt kan vara 
svårt för barn att förstå och att den kräver mycket förförståelse. 

Sara: Jag vet i den boken vi har (talar om en bok om Astrid spyflugan där många 
bilder bara visar små delar av olika objekt) där upplever jag att barnen inte riktigt 
förstod bilderna. Att hon är vid svarta solen och det är spisplattorna de såg de 
inte att det var, man ser ju inte hela spisen så de uppfattar det inte så här när man 
inte ser hela bilden. 

5.3.2 Kompositionens påverkan på upplevelsen 
De var få pedagoger som utryckte något om bilders komposition och hur den 
påverkar den som tittar men två pedagoger nämnde upplevelse av rörelse i en bild. 

Ann: Som att de puttar på stolen där (syftar på en bild i Prick och fläck är 

hemliga där de puttar på en fåtölj från varsitt håll). 
I: Ja hur upplever du den bilden? 
Ann: Ja det känns som de håller på att flytta stolen. 
I: Vad tror du det är som gör att vi uppfattar det så? 
Ann: Ja de tar i där rätt bra det är väldigt svårt att förklara för det är ju någonting 
man lärt sig. 

 
Karin: Här ser man ju att han jobbar han gräver ju en grop i sitt anletes svett det 
behöver man ju knappast texten för att förstå. Man får ju en rörelse i, det är tungt 
och han kastar det bakåt, hela den rörelsen finns ju i bilden (Syftar på en bild i 
Tass, tass, tass, smyg, smyg, smyg där en gubbe gräver en grop och rörelsen är 
utritade med hjälp av en serie av gubben i olika positioner). 
I: Vad tror du det är som gör att du upplever rörelse i bilden? 
Karin: Därför att det är flera gubbar som följer liksom. 

5.3.3 Bilder ur estetisk synvinkel 
I mitt material framkom det att bilders förmåga att ge barn och vuxna upplevelse av 
olika estetiska uttryck sällan fanns i pedagogernas åtanke. De tänkte inte medvetet på 
att barn borde få möta olika estetiska uttryck i bilderna. Även om jag bara har ett 
konkret citat på detta ur materialet så fanns den känslan i alla intervjuerna. 

I: när du väljer böcker till verksamheten har du det (syftar på estetiken)som en 
komponent då? 
Ann: Nej det har jag nog inte det kan jag nog inte säga. 
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5.4 Tankar om bilders innehåll  

Under denna kategori har jag samlat svaren på vad pedagogerna tänkte om vad bilder 
förmedlar och hur det kan påverka den som tittar. Detta område var det svåraste för 
pedagogerna att tala om. De gav ofta uttryck för att bildernas innehåll inte var något 
de funderade över. När de funderade över innehållet var det ofta utifrån 
nyttoaspekten dvs. innehållet som medel att lära barnen något. Ett tema som dock 
uppkom var tankar om hur könsroller och i viss mån etnicitet visas i bilderna. 

5.4.1 Bildernas innehåll utifrån nyttoperspektiv 
Flera av pedagogerna tänkte på bildernas innehåll utifrån ett nyttoperspektiv. De 
använde karaktärernas beteenden som ett medel för att lära barnen om hur man ska 
eller inte ska vara.  

Lena: Den här boken har ju faktiskt ett budskap den handlar om snällhet, jag tog 
den faktiskt för det var ett budskap i den. 

 
Lisa: Sen har man väl tänkt mer att det finns så många böcker som man kan 
använda vid olika situationer. Om man jobbar med rädsla så kan man låna 
sådana böcker. Böckerna kan ge så mycket, barnen kan känna igen sig i dem 
också. Att böcker är så viktiga, och kan ge så mycket för barnen när de tycker 
synd om personen i böckerna, hur man är en bra kompis och hur man är och de 
kan förmedla tillbaka hur man själv är då. 

 
Karin: Ja alltså de är typ som i den här, här lär de sig tydligt att man ska inte 
bita (syftar på en bild i boken Vem är arg) den är ju tydligt markerad alltså. 

 
Lisa: Jag tycker om Luddeböckerna de är ju lätta att förstå och väldigt så här 
lärande och visande. 

5.4.2 Könsroller andra stereotyper i bilderna 
Alla pedagogerna i denna studie hade haft genus och jämställdhet som prioriterat mål 
i sina verksamheter. Så vid mina frågor angående bilders förmedling av tankar och 
förställningar kom de just in på könsroller men också att de sällan funderar över 
innehållet. 

Sara: Men det kan jag säga alltså jag har nog inte funderat så mycket över vad 
bilderna säger så, utom det just när vi ska leta böcker på jämställdhet. Vi har haft 
en del om jämställdhet och så. Då har vi försökt leta upp böcker som det här Per 
Gustavssons böcker om prinsessor som fyller år och de räddar drakar. Där är 
prinsessorna i rosa känning och guldkrona och sen på andra sidan är de i 
hockeyutrustning och guldkrona så där är det ju både och. Åå just det att en 
prinsessa i rosa klänning kan rädda en prins från draken och så. Nej jag tänker 
nog inte så mycket på bildernas innehåll eller man gör det väl omedvetet. 

 
Lisa: Jag har nog inte funderat men det är klart att ser man mycket bilder där 
mamma går med disktrasan och pappa är på jobbet så visst måste de påverka. 

 
Ann: Jo vi har ju fått en del böcker (syftar på böcker om jämställdhet) och så här 
vad och jag tycker väl att det är bra. Men sen så ibland känns det som det blir för 
mycket en del alltså.  Men genom böcker når du ju fram till barnen och man ser 
ju det här, det var de här elefanterna vilka bilder de har (syftar på en bok där 
elefanter är könsstereotypa) kan du då göra en bok som inte skapar den bilden 
det är ju genom sådant du skapar jämställdhet, det är så du når fram liksom att 
det blir en naturlig grej. 
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Karin: Nej inte jag i alla fall jag har inte funderat så mycket på vad de säger 
egentligen. Men jag skulle vilja se mer pojkar i rosa kläder kanske och så bryta 
lite för pojkarna det är ju oftast i grundfärgerna och flickorna har rosa och lila 
rosetter och puttenuttigt. 

 
När de gällde andra former av stereotyper om exempelvis etniciteter svarade många 
av pedagogerna att de inte funderat kring detta men en kom in på vad bilder oftast 
visar. 

Ann: Nej det har jag inte gjort alltså nej ofta är det ju så att man läser böcker här 
och nu och så tänker man inte vidare. Så är det nog. 

 
Sara: Egentligen så skulle man tänka på det mer än vad man gör. 

 
Karin: Nej det har jag nog inte tänkt på men jag tänkte på att vi lånade Kwela 

Jamela (en bok om en flicka från Sydafrika). Men de var inga utav barnen som 
reflekterade över att hon var mörk, men vi har så många kulturer här så jag tror 
inte någon utav barnen reflektera över det. 
I: Har du funderat på hur många av de böcker ni har i verksamheten som visar 
andra etniciteter än just vit? 
Karin: De är nog rätt många som är det tyvärr (syftar på vit) det är nog bara 
Kwela Jamela där som jag tänker på. Sen monstrerna är ju alltid svarta så, men 
visst är det en människa i så är de oftast ljushyade. Det är ju nästan så att du 
måste välja som vuxen sådana böcker. Men de är svåra att finna känner jag. Om 
du vill ha en bok om kineser, jag har nog typ aldrig sett det, utan då får man nog 
mer ta faktaböcker. De ska man nog inte sticka under stolen med att det ofta är 
vita européer i de flest böckerna. 
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6 DISKUSSION 

Människans hjärna och förmåga till perception är fantastisk, vi är syndjur. Vår hjärna 
arbetar på högtryck för att sortera och tolka alla intryck som våra ögon konstant 
bombarderas med (Nodelman 1988; Berger 2008). Hur denna selektion går till var 
inte fokus i denna studie. Det är dock viktigt att minnas att när vi människor tittar på 
en bild pågår ett enormt arbete i vår hjärna. För att förstå en bild måste vi tänka även 
om vi inte är medvetna om att så är fallet (a.a). Det är också viktigt att minnas att alla 
produkter som är utvecklade för att tittas på, som exempelvis bilder i reklam eller 
bilder i bilderböcker, måste ”arbeta” hårt för att fånga vårt intresse (a.a). Inom 
bildkonsten finns därför en mängd olika trick och metoder för att fånga tittarens 
uppmärksamhet och påverka dennes känslor. 
   Det är intressant och viktigt att reflektera över att alla som påverkar vilka 
bilderböcker barn i förskolan möter är vuxna. Illustratörer, författare, försäljare, 
bibliotekarier och pedagoger, alla har de åsikter om hur bilder och bilderböcker skall 
vara. Här är det också på sin plats att minnas att bilderböckerna har under lång tid 
haft lärande och fostrande funktion i relation till barn (Svensson sbi; Kåreland 2001).   
Simonsson (2004) fann i sin studie att pedagogerna styrde vilka böcker som kom in i 
verksamheten. Enligt henne ville de ha kvalitetsböcker och de valde medvetet bort 
massproducerade böcker som Disney. Hon menade att pedagogerna ofta förhöll sig 
till bilderböckerna som om de bara bestod utav text. Detta faktum fångade mitt 
intresse, kunde det verkligen vara så att bara texten påverkade pedagogerna eller kan 
det resultatet bero på hur pedagogerna blev frågade? Jag valde därför att undersöka 
hur pedagoger verksamma i förskolan funderade kring bilderna i bilderböcker. De 
frågor jag ställde var: Vad tänker de om sina val av bilderböcker och om bilders 
utseende? Vad tänker de om bilders funktion och användning? Vad tänker de om 
bildernas uttryck och hur det kan påverka den som tittar? Samt vad tänker de kring 
bildernas innehåll och hur det kan påverka den som tittar?  
Så vad tänkte de fem intervjuade pedagogerna om bilderna i bilderböckerna? Var 
bilderna överhuvudtaget med i deras tankar eller stämde de som Simonsson (2004 & 
2006) fann att pedagoger sällan tänker på bilderna?  

6.1 Vad tänkte de om sina val av bilderböcker och om bilders 
utseende? 

För de 5 intervjuade pedagogerna i denna studie utgjorde bilderböckernas bilder en 
mycket viktig del i valet av böcker. Det var bilderna som ofta fångade deras intresse 
och påverkade ifall de tyckte om boken eller inte. Detta var speciellt tydligt när de 
tittade på okända böcker eller då de hade ont om tid. Ofta var det hur framsidan såg 
ut som påverkade ifall de tog upp boken och tittade på resten av den. Enligt 
Nodelman (1988) så utgör just bildens utsida och form det först intrycket. För 
åtminstone de medverkande pedagogerna i denna studie var alltså bilderna viktiga i 
deras val av böcker. De gick på sin egen känsla av vad de tyckte om eller inte. Det 
kanske kan förklaras med att bilderna är en så stor del av en bilderbok att de är svåra 
att ignorera. De är dessutom medvetet gjorda för att påverka den som tittar. Det var i 
alla fall tydligt att dessa fem pedagoger inte bara hade texten som urvalsgrund. 
Kanske kan Simonssons (2004 & 2006) resultat förklaras av samhällets fokus på det 
skrivna ordets betydelse. Frågar man pedagoger om bilderböcker i allmänhet så är 
det texten som de tar upp eftersom ord och text ses som viktiga. 
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Det som är än mer intressant i mina resultat är vilken sorts bilder pedagogerna tyckte 
om och vilka de valde bort. Det var mycket tydligt att just dessa pedagoger ville ha 
bilder som de kunde förstå. Bilderna fick inte vara ambivalenta, otydliga eller 
svårtolkade. Bilderna skulle vara enkla, de ville kunna se vad de föreställde. De 
tyckte inte om bilder där de var tvungna att gissa sig till vad bilderna visade. Vad står 
detta sätt att tänka för egentligen? Varför skall det vara enkelt och lättförståeligt? Jag 
kan inte uttala mig om någon orsak/verkan förhållande här utan snarare bara komma 
med påståenden och fler frågor. Kan behovet av enkelhet och förstålighet handla om 
pedagogers behov av att kunna förklara. Kan det vara så att yrkesrollen, och 
utbildningen till den, skapar en känsla av att man som pedagog måste kunna allt? Är 
det därför pedagoger inte gillar bilder som de inte själva förstår? Eller handlar 
behovet av förstålighet om att vi vill att allt runt barn skall vara enkelt och lätt? 
   Pedagogerna gav också uttryck för att de gärna ville att bilderna skulle vara vackra 
och tilltalande. De ville att bilderna skull ge en positiv och glad känsla och att de 
skulle vara färgglada. Jag kan inte generalisera det resultatet till alla vuxna men jag 
känner jag igen det behovet hos mig själv och även hos andra vuxna. Vad handlar 
den önskan om egentligen? Varför finns det en önskan att det som har med barn att 
göra skall vara vackert, gulligt, positivt och glatt? Är det så att vissa av oss vuxna 
fortfarande är fast i romantikens syn på barn och barndom? Måste barn omgärdas av 
ett ”rosa skimmer” där allt är färgglatt och vackert? Önskan om starka och klara 
färger i bilder kan möjligtvis också bero på att färger påverkar oss rent fysiskt 
(Nodelman1988). En starkt lysande färg ger en kraftigare retning av ögats synnerver 
och därmed en kraftigare känslomässig upplevelse. 
   Jag finner dessa frågor väldigt intressanta och oerhört viktigt för alla pedagoger att 
reflektera över. Pedagogerna styr som sagt ofta vilka böcker som kommer in i 
verksamheten och då är det väl inte mer än rätt att mer aktivt fundera över varför 
man tycker som man gör.    
   Pedagogerna hade inte själva någon direkt åsikt om vad som påverkade varför de 
tyckte om vissa bilder och inte andra. En av dem nämnde att hennes upplevelser av 
bilderböcker som barn, kanske gjorde att hon valde liknande böcker nu. Självklart 
kan jag inte generalisera angående pedagogers bildsmak utifrån denna studies 
resultat. Men jag fann att åtminstone dessa 5 pedagoger ogillade och tilltalades av 
liknande bilduttryck och stilar. Om pedagoger bara väljer böcker efter vad de själva 
tycker om, finns det en risk att barnen bara får möta en viss typ av bilduttryck. Det är 
kanske inte någon katastrof, samtidigt är det synd ifall barn missar mötet med dagens 
mångsidiga bilduttryck, ifall de missa chansen att uppleva en mängd olika 
konstformer och stilar. Dessutom säger Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 1998) att 
förskolebarn skall ges förmågan att kommunicera och förstå sin omvärld på så 
många olika sätt som möjligt. Bildkommunikation och bildsymbolik är ett sätt att 
kommunicera och tolka världen som barn alltså har rätt att lära sig mer om. 
   För att förstå hela den variation som finns bland bilderböcker behöver pedagoger få 
mer kunskap om bilderböcker och speciellt om deras bilder. Annars är det lätt att de 
väljer de böcker de känner igen eller de böcker de automatiskt tycker om bilderna i.  

6.2 Vad tänkte de om bildernas funktion och användning? 

När det gäller pedagogernas tankar om bildernas funktion liknar mina resultat 
tidigare studiers till viss del (Simonsson 2004; Kåreland & Lindh – Munther 2005 a). 
Jag fann precis som dem att det vanligaste temat i pedagogernas tankar var 
nyttoaspekten. De talade om bilderna utifrån vad man kunde göra med dem och hur 
de kunde användas för att lära barn olika saker. 
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Bland annat pratade de om bilder som medel att stödja barns språkutveckling och för 
att träna deras fantasi. De talade också om bilder som en källa till upplevelser och 
kunskap. Bilderna sågs också som ett medel att inspirera barnen till eget skapande 
och eget berättande. Det är väl egentligen inte så märkligt att pedagoger tänker 
utifrån nyttoaspekten. Hela utbildningen till pedagog tränar det sättet att tänka och 
yrket handlar om att hjälpa barn framåt i livet. Bilderböcker som ”läromedel” för 
barn kan knappast vara något dåligt. Frågan är bara vad bilderböckerna säger och om 
pedagoger är medvetna om alla olika nivåer av kommunikation som finns i en bild. 
En bilderbok kan vara jätte bra för att tillexempel lära barn om känslor samtidigt som 
den på ett dolt sätt visar stereotypa mönster om flickor och pojkar. Bilderböcker har i 
alla tider gjorts för att lära barn saker och de som gör dem är vuxna som är formade 
av sin tid och sin kultur. En bilderbok kan dessutom ge ett budskap via texten och ett 
helt annat via bilderna eller vise versa. Så ifall pedagoger bara använder bilderböcker 
som ”läromedel” utan att granska deras bilder och text kan det lätt bli ”fel” budskap 
som ges vidare till barnen.  
   Pedagogerna i Simonssons (2004 & 2006) och Kåreland och Lindh- Munthers 
(2005 a) undersökningar talade om bilderböckerna som medel att lära barn om 
historiers uppbyggnad och hur bilderböcker skall hanteras. Det intressanta är att 
ingen av pedagogerna i vare sig min studie eller i deras (a.a) sade något om att 
använda bilderna för att lära barn om just bilder. Läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet 1998) talar om att barn skall få lära sig om olika symboler 
och hur dessa används för att kommunicera och förstå omvärlden. Alla som varit i en 
förskola någon gång, vet att pedagoger arbetar mycket med det verbala språket och 
dess symboler. Barnen omgärdas av bokstäver och texter och pedagoger arbetar för 
att öka deras ordförråd och språkförståelse. Varför får det visuella språket och dess 
symboler inte samma plats? Vad beror det på? Kan det handla om att vuxna tänker 
att bilder talar till alla på ett direkt och okomplicerat sätt, att alla kan förstå bilder 
utan specifik kunskap? Eller handlar det om att vuxna själva saknar kunskap om 
bildkommunikation och därför inte tänker på det? Delar av denna studies resultat och 
mina egna erfarenheter från förskoleverksamhet pekar på att det ofta saknas kunskap 
om bilder. Pedagogerna har känslomässigt baserad kunskap om bilder men saknar 
den teoretiska grunden. Har man inte någon teoretisk kunskap om 
bildkommunikation är det lätt att tro att alla människor förstår bilder automatiskt 
utan att de behöva lära sig hur bilder förmedlar något. 
   Alla individer lär sig att sålla i det visuella inflödet utifrån tidigare kunskap, 
kulturella föreställningar och erfarenheter (Nodelman 1988, Berger 2008). Det borde 
betyda att det är viktigt att få lära sig om vilka medel bilder använder för att berätta 
och hur de berättar något. Att lära sig om färg, form, linjer och bildteknik är inte mer 
märkligt än att lära sig om språkljud, ord och meningar. Det borde vara självklart att 
barn får lära sig om visuella symboler precis som de får lära sig om verbala, speciellt 
med tanke på att dagens samhälle är så oerhört visuellt präglat. 
   Precis som i de tidigare studierna (a.a), hade pedagogerna i min studie, ett tydligt 
utvecklingspsykologiskt perspektiv när de talade om bilderböckerna. De gav uttryck 
för att små barn skall ha enkla bilder, med få saker på varje sida och enstaka ord. 
Större barn skall istället få höra kapitelböcker utan bilder för att träna upp förmågan 
till egna inre bilder. Att pedagoger tänker utvecklingspsykologiskt kring barn är inte 
heller så märkligt. De matas med teorier om barns olika utvecklingsstadier under 
hela sin utbildning. Även om man i dagens lärarutbildning är lite mer försiktig i 
uttalanden om barns utvecklingsfaser.  
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Det som är intressant att fundera kring i detta sammanhang är att pedagogerna säger 
att små barn skall ha enkla bilder utan extra krusidull. I det uttalandet ligger 
föreställningen om att enkla bilder har få objekt och få detaljer. Bilden ses som ett 
hjälpmedel för att lära barn olika begrepp, genom att objektet kan kopplas till de ord 
pedagogen säger. Pekböckerna är ett bra exempel på detta. De kan exempelvis visa 
en stiliserad hund och pedagogen säger ”titta en hund.”  Men vad för kunskap om 
bildkommunikation ligger till grund för den åsikten. Varför tror vi att några streck 
som bildar den yttre formen av en hund är enklare att förstå en än mer detaljerat ritad 
hund? Vad händer när pedagoger säger till ett litet barn ”titta en hund” och visar på 
en tvådimensionellt ritade streckfigur på ett papper. Den figuren ser ofta mycket 
annorlunda ut en den verkliga hunden och den är ju faktiskt inte en hund utan en bild 
av en hund. Objekt i bilder ser ofta väldigt annorlunda ut än det verkliga objekt de 
representerar eftersom konstnären inte kan avbilda allt. Det gör att individer måste 
lära sig att tolka bildens framställning av ett objekt (Nodelman 1988). Är verkligen 
enkla stiliserade bilder lättare att förstå för små barn? På vilken kunskap om 
människans hjärna och bilders sätt att kommunicera baserar vi den föreställningen?  
Jag saknar själv tillräckligt med kunskap om människans hjärna och perception för 
att entydigt kunna säga ifall barn förstår enkla stiliserade bilder lättare än komplexa. 
En studie har dock visat att även 4 åriga förskolebarn kan uppfatta ganska mycket av 
uttrycken i komplexa bilder även om de sällan kan förklara sina upplevelser verbalt 
(Styles & Arizipe 2001).    
   Pedagogerna gav också uttryck för två motsägelsefulla tankar om bilder. De 
menade att bilder kunde stimulera barns fantasi och eget skapande. Samtidigt 
uttryckte de att äldre barn behöver möta bildlösa böcker så att de kan träna upp sitt 
eget bildtänkande. Det sista uttalandet innehåller föreställningen att barn som hela 
tiden matas med färdiga bilder tappar förmågan att skapa egna inre bilder. Hur tänker 
pedagoger när de säger så? Hur kan bilder både stimulera barns fantasi och hämma 
deras eget tänkande? I detta fall har jag inte heller tillräckligt med kunskap för att 
argumentera för den ena eller andra åsikten. Jag vet helt enkelt inte ifall det är så att 
färdiga bilder kan hämma barns eget inre bildskapande. Jag undrar bara hur det 
skulle gå till i så fall? 
   I min studie framkom att vissa pedagoger tänkte på bilderböckernas bilder som 
motpol till rörliga bilder. De menade att stillbilderna gav barnen chans att hänga med 
och ta in vad som hände i bilderna. Barnen kunde stanna upp eller gå tillbaka i boken 
när de inte förstod. De rörliga bilderna ansågs ibland vara för svåra och stressande 
för yngre barn. Detta sätt att tänka framkom inte i tidigare studier av pedagogers 
tankar om litteratur (Simonssons 2004 & 2006; Kåreland och Lindh- Munthers 2005 
a). Stilbilder kan självklart studeras i individens egen takt och det kan mycket väl 
vara så att de är lättare att ta in. Vi får bara inte glömma bort att även stillbilder 
kräver mycket mentala bearbetning och tolkning för att förstås (Nodelman 1988, 
Berger 2008).  
   Förutom nyttoperspektivet nämnde alla pedagogerna att bilderna ofta gav dem och 
barnen mycket underhållning. Ett stort nöje var att bara sitta och titta på dem och 
samtala om dem. Pedagogerna var märkbart förtjusta i att utforska detaljerade och 
kluriga bilder tillsammans med barn. Favoriter var böcker av Sven Nordqvist där de 
alltid fanns mycket att upptäcka. Dessa uttalanden verkade lite motsägelsefulla i 
relation till att de tyckte om enkla och lättförståeliga bilder. Sven Nordqvist bilder 
kan knappast klassas som enkla bilder då de är väldigt detaljerade och fulla av 
tokigheter. Men tittar man noga på dem så märker man att de egentligen är rätt lätta 
att förstå. Man ser vad de föreställer även om de innehåller många detaljer.  



35 

Så kanske det är behovet av att förstå som var det viktiga för pedagogerna och inte 
enkelheten.  
   Pedagogerna menade att barnen ofta var väldigt intresserade av böckernas bilder 
och att de nästan alltid upptäckte mer i bilderna än vad de själva gjorde. Själva hade 
de lätt att glömma bort bilderna när de läste en bok eftersom de koncentrerade sig på 
texten.  

6.3 Vad tänkte de om bildernas uttryck och hur det kan 
påverka den som tittar? 

Hur en bild förmedlar något är svårt att tala om utan kunskap om mänsklig 
perception och visuell kommunikation. De medverkande pedagogerna hade dock 
hela tiden en känsla av att bildernas utseende påverkade vad de själva tyckte om 
dem. De kunde dock sällan sätta fingret på varför de upplevde en bild som de gjorde. 
Deras svar kunde jag koppla till olika bildkommunikationsbegrepp som exempelvis 
bildens olika bildelement, komposition och konstnärens val av medium. Alla dessa 
faktorer påverkar hur tittaren uppfattar bilden (Nodelman 1988; Donnan 1993). 
   Tydligast var deras intuitiva känsla för att färger och i viss mån former påverkade 
hur de uppfattade bilden. De påpekade också att olika bildtekniker gav dem olika 
upplevelser av bilden. De hade svårare för att se att även bildens komposition ger en 
effekt på vår upplevelse av bildens uttryck. Det är kanske inte så underligt då vårt 
samhälle ger förmågan att läsa text större status än förmågan att läsa bild. Kunskap 
om visuell kommunikation och bildkonventioner är ovanligt och förståelse för 
bilders komposition kräver sådan kunskap. 
   När det gäller bilders färger använde pedagogerna begrepp som varma och kalla 
färger. De framhöll att vissa färger som exempelvis rött, rosa och gult var positiva 
färger och de påpekade att färgers mättnad och lyster gav dem olika känsla. De 
kopplade ofta ihop varma färger med ord som mysigt och lugnt medan kalla färger 
kopplades ihop med ord som hårt. Samtidigt var det ofta tekniken som konstnären 
använt som påverkade dem. Många av de bilder som pedagogerna tyckte om och 
som de beskrev som lugna och harmoniska var ritade i akvarell. De bilder de inte 
tyckte om var ofta ritade med pastellkrita eller med dova och matta färger. Flera av 
pedagogerna tyckte om när bilderna i barnböckerna vara färgglada dvs. att färgerna 
hade en lyster och en styrka.  
   Att färgerna och bildteknik är något som pedagogerna uppmärksammade på en 
känslonivå är förståligt. Färger och olika teknikers känsla har ett enorma 
känslomässigt inflytande på den som tittar (Nodelman 1988; Doonan 1933). Det är i 
princip omöjligt att titta på en bild utan att bli påverkad av dess färger. Det var 
intressant att några av pedagogerna lade märke till att illustratörer använder färg eller 
avsaknad av färg som ett sätt att skapa visuell vikt på en karaktär (den vita kaninen i 
Den underbara familjen kanin och godistrollet), eller ett objekt (den röda tråden i 
Historien om någon).  
   De fanns en känsla hos mig att pedagogerna inte gillade mörka bilder med mörk 
färgskala och lite ljus. Jag har bara ett direkt citat kring ljus och mörker men min 
upplevelse från intervjuerna som helhet gav mig en känsla av att mörka färger 
associerades med ord som otäckt och kusligt eller rent av tråkigt. Att använda ljus 
och mörker är en effektiv metod för illustratörer att skapa en stämning i en bild 
(Nodelman 1988). 
  Vissa pedagoger gav också utryck för att linjer och former i bilderna skapade olika 
känslor hos dem. Exempelvis påpekades att spetsiga former på en karaktärs ögon och 
näsa gav en mer obehaglig känsla.  
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Det nämndes också att oregelbundna former kändes ofärdiga. Olika former har 
förmåga att påverka och skapa olika känslor hos oss (Nodelman 1988; Bang 2000). 
Spetsiga former upplever vi ofta som mer skrämmande då vi associerar dem med 
saker vi kan göra oss illa på (a.a). 
   En pedagog kom in på att vissa bilder kan vara svåra för barn att förstå eftersom de 
kräver mycket förförståelse. Det var i ett samtal kring en bok om Astrid spyflugan 
som detta kom fram. I den boken finns flera bilder där bara delar av olika objekt 
visas. Exempelvis visa bara en liten del av en köksspis och en köksfläkt. Som vuxen 
vet man direkt vad det är eftersom man sett dessa objekt många gånger, men barnen 
hade svårt att förstå dem. Det faktum att bara vissa delar av ett objekt visas i bilder 
gör att de kan vara komplicerade att förstå och inte alls talar ”direkt” till tittaren 
(Nodelman 1988). 
   Alla de medverkande pedagogerna hade tankar som jag kunde koppla till bilders 
uttryck och till bildkonstliga konventioner. Pedagogerna menade att bildens utseende 
påverkade deras upplevelse av den. Men de uttryckte inte någon medvetenhet om att 
bilders uttryck har flera teckennivåer. Att bildelement, bildkomposition och 
bildmedium kan ha många både indexicala och symboliska betydelser (Nodelman 
1988; Berger 2008). De sade saker som att rött, gult och rosa var positiva färger och 
att akvarellbilder gav ett lugnt intryck. Men de insåg inte att de då talade om färgers 
och teknikers symboliska nivåer.  
   Jag fick liknande resultat som Simonsson (2004) och Kåreland och Lindh – 
Munther (2005 a) angående hur pedagogerna tänkte om bilders estetiska värde. Ingen 
av pedagogerna gav uttryck för att de valde bilderböcker medvetet utifrån tanken att 
barnen skulle få möta många olika sorters bilduttryck och konstformer. De var 
tydligt att biblioteksbesök och urval av böcker ofta skedde under tidspress för de 
medverkande pedagogerna. Tvingas man välja bilderböcker under tidspress hinner 
man knappast titta igenom ett antal olika och välja utifrån estetiska uttryck. Då blir 
det lätt att man tar det man känner igen och som man vet fungerar. 
   Barn i alla åldrar inklusive förskolebarn kan vara skickliga på att förstå och ta in 
bilders uttryck (Styles & Arizipe 2001; Day 1996). De använder ofta omgivningarna 
i bilderna för att tolka hur karaktärerna är och vilken situation de befinner sig och de 
lägger märke till kroppsspråk och fysiska utseenden (a.a). Med andra ord kan även 
små barn lära sig mer om det visuella språket och konstnärliga uttryck. De kan börja 
lära sig om bilder och deras symboler precis som de kan börja lära sig om bokstäver 
och text. Med tanke på att barn är bra på att ta in bilders uttryck blir det också en 
viktig fråga vilka uttryck pedagoger och andra vuxna låter dem möta. Jag kan tycka 
att det är sorgligt ifall barns möte med bilder bara styrs utifrån pedagogers subjektiva 
känsla för vad de själva tycker om eller inte. Det är min upplevelse att det krävs ökad 
medvetenhet hos pedagoger om vilka grunder de har för sina val. De behöver 
ifrågasätta sig själva ibland och ta in bilderböcker med många olika uttryck, stilar 
och konstnärliga metoder. Inklusive sådana de själva inte gillar så att barn får 
uppleva konstens och bildens symboler. 

6.4 Vad tänkte de om bildernas innehåll och hur det kan 
påverka den som tittar? 

Det var svårt för pedagogerna att uttala sig om bildernas innehåll och att det kan 
påverka den som tittar. Vanligast var att innehållet diskuterades utifrån 
nyttoaspekten. Karaktärers beteenden och upplevelser användes för att lära barn rätt 
och fel beteenden och handlingar. De använde också bildernas innehåll för att tala 
med barnen om olika teman som exempelvis känslor, vänskap och snällhet. 
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Det var ovanligt att de kritiskt granskade bildernas innehåll för att se vad de 
förmedlade för bild av världen och av människor.  
   Under intervjuerna fick jag dem att tala om bilder och förmedling av 
könsstereotyper och i viss mån olika etniciteter. De hade alla haft jämställdhet som 
prioriterat mål, så tankar om att bilderböcker kunde förmedla en ensidig bild av 
könsrollerna, fanns i deras medvetande. De nämnde böcker av Per Gustavsson där 
han vänder på traditionella könsroller och utmanar idéerna om vad flickor och pojkar 
kan göra. De menade att det självklart måste påverka barnen om de ser många bilder 
där män och kvinnor har stereotypa könsroller. Samtidigt sade de att de sällan 
funderade över bildernas innehåll. De menade att de ofta förhöll sig till böckerna i 
stunden och inte tänkte på vad bilderna sade i det långa loppet. 
   Bilderböcker kan bevisligen innehålla både lätta och grova stereotyper kring 
könsroller i internationell barnlitteratur (Paterson och Lach 1990; Gooden & Gooden 
2001). Även böcker på den svenska marknaden kan visa på könsstereotyper i både 
innehållet och uttrycket (Kåreland och Lindh-Munther 2005 b; Kåreland 2005). 
Bilderböcker kan också ge en mycket styrd vinkling på vad som är vackert och vad 
som är fult. Har ni tänkt på hur en karaktär som beskrivs som vacker ser ut i 
bilderböckernas bilder och hur ritas en karaktär som beskrivs som ond eller ful? Vi 
har blivit så ”hjärntvättade” att vi sällan funderar över varför de ”vackra” alltid har 
liten smal näsa, långt hår, stora ögon och smal kropp medan fysisk fulhet associeras 
med psykologisk ondska (Nodelman 1988). Hur ser snövits styvmor ut i olika 
illustrationer? Hon som enligt texten är en mycket vacker kvinna. 
   När de gällde bilders förmedling av andra kulturer och etniciteter hade de flesta 
pedagogerna inte funderat på detta överhuvudtaget. I en intervju uppkom dock tankar 
om att det bilderböcker vanligen visar ljushyade européer. De nämndes också att det 
ofta var svårt att få tag i böcker som visade andra etniciteter. Det grävdes extra 
insatser av de vuxna för att få tag i sådana böcker och ofta fick man ta faktaböcker 
istället. Jag har inte funnit några aktuella större studier om hur olika etniciteter 
porträtteras i svenska barnböcker. Men internationellt har det visats att de kan finnas 
många ensidigheter i bilderböckers framställning av olika kulturer (Rodman & 
Hildreth 2002; Pescosolido, m.fl. 1997; Hurley & Chadwick 1998; Cole & Valentine 
2000). Den svenska bilderboksmarknaden är knappast ett undantag, här finns 
säkerligen böcker som innehåller stereotyper om andra kulturer. Det stora problemet 
är också att det finns få böcker som överhuvudtaget visar andra etniciteter och få 
böcker som visar utbyte mellan olika kulturer (Rodman & Hildreth 2002; 
Pescosolido, m.fl. 1997; Hurley & Chadwick 1998). Dessutom kan bilderböckers 
innehåll ge andra ensidiga bilder av världen och människor, speciellt eftersom de 
speglar de samhälle och den tid då de först gavs ut (Nodelman 1988; Doonan 1993). 
   Vad bilder visar har en potential att påverka barn då dessa använder bilderna som 
medel för att förstå sig själva och sin omvärld (Sparrman 2002, Simonsson 2004). 
Det finns alltså ett rätt stort behov av att vuxna intar en kritisk hållning till 
bilderböckers och bilders innehåll. De måste vara kritiska till vad böckerna säger och 
de måste inse att de kan ställa krav på vad bilderböcker skall förmedla och inte. Lpfö 
98 (Utbildningsdepartementet 1998) ger alla argumenten för att pedagoger borde ta 
sig tid att reflektera över vad bilder säger. Där sägs att alla barn skall få utveckla hela 
sin potential oavsett kön. Där sägs också att alla barn skall få lära känna både sin 
egen och andras kultur. Hur skall barn kunna utveckla hela sin potential, om de redan 
i förskolan matas med bilder och text som talar om för dem att flickor och pojkar 
förväntas vara och se olika ut?  
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Hur skall de kunna lära sig att visa förståelse och empati för andra kulturer och andra 
människors sätt att leva, ifall de bara möter bilder som visar den anglosaxiska 
världsbilden?  
   Bilder av alla de slag säger som sagt något till den som tittar, både genom hur de är 
gjorda och vad de visar. Det gäller vare sig det handlar om en liten pojke som 
intensivt studerar bilderna i en bok eller vuxna som ser på reklam. Individer lär sig 
att tolka bilder utifrån samspel med andra, kulturella normer och egna erfarenheter. 
Man kan ställa sig frågan om granskning av bilderböcker är något pedagoger 
verkligen behöver syssla med. De har ofta en rätt så tung arbetsbörda som det är, är 
bilder verkligen något de måste fundera på?  
   Då bilder är en viktig del i socialiseringen av barn och då de har betydelse vilka 
bilder vi låter dem möta måste svaret på den frågan bli ja. Dagens samhälle är 
oerhört visuellt och människor i alla åldrar bombarderas hela tiden med visuella 
intryck som strävar efter att påverka dem. Människan förstår vissa delar av bilderna 
från födseln, medan hon måste lära sig andra (Nodelman 1988; Doonan 1993). Det är 
därför viktigt med kunskap om bildspråket, både för att ge förmågan att kritiskt 
granska bilder men också för att ge tillgång till bildkonstens fantastiska värld.  
   För mig är det självklart att både barn och vuxna borde få lära sig om det visuella 
språket precis som de får lära sig om det verbala. 

6.5 Fortsatt forskning 

Denna studie har studerat förskolepedagogers syn på bilderna i bilderböcker. Det 
skulle vara intressant att bredda denna studie genom att intervjua fler pedagoger och 
se ifall man får liknande resultat. Det skulle ge en chans att upptäcka ifall 
bildkunskap är något som saknas bland pedagoger generellt.  
   Pedagogerna styr ofta vilken typ av böcker som kommer in i verksamheten och de 
väljer böcker som har bilder de själva finner tilltalande. Det skulle därför också vara 
intressant att studera, hur barn och vuxnas val av böcker ser ut i förhållande till 
varandra. Vad styr barnens val när de är på biblioteket och väljer de annorlunda 
böcker än de vuxna? Detta skulle kunna genomföras med deltagande observationer 
och korta intervjuer under biblioteksbesök. Under observationerna kunde man 
studera vilka böcker de väljer och intervjua dem på plats om vad som lockade dem 
med just de böcker de plockade ut.  
   Denna studie har funnit att pedagoger har en föreställning om att enkla stiliserade 
bilder är lättare att förstå för små barn. Jag har inte kunnat visa vad som ligger till 
grund för den föreställningen. Det skulle därför vara intressant att ta reda på hur barn 
reagerar på olika sorters bilder. Det skulle kunna genomföras genom att visa barn 
bilder med olika komplexitet och intervjua dem om deras upplevelser av dem. 
Dessutom kunde man låta barnen rita sina upplevelser efter att de fått se en bild. 
Eftersom små barn kanske inte alltid kan uttrycka verbalt hur de uppfattar och 
upplever en bild. 
   I denna studie framkom det också att pedagogerna ansåg att bilder både kunde 
stimulera barns fantasi och hämma deras egen förmåga till inre bilder. Den 
föreställningen tycker jag är oerhört intressant. Det skulle vara väldigt spännande att 
undersöka om det finns något som helst belägg för den tanken eller inte. Exakt hur en 
sådan studie skulle gå till vet jag egentligen inte. Det krävs kunskap om människans 
hjärna och visuella förmåga för att kunna konstruera en studie som undersöker detta.  
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Bilaga 1 

Hej 
Jag heter Hanna Dahlström och studerar sista terminen på lärarutbildningen vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om 
bilderböcker i förskolan. 
Syftet med min undersökning är att belysa och beskriva ett antal 
förskolelärares tankar och föreställningar om bilderböckers bilder samt vad de 
tänker om deras betydelse för barns synsätt på världen och sig själva. 

Jag försöker därför hitta förskolelärare att intervjua och det vore jätte roligt om jag 
kunde få intervjua några av er. Jag behöver göra 4-5 intervjuer. Dessa intervjuer 
kommer jag att behöva göra under vecka 18 dvs. någon gång mellan 3-7 maj. Jag kan 
i princip komma när som helst under den veckan och jag anpassar mig självklart till 
er och de tider ni kan.  

I min studie följer jag de etiska forskningsreglerna vilket gör att det jag skriver här 
nere kan låta mer uppstyltat än det är, men det är bara för att ni har rätt att veta vad 
som faktiskt gäller. 

• Deltagandet i intervjuerna är självklart helt frivilligt och ni har all rätt att 
avbryta er medverkan i studien när som helst. 

• Intervjuerna kommer vara i form av enskilda intervjuer och kommer att max 
pågå en timme.  

• Till intervjun vill jag att ni tar med er en av era favoritbilderböcker och en 
som ni inte tycker så mycket om. Dessa böcker ska vi samtal kring under 
intervjun Har ni svårt att få tag i en bok som ni vill samtala kring kan jag 
hjälpa till att söka via biblioteken. 

• För att underlätta samtalet under intervjun kommer ljudupptagning av dem att 
göras. Det bandade materialet kommer bara jag ha tillgång till och det 
kommer bara att användas till min undersökning och inte till något annat. Det 
bandade materialet kommer att förstöras så fort undersökningen är 
färdigrapporterad. 

• Allt ni säger kommer självklart att hanteras i avidentifierad form vilket 
innebär att ingen förutom jag kommer att kunna veta vilka ni är. 

 
Har ni frågor får ni väldigt gärna kontakta mig eller min handledare: 
 
Hanna Dahlström   Henrik Hegender 
0470-77 42 33 (Hem)   Lektor i pedagogik 
0704- 09 24 73 (Mobil)  Inst. För pedagogik, psykologi och idrottsvet. 
dahlstrom.hanna@gmail.com  Linneuniversitetet 
     henrik.hegender@lnu.se 0480- 44 67 59 
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Bilaga 2 
 
Intervjumall 
 
Bakgrundsfakta: 
Vad heter du?   
Hur gammal är du?  
Vilken utbildning har du?  
Vilka åldrar jobbar du med just nu? 
Hur länge har du arbetat ute i verksamheten?  
 
Inledning: 
Vad har bilderna i bilderböcker för betydelse för dig som person och som pedagog?  
Hur förhåller du dig till bilderna när du väljer ut bilderböcker till verksamheten?  
Hur förhåller du dig till bilderna i en bok när du använder den i verksamheten?  
 
Hur bilder kommunicerar: 
Vad brukar du först lägga märka till hos en bilderbok? Vad är det som brukar fånga 
ditt intresse? 

Vad tror du det är som gör att du tycker om just den bokens bilder? 
Vad tror du det är som gör att du inte tycker om just den bokens bilder? 
– “Är det något annat i bilderna som du tror påverkar vad du tycker om dem?” 
Vad tro du själv styr din upplevelse av vad som är en bra eller dålig bilderbok? 

Vad tänker du kring bilders uttryck och dess förmåga att kommunicera och berätta 
något till den som tittar? 
Hur tänker du kring bildernas uttryck och hur de påverkar barns känslor och tankar? 
Vad upplever du att det krävs för förmågor och kunskaper för att tolka en bild? 
Hur upplever du att barnen förhåller sig till stilelement (uttryck) i bilderna 
exempelvis, färger, former osv.? Kommenterar det sådant? 

Hur tänker du kring bildernas estetiska värde?  
 
Vad bilder kommunicerar: 
Vad tänker du om bildernas innehåll (vad de handlar om) och dess påverkan på den 
som tittar, barn som vuxen?   
Vad tänker du kring bilders innehåll och dess påverkan på barns förställning om hur 
man skall vara eller inte vara? (identiteter) 
Vad tänker du kring bildernas förmedling av normer, attityder och föreställningar? 
Hur tänker du kring bilder och förmedling av stereotypa idéer? 
Finns det något du inte tycker barn skall behöva se? Vad sorterar du bort? 
 
Bilders betydelse för barn: 
Vad upplever du att bilderna i bilderböcker har för betydelse för barn? 
Vad upplever du att barnen brukar lägga märke till/fokusera på i bilderna?  
Vad tänker du om barns förståelse av bilder? 
Har du någon gång upplevt att barn kommenterar något du själv inte lade märke till? 
Vadå? 
Har du någon gång upplevt att barn kommentera saker i bilderna som du trodde att 
de inte skulle förstå? Vadå? 
 


