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Abstract 
The purpose of this paper is to examine the narrative in You are a bad man, Mr. Gum! 

to be able to understand and explain the intermedial aspects of the work. I assume an 

intermedial, narratological and reception theory perspective in my analysis. The method 

of close reading is used combined with a reader-oriented perspective. I examine the 

medial aspects of the chosen work through the pictures, the text, and the iconicity of the 

typographical pattern of the text. To reach my goal, the following questions are dealt 

with: What is the character of the narration? How do the various media interact in the 

production of meaning? What is the relationship between the text and the implicit 

reader? What is the narratological difference between reading the book aloud and 

silently? 

 

The theoretical framework of the paper consists of narratological and intermedial 

theories. Its investigation demonstrates that the book gains from being read from an 

intermedial perspective. Reading the book aloud creates a synergy between the medial 

aspects of the book which is missed in silent reading. The paper also shows that the 

iconic perspective helps interaction while reading the book; the typographical design of 

the book triggers interpretations in terms of similarity. 
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1 Inledning och bakgrund 

Det som fångade min uppmärksamhet i Du är en gräslig man, herr Grums! 1 är hur 

författaren, Andy Stanton, leker med texten. Stanton skriver med STORA eller små 

bokstäver då författaren genom bokstävernas utseende vill skapa betydelse.2  Bokstäver 

och abstrakta tecken i verket refererar i sin tur till olika ljud som medverkar till vår 

förståelse för verket. Verket präglas av olika typografiska mönster och även av bilder 

som tillsammans bildar en synergi. Synergi innebär att de olika mediala inslagen i 

verket skapar en ny och starkare influens än vad en enskild medieegenskap kan göra.3 

Vid tystläsning, av verket, insåg jag att mycket går förlorat om verket inte höglästes.4 

Stanton försöker skapa en interaktion mellan verket och den faktiska läsaren; bland 

annat genom det typografiska mönstret. Det typografiska mönstret bidrar till textens 

ikonicitet. Det ikoniska är en semiotisk kategori som innebär att betydelse skapas 

genom likhet; i ett litterärt verk kan textens utseende bidra till betydelsen genom att 

exempelvis bokstäver och ord liknar andra fenomen som kan ses eller höras.5  

   Du är en gräslig man, herr Grums! är det första verket (av nio)  i en serie av verk 

utgivna av författaren Andy Stanton. Verken är utgivna på engelska och det finns fem 

översatta till svenska. Verket är illustrerat av David Tazzyman och översatt av Helena 

Olsson.6  

 

Författaren vill skapa en livlig och komisk stämning där läsaren eller läsarna ska ha kul 

och interagera. Bilderna i verket inbjuder också till denna interaktion då bilderna ibland 

behövs för att förstå och expandera texten. Bilderna bidrar även till att visa att verket 

inte är ”på riktigt” utan att det är en fiktionshistoria. Bilderboken är en konstnärlig, 

kommunikativ form där vi med hjälp av synen fångar upp innehållet. I föreliggande 

uppsats ses med andra ord både bild och text som visuella medier och undersöker då 

medierna inom gränserna för verket.7 I uppsatsens fall syftar det på intermedial 

 
1 Orginaltitel - You're a bad man, Mr Gum!. 
2 Andy Stanton, Du är en gräslig man, herr Grums!, ill. David Tazzyman, övers. Helena Olsson, 
Örnsköldsvik: Argasso, 2010.�
3 Anette Almgren White, Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken, diss., Linnaeus University 
(2011), Väx ö: Linnéuniversitetet, s. 16. Lena Kåreland, ”Bilderboken”, Intermedialitet. Ord bild och ton 
i samspel, red. Hans Lund, Lund: Studentlitteratur 2002, s. 63.�

j

4 Ibid, s. 29.�
5 Lars Elleström, Visuell ikonicitet i lyrik : en intermedial och semiotisk undersökning med sp ciellt fokus e
på svenskspråkig lyrik från sent 1900-tal, Hedemora, Gidlund 2011, s. 18f. 
6 Mr Gum (2013) Egmont, 2013. Tillgänglig: http://www.mrgum.co.uk/ask.htm [2013-03-25]�
7 Jørgen Bruhn, ”Intermedialitet – Framtidens humanistiska grunddisciplin?”, 2008, s. 24ff.�
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forskning vilket innebär att uppsatsen har en intermedial inriktning.8 Intermedialitet är 

en benämning som står till grund för samspelet mellan olika medieformer skriver Ulla 

Rhedin.9 Det betyder att det inte finns några rena medier utan att alla är närliggande på 

olika sätt. Lena Kåreland menar att det är ”synergin mellan bild och text som skapar 

upplevelsen”.10  

 

Anette Almgren White undersöker samspelet mellan dikt och bild i bokform och 

använder termen ”intermedial narration”.11 Termen intermedial narration är även 

relevant i mitt fall då jag undersöker det bimediala samspelet mellan text och bild. Min 

utgångspunkt i verket är att det narrativa berättandet är den mening som skapas i 

läsningen när alla verkets medier tas i beaktande. Således undersöks även hur 

handlingen antingen ändras eller utvecklas under tiden verket läses.12 Uppsatsen utgår 

ifrån utvalda narratologiska samt intermediala aspekter. Detta undersöks då jag vill visa 

det bimediala samspel som de olika mediala inslagen har i Du är en gräslig man, herr 

Grums!, eftersom jag hävdar att allting bidrar till berättandet. Det intermediala 

perspektivet, i bilderböcker för barn, är de facto ett tidigare inte tillräckligt behandlat 

forskningsproblem.13 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka narrationen i verket för att förklara och förstå de mediala 

inslagen samt vilken betydelse detta skapar för en implicit läsare14. Detta görs ur ett 

intermedialt, narratologiskt och receptionsteoretiskt perspektiv. Jag genomför en 

närläsning utifrån ett läsarorienterat perspektiv. Min utgångspunkt är att texten i verket 

är det huvudsakliga då författaren använder sig av bokstäver för att skapa olika 

typografiska mönster som bidrar till textens ikonicitet. Jag stödjer mig på Ryan som 

 
8 Marie-Laure Ryan, ”Introduction”, Narrative across media: The languages of storytelling, red. Marie-
Laure Ryan, Lincoln: University o  Nebraska Press 2004, s. 15ff.�f
9 Ulla Rhedin, Bilderboken. På väg mot en ny teori, diss., Göteborgs universitet (1992), rev. upplaga, 
Stockholm: Alfabeta 2001, s. 209.�
10 Lena Kåreland, ”Bilderboken”, Intermedialitet. Ord bild och ton i samspel, Hans Lund (red.), 
Studentlitteratur, lund, 2 02, s. 63.�0
11 Almgren White, s. 16.�
12 Ibid, s. 18.�
13 Maria Nikolajeva, ”Interpretative Codes and Implied Readers of Children´s Picturebooks”, I: New 
directions in picturebooks research, red. Teresa Colomer et al., New York: Routledge 2010, s. 27.�
14 Implicit betyder underförstått. När jag intar läsningen utifrån ett receptionsteoretiskt perspektiv och vill 
visa hur en implicit läsare möter texten är det för att se vilken roll den implicita läsaren (den 
underförstådda läsaren) kan tänkas inta och vad i verket det är som gör att läsarens föreställningsprocess 
startar. 
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menar att texten har ett unikt tillvägagångssätt för att skapa berättelser.15 Som Almgren 

White ser jag ändock till bildens egna narrativa uttrycksmöjligheter och bildens egen 

mening och till syntesen mellan de olika medierna.  

 

Mina forskningsfrågor är således: 

 

x Hur ser narrationen ut? 

x Hur samspelar de olika medierna i meningsproduktionen? 

x Hurdan är relationen mellan texten och den implicite läsaren? 

x Vilken narratologisk skillnad går det att urskilja om verket högläses kontra läses 

tyst? 

 

Syftet med studien är inte att svara på alla frågor kring intermedialitet, även då jag 

ställer många själv, men att belysa fenomenet i barnbilderboken. Det är ur denna diskurs 

min studie växer fram och tar sin plats inom litteraturvetenskapen. 

 

1.2 Avgränsning 

Min första avgränsning gäller bruket av narratologiska begrepp där jag endast använder 

sådana som krävs för att synliggöra det bimediala samspelet i det utvalda verket. Den 

andra avgränsningen gäller att jag begränsar mig till att studera endast ett verk som 

exempel på bimedial narration. Den tredje avgränsningen går ut på att jag endast 

studerar intermediala relationer inom ett givet verk, inte relationer mellan olika verk – 

exempelvis barnbokens likheter med teater och film.16  Min fjärde och sista avgränsning 

gäller hermeneutiska perspektiv: jag undersöker inte underliggande meningar i verket 

utan endast relationer mellan enskilda kapital och helheten, med syftet att nå en 

helhetsförståelse av den intermediala narrationen. 17 

 

1.3 Disposition 

Jag har i den första delen av uppsatsen visat att studien kan bidraga till förståelse för det 

bimediala samspelet i det utvalda verket.  

   Nästa uppsatsdel går igenom forskning om Narration inom bilderböcker och 

narration in rmediala fältet. Därefter presenteras den teoretiska inramningen om det inte

15 Ryan, s. 11.�
 

16 Almgren White, s. 41 & Rhedin, ss. 185-213.�
17 Nikolajeva 2010, s. 31.�
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för studien i Teori och metod där relevansen för problemområdet klargörs. Här förklaras 

även metodvalet ingående och hur jag angriper verket.  

   Empirin presenteras under Analys och diskussion i nästkommande avsnitt i form av en 

genomgång av varje kapitel för sig. 

   Uppsatsens avslutande del innehåller Slutsatser och Sammanfattning och avslutas med 

Källförteckning. Jag hoppas även, då studien bygger på relativt outforskat område inom 

litteraturvetenskapen, att den bidrar till djupare förståelse för det bimediala samspelet 

inom bilderböcker och begreppen intermedialitet och ikonicitet.  

 
2 Forskningsöversikt 

I föreliggande uppsats visas utvalda delar om vad som sagts om narration och 

intermedialitet inom bilderböcker. Att enkelt beskriva detta är omöjligt. Jag begränsar 

mig dessutom och tar inte upp historik kring bilderboken utan endast några få 

definitioner bara för att förklara komplexiteten bakom konceptet. Termen ikonicitet 

förklaras litet djupare då jag genomgående i min analys använder mig av begreppet. 

 

2.1 Narration inom bilderböcker samt narration inom det intermediala fältet  

Bilderboken använder sig av olika sätt att förmedla sin historia. Maria Nikolajeva säger 

att det i definitionen om vad en bilderbok är bör vara förhållandet mellan text och bild 

som är avgörande.18 Författaren tar dessutom upp historiken kring bilderbokens 

typologi och skriver att ett av de första försöken till att definiera bilderböcker var 1974, 

av Torben Gregersen. Gregersen gav flera typer av definitioner och Kristin Hallberg 

följer tätt därpå och expanderar och drar ifrån men menar att bilderboken ska ha 

skönlitterärt syfte och att det ska vara minst en bild per uppslag.19 Ulla Rhedin delar 

denna uppfattning.20 Almgren White menar däremot att ”både bildtätheten och det 

kvalitativa förhållandet mellan ord och bild bör vara avgörande.”.21 Nodelman säger att 

bilderboken fortfarande är den formen av litteratur som är förbehållen barn trots de 

anspråk som idag har uppkommit inom forskningen att de är mer sofistikerade böcker 

för en mer vuxen publik.22 Författaren problematiserar bilderboksaspekten och säger att 

bilderböcker för barn har bilder i för att människor tror att barn inte kan tillgodogöra sig 

 
18 Maria Nikolaj Bilderbokens pusselbitar, Lund: Studentlitteratur 2000, s. 16.�eva, 

 
20 Rhedin, s. 17.�
19 Nikolajeva, s. 16.�
21 Almgren White, s. 32.�
22 Perry Nodelman, ”Words claimed: Picturebook Narratives and the Project of Childrens Literature”, I: 
New directions in picturebooks research, red. Teresa Colomer et al., New York: Routledge 2010, s. 11.�
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böcker utan bilder.23 

   Narratologi är en teoretisk inriktning med rötter i den franska strukturalismen.24 

Narratologi betyder läran om berättarkonster. Det innebär i korthet studiet av strukturer, 

former och funktioner i berättelser. Maria Nikolajeva menar att de flesta forskare är 

överens om att det finns två grundpunkter att utgå ifrån när litterära texter analyseras 

och hänvisar till Seymor Chatmans termer historia och berättelse.25 Författaren skriver 

att historien är vad som berättas, med andra ord vad boken handlar om. Berättelsen 

innebär sättet historien berättas på; hur det berättas – strukturen och formen i verket.26 

Jag undersöker i föreliggande uppsats berättelsen. 

 

Marina Grishakova och Marie-Laure Ryan talar om breda och smala relationer som 

studeras inom den intermediala forskningen. De menar att det breda synsättet är den 

mediala motsvarigheten till intertextualitet och omfattar alla slag av samband mellan 

olika medier. Det smala synsättet, däremot, innefattar medverkandet av mer än ett 

medium i ett givet verk.27 Genom att upprätthålla en bi-fokuserad uppmärksamhet 

mellan olika medier vill de visa hur intermediala och narrativa studier kan vara 

ömsesidigt berikande.28 Detta är även utgångspunkten för min undersökning.  

   Grishakova och Ryan skriver även om Platons och Lessings idéer om narration; och 

menar att kraften av både den temporala och spatiala narrativiteten är fundamental i 

studier av bimedial narration.29 Jag tolkar det som bilderna i det enskilda kapitlet inte 

bara ska ses som om de hör till texten i det utvalda kapitlet – det spatiala. Bilderna ska 

även relateras till varandra i hela verket. I ett litterärt verk är det hur bilderna, 

genomgående, har ett samband med varandra i en form av orsak och verkan effekt – det 

temporala. Genom att studera temporaliteten i en sekvens, kan vi organisera händelserna 

i ett kronologiskt förlopp vilket ska motsvara berättelsens handling; som vi får från 

texten.30 Nikolajeva skriver att det är en sekvens av bilder som visar oss att en viss tid 

har gått och att endast två bilder i en följd inte kan visa detta.31 På grund av detta menar 

forskarna att det är viktigt att ta hänsyn till detta i studiet av bilderböcker.  

23 Ibid, s. 14.�
 

24 Marina Gr hakova & Marie-Laure Ryan, ”Editors´preface”, I: Intermediality and storytelling, red. 
Marina Grishakova & Marie-Laure Ryan, New York: De Gruyter 2010, s. 1.�

is

o
26 Ryan, s. 1.�
25 Maria Ni lajeva, Barnbokens byggklossar, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 36f.�k

28 Ibid, s. 7.
27 Grishako a & Ryan, s. 3.�v

�
29 Ibid, s. 1.�
30 Almgren White, s. 67.�
31 Nikolajeva 2000, s. 201.�
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Intermedial forskning inom barnlitteratur är något begränsat. 1982 definierade forskaren 

Kristin Hallberg samspelet mellan bild och ord som ”ikonotext”.32 Med detta kunde 

förhållandet medierna emellan benämnas. Rhedin anlägger ett narrativt perspektiv där 

hon i sin avhandling vill påvisa bokens dubbla tilltal.33 Kåreland skriver att bilderboken 

hamnar i gränslandet (som forskningsprojekt) mellan litteratur- och konstvetenskapen 

och därmed bör analysverktyg hämtat ifrån båda discipliner användas.34 Boel Westin 

problematiserar Tove Janssons bilderböcker och skriver att det är omöjligt att analysera 

bilderboken på ett sätt. Hon menar dock att text och bild till lika delar är 

betydelsebärande och att det antingen är ett samspel eller ett motspel mellan de olika 

medierna.35 Nikolajeva skriver om samspelet mellan ord och bilder i en bilderbok och 

nämner termer som föreslagits av andra författare såsom exempelvis ikonotext, duett, 

imagetext eller synergi. Författaren väljer att använda termen ikonotext som hon skriver 

myntades av Kristin Hallberg och menar att den beskriver en syntes av ord och bilder.36 

Bilderboksläsare måste förstå att mening skapas i synergin mellan ord och bilder, 

skriver Nikolajeva. Att se det på något annat sätt vore meningslöst.37 Elleström menar 

att alla medier på något sätt delar vissa egenskaper med varandra; för att förstå 

begreppet intermedialitet måste vi förstå vad som förenar olika medier och vad som 

skiljer dem åt. Det är endast genom likheter och skillnader mellan medierna vi kan se 

hur de förhåller sig till varandra.38 Han förklarar också att typografin är 

betydelsebärande. Att den grafiska form, som vi exempelvis kan läsa i ett verk, ibland 

bryter sig ut ur dess typografiska konventioner ”som binder den till ordens betydelse 

som ljudande tecken”39 och att vi då med hjälp av synen fångar upp detta. Detta är en 

ikonisk tolkning. Eller som Elleström själv skriver ”ikonicitet innebär att betydelse 

skapas genom likhet mellan tecken och betecknat.”.40  

 

3 Teori och metod 

I detta kapitel tydliggörs vilken diskurs, kontext och forskningsdiskussion jag anknyter 

32 Kåreland, s. 63. � 
�

34 Kåreland, s. 64.�

 
33 Rhedin, s. 209. 

35 Boel Westin, ”Konsten som äventyr”, I: Vår moderna bilderbok, red. Vivi Edström, Stockholm: Rabén 
och Sjögren 1991, s. 52.�

 

37 Nikolajeva 2010, s. 32.
36 Nikolajeva 2000, s. 15. 

 

39 Ibid, s. 19.

�
�

38 Elleström 2011, s. 22f. �
�

40 Ibid, s. 49.�
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till. Hela kapitlet genomsyras dock av det intermediala perspektivet som återfinnes 

under varje avsnittsrubrik. De teoretiska och metodologiska begrepp jag utgår ifrån i 

min analys förklaras utförligt. Generellt kan sägas att utgångspunkten är narratologisk 

teori och narratologiska termer och begrepp. Med dessa analyseras och intas en 

medveten hänsyn till det bimediala samspel som finns i verket. Mer precist kan sägas att 

jag utgår ifrån det intermediala perspektivet. Uppsatsen utgår främst utifrån Almgren 

Whites avhandling när det gäller teori och metod inom intermedialitet. För att få ett mer 

internationellt perspektiv på forskningsfenomenet är även Marie-Laure Ryans forskning 

en del av undersökningen. Mina begrepp och teorier vad gäller grundläggande 

definitioner ifrån narratologin är främst hämtatade från olika forskningsöversikter av 

Maria Nikolajeva. Nikolajevas definitioner valdes då hon studerar och diskuterar just 

bilderböcker. Kort sagt lämnas några begreppsanvändingar och termer inom 

narratologin som inte är nödvändiga för att analysera verket utifrån ett intermedialt 

perspektiv. Jag har utgått från Lars Elleströms definition av ikonicitet och använder det 

som ett semiotiskt analysverktyg. Många andra forskare och författare finns också med 

för att få en mer valid och bred bild av mitt teoretiska och metodologiska angreppssätt 

och de presenteras nedan i detta kapitelavsnitt.  

    

3.1 Intermedialitet 

Vad bilden och illustrationen har för betydelse för ett verk är komplext. Jag belyser 

därmed endast Almgren Whites diskussion och intar därefter mitt perspektiv. Almgren 

White skriver att ”en illustration anses nämligen traditionellt vara underordnad texten 

och förväntas inte bidra med någon ny information.”. Hon säger även att bilden istället 

är en självständig medskapare i tolkningsprocessen då den inte har samma ”historiska 

belastning”.41 Författaren problematiserar illustrationen ytterligare och menar att många 

författare tidigare har påstått att illustrationerna är hårt styrda av textens narrativa 

utsaga. Dock säger Almgren White att inställningen till illustrationer på senare år har 

förändrats. Almgren White diskuterar olika forskares syn på bildskaparens roll och 

säger att de i huvudsak menar att illustrationen betraktas som ett tillägg, som kan tas 

bort utan att utsagan påverkas av det. Detta sker, bland annat, för att illustrationen har 

kommit till efter att texten skrevs. Med andra ord ska illustrationen förklara eller belysa 

texten.42 Även Almgren White påstår detta. Hon skriver att illustration är olyckligt att 

använda där sidoställd text och bild framträder eftersom hon menar att text och bild 

41 Almgren White, s. 21.�
42 Ibid, s. 22.�
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lever på lika villkor.43 Jag påstår att illustrationer i bilderböcker måste betraktas precis 

likadant som en bild. Bilden eller illustrationen är ett samspel med texten i verket och 

illustrationen måste tilldelas ett större ansvar och åtagande. Kristin Hallberg visar hur 

illustratören fångar olika delar av texten och väljer bort andra delar och hur detta 

påverkar historien.44 I de flesta fall är det illustratören som läser texten och lyfter fram 

olika perspektiv. Ibland görs detta i samband med författaren och ibland utan 

författarens medverkan. Med andra ord så påverkar det innehållsmässiga i historien - de 

egenskaper som illustratören exponerar i bilden - som i sin tur påverkar läsaren. 

Naturligtvis är det på detta sätt det går till. Författarna har med i beräkningen att en bild 

ska vara sidoställd texten och att alla mediala aspekter ska bidraga till förståelsen för 

historien. Bilderna hade annars varit överflödiga. En bild eller illustration kan då inte 

vara underställd texten. Jag väljer således att tala om illustrationerna som bilder i Du är 

en gräslig man, herr Grums!, trots att det står illustratör på framsidan och bilderna av 

andra forskare kan tolkas som illustrationer.  

 

Nikolajeva skriver att barnboksforskare ofta ignorerar bilderbokens sekventiella natur 

och att det, i sin tur, reducerar verkets helhet.45 Bilder är, till skillnad från en narrativ 

text, åtskiljande och läsaren måste förstå att det är en temporal och kausal relation dem 

emellan. Almgren White utgår ifrån ett semiotiskt perspektiv och skriver att både ord 

och bild refererar till andra uppslag i en sekvens och inte bara som inbördes refererande. 

Detta gör, skriver författaren vidare, att vi upplever handlingen. 46 Jag menar att vi även 

läser Du är en gräslig man Herr Grums! på detta sätt om vi tar hänsyn till det bimediala 

samspelet i verket.  I det utvalda verket refererar både bilderna och det ikoniska till 

andra kapitel i verket; inte bara till själva uppslaget. Undersökningen omfattar därmed 

även om en bild tar vid efter en annan och binds ihop med en form av orsak och verkan 

effekt. Nikolajeva skriver, att studera en enskild bild är meningslöst då bilder berättar en 

historia i en sekvens som kallas pageturners. 47 Almgren White menar att översatt till 

bilderboken kan pageturners vara en karaktär som återkommer genom hela verket ”och 

kan knytas till en sammanhållen berättelse.”48 Att det är något som återfinns i hela 

verket. Undersökningen inkluderar således huruvida det finns pageturners i det utvalda 

43 Ibid, s. 22.�
 

44 Kristin Hallberg, ”Det moderna rummet”, I: Vår moderna bilderbok, red. Vivi Edström, Stockholm: 
Rabén och Sjögren 1991 f.�,

.
46 Almgren White, s. 75.

 s. 73
�

47 Nikolajeva 2000, s. 15 �

45 Nikolajeva 2010, s. 29
�
.

48 Almgren White, s. 74.�
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verket och vad de i sådana fall har för betydelse för den implicite läsaren.  

 

Jag hävdar också, som Elleström skriver, att vi inte kan bortse från det ikoniska i 

bilderböcker.49 Stanton använder sig genomgående av typografiska mönster i verket. 

Om vi bortser ifrån det ikoniska kan vi inte tillgodogöra oss interaktionen genom 

likheter. I samläsningen av det bimediala samspelet tas då både bildens och textens 

budskap i beaktande och därmed den synergi som uppstår. Almgren White säger att det 

bimediala samspelet bildar en synergi hos läsaren i läsakten; och att varje medie bidrar 

till ett utvecklande eller en förändring av historien.50 Detta analyseras i föreliggande 

uppsats. Meningsproduktionen påverkas naturligtvis även av verkets paratexter, 

intertexter och kontexter samt våra kulturella konventioner.51 Jag nämnde även i 

forskningsöversikten att Grishakova och Ryan talar om ett brett och smalt synsätt som 

studeras inom den intermediala forskningen. Jag anlägger, enligt deras definition, ett 

smalt synsätt på min analys då jag endast undersöker det bimediala samspelet inom ett 

givet verk. 

 

3.2 Narratologiska termer och begrepp 

Rhedin använder analysverktygen handling och konstruktionsplan om narrationen i 

analysen av en bilderbok. På handlingsplanet ingår alla element inom fiktionens värld 

och innebär både text och bild. På konstruktionsplanet ingår alla narrativa och 

boktekniska grepp såsom, berättartekniska grepp, stilistiska grepp inom både text och 

bild samt exempelvis bildstorlek.52 I mitt fall är det konstruktionsplanet som 

undersökes; eller som Nikolajeva kallar det – berättelsen. Ryan skriver att det är 

utförandet och överföringen av berättandet som studeras på denna nivå.53  

 

Idag appliceras den narratologiska teorin inte bara på texter men på alla medier inom 

verket. Fokus, i föreliggande uppsats, är då flyttat från att enbart analysera texten till att 

tolka berättartekniker, inom ramen för hela verket.54 Nikolajevas definition är att det är 

förhållandet mellan bild och text som bör vara avgörande i en bilderbok. Jag utgår från 

Nikolajevas definition, med tillägget om att varje unikt verk bör vara det som är 

49 Elleström, 2011, s. 19.�
 

50 Marie-Laure Ryan, ”Still pictures”, Narrative across media: The languages of storytelling, red. Marie-
Laure Ryan, Lin oln: University of Nebraska Press 2004, s. 139.�c

t
52 Rhedin, s. 0.�
51 Almgren Whi e, s. 23.�

8
53 Ryan, s. 1.�
54 Ryan, s. 15. & Almgren White, s. 17.�
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avgörande.  

 

Jag analyserar verket i sin helhet, såsom framsida, titel och baksida. Det som undersöks 

är, bland annat, paratexten då denna är en ingång till resten av verket. Den första 

kontakten med den implicite läsaren sker genom paratexten och den implicite läsaren 

skapar sig en bild av verket.    

 

Olika berättartekniska grepp används för att skildra olika karaktärer i verk. Nikolajeva 

säger exempelvis att en bild inte kan namnge en person. Vi kan visuellt avgöra vad 

bilden visar och föreställer men ord måste komplettera bild om vi ska veta vad en 

karaktär heter.55 Även relationer karaktärer emellan är en ren gissning om inte texten 

bekräftar eller hänvisar oss. Vi kan inte heller se på bilden om en människa är lat; vi 

kanske kan gissa oss till det men en bild kan inte återge ett abstrakt adjektiv.56 Om vi 

istället vänder på situationen berättar inte alltid texten de små detaljerna som en bild kan 

visa. Ord och bild behöver varandra även i detta utvalda verk. 

 

Nikolajeva försöker göra en indelning av bilderböcker i några som hon själv kallar det - 

grova indelningar. Dessa är symmetriska, kompletterande, förstärkande, 

kontrapunktiska och ambivalenta bilderböcker.57 (Jag kommer inte att gå in djupare i 

alla indelningar då alla inte är relevanta för min analys.) Medan Almgren White menar 

att en sådan indelning är en förenkling och att det inte går att fånga den enskilda 

komplexiteten i bilderboken genom dessa kategoriindelningar. En av kategorierna är 

förstärkning och kontrapunkt där Almgren White använder begreppen som binära 

oppositioner för att beskriva och analysera samspelet mellan de olika medierna.58 I 

föreliggande uppsats används Almgren Whites analysförslag. Det förstärkande, menar 

Almgren White, innebär att det är bilden som expanderar texten och exempelvis ger 

jaget i texten ett ansikte. Med det kontrapunktiska så ifrågasätter ord och bild varandra 

och kan inte verka utan varandra eller förstås i sin ensamhet.    

 

3.3 Receptionsteori  

Receptionsteori handlar per definition om hur läsare förhåller sig till den text de läser. 

55 Nikolajeva 000, s. 142.�
 

 

57 Ibid, s. 22.�
2

56 Ibid, s. 144.�
58 Almgren White, s. 71.�
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Hur en text uppfattas beror på läsarens associationer till texten. De styrs av läsarens 

tidigare erfarenheter och socialisation. Vad som styr samspelet mellan text och läsare, är 

vad som analyseras. Wolf skriver att forskningsområdet han ringar in som ”läsaren som 

textskapare” är mångfasetterat.59 Undersökningen ansluter sig till Wolfs resonemang 

men istället för enbart texten studeras alla mediala inslag i verket. Forskare och 

teoretiker är, trots olika tillvägagångssätt, överens om att textens mening inte är 

beroende av författaren utan skapas i samspel med läsaren och i kontexten texten 

läses.60  

 

3.4 Läsaren 

Aidan Chambers ger en bra ingång till hur det går att analysera narrativiteten i samtal 

med barn.61 Författaren ställer frågor som vem berättade historien. Vet vi det? Hur vet 

vi det? Chambers utgår ifrån social teoribildning men jag menar att hans frågor går att 

applicera på mitt analysobjekt. Framförallt utgår jag från det receptionsteoretiska 

perspektivet i föreliggande uppsats då jag analyserar hur verket uppfattas av Albin och 

Edvin (fortsättningsvis förkortar jag deras namn med A och E). Undersökningen 

omfattar inte litteraturens plats i samhället samt dess mottagande i detsamma; men 

istället dess mottagande hos läsaren. Här står verket samt läsaren i centrum. I Analys 

och diskussion (kapitel 4) diskuteras läsarnas förhållningssätt till läsningen och hur de 

subjektivt bemöter texten samt deras förståelse av verket; vilket är vad min uppsats 

syftar till. Framförallt är det dessutom min egen erfarenhet och upplevelse jag diskuterar 

och i vissa fall samtalen jag har haft med E och A. Naturligtvis finns det olika faktorer 

att ta hänsyn till när det gäller ett barns reception av en text. Var vi läser, barnets 

sinnesstämning, intellektuell förmåga och hur det relaterar till våra tidigare erfarenheter, 

skriver Lars Wolf.62 Självfallet tar jag även hänsyn till den komplicerade relationen 

mellan läsaren och verket och som därefter leder till hur mening skapas i verket. 

Därmed använder jag mig endast av våra samtal, vid några utvalda tillfällen, för att visa, 

belysa och förklara hur vi kan läsa, lyssna och interagera med och förstå verket.  

 

Undersökningen omfattar därmed narrationen i verket. Min fokus ligger då på hur den 

bimediala narrationen är konstruerad för att interagera med läsaren. Det semiotiska 

 
59 Lars Wolf, Läsaren som textskapare, Lund: Studentlitteratur 2002, s. 7f.�
60 Wolf, s. 16f .�f

62 Wolf, s. 16.�
61 Aidan Chambers, Böcker inom oss: om boksamtal, ny utg., Stockholm: Rabén & Sjögren 1998, s. 118f.�
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analysverktyget ikonicitet används i min analys. Inga anspråk görs för att säkerhetsställa 

hur författarens intention med verket är menad att läsas. Jag försöker ge en bild av hur 

verket läses allra bäst utifrån den sociala kontext jag befinner mig i och mina tidigare 

erfarenheter. Jag hävdar inte heller att den mening jag lägger på verket är den mest 

betydelsefulla utan att det är den ingången jag har valt i läsningen av verket.  

 

3.5 Metodologiska utgångspunkter 

I föreliggande uppsats intas en kvalitativ närläsning av verket och undersöker hur 

berättelsen berättas. Närläsning innebär att undersöka hur texten är strukturerad från 

detalj till helhet.63 En analys av berättelsen görs med hjälp av ett intermedialt 

perspektiv. I detta fall genom utgångspunkten, att allt bidrar till berättandet. Detta görs 

med olika termer och begrepp hämtade från narratologisk teori. Jag intar även ett 

receptionsteoretiskt perspektiv som ska visa hur den implicite läsaren möter och 

interagerar med verket genom analysverktyget, ikonicitet. Litteraturvetenskapen är en 

tolkande vetenskap och därmed blandar vi olika metoder och teorier, som vi behöver för 

att kunna besvara de frågeställningar vi har. Min övergripliga metod blir således en 

intermedial närläsning av verket.64 En tolkande metod har använts, där varje kapitel är 

analyserat för sig, och jämförts med helheten för att förstå verket. I detta fall har ett 

hermeneutiskt analysperspektiv använts, där verket ses som en helhet, till vilken de 

olika kapitlen förhåller sig.65 I undersökningen analyseras då olika narratologiska 

aspekter såsom, paratext, berättarröst, berättelsenivåer, berättarperspektiv, stil, 

temporalitet, text, ikoniciteten och bilderna och genom detta synliggörs det bimediala 

samspelet och hur det bidrar till meningsproduktionen.66   

 

Jag utgår även, till en liten del, från mina samtal med mina barn på 7 och 8,5 år. Detta 

för att peka på utvalda saker i verket, samt för att diskutera olika idéer och uppslag för 

hur vi kan läsa, lyssna och interagera och förstå litteraturen. Jag vill även läsa verket 

högt och studera hur verket uppfattas av dem vid högläsning samt hur min egen roll och 

tolkning blir av läsningen ur den aspekten. Till denna del av undersökningen är 

utgångspunkten Chambers frågor. Exempel på detta är att inte fråga varför, utan att 

istället säga ”Jag undrar...”,”Säg mig” och ”Vad tror du”, i mina samtal med barnen för 

63 Wolf, s. 14 �
 

.

65 Ibid, s. 23.�
64 Almgren White, s. 38.�
66 Almgren White, s. 68.�
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att vi tillsammans ska kunna bygga upp en förståelse av verket. 67 Inget frågeformulär 

används; här antecknas endast deras funderingar för att inte glömma vad vi talat om.

  

4 Analys och diskussion 

Då en intermedial närläsning av verket har gjorts redogörs varje kapitel för sig som 

relateras till helheten. I detta kapitel är utgångspunkten att försöka besvara mina 

forskningsfrågor vilka är: Hur ser narrationen ut och hur samspelar de olika medierna i 

meningsproduktionen. Med utgångspunkt i svaren för ovanstående forskningsfrågor vill 

jag även försöka besvara min sekundära forskningsfråga som lyder: hurdan är 

relationen mellan texten och dess mottagare för att kunna besvara: vilken narratologisk 

skillnad går det att urskilja om verket högläses kontra läses tyst. Jag tar inte hänsyn till 

alla berättartekniska grepp i alla kapitel utan belyser olika delar i olika kapitel för att 

kunna göra en sammanfattning på slutet. Dispositionen är upplagd på så sätt att jag 

börjar med att analysera och diskutera Paratexten. Därefter följer utvalda kapitel, var 

och ett för sig, som jämförs med helheten och avslutas med texten mellan det sista 

kapitlet och Extrahistorian. 

 

4.1 Paratexten 

På verkets framsida är titeln Du är en gräslig man, herr Grums! textad. Orden har en 

handskriven karaktär. Titeln innehåller huvudkaraktärens namn. Bilden visar en äldre 

man med ögon i kors, munnen täckt av ett långt, spretigt, rött skägg, buskiga ögonbryn 

och polisonger samt ett spetsigt, skalligt huvud. En krökt rygg och knän med en 

överkropp som är mycket tunn upptill och som har en lång hals samt större nertill med 

en tjock, blöjliknande stoppning innanför byxorna. Kroppen har smala ben med stora 

fötter där fötterna går i kors så tårna snuddar varandra. På kroppen hänger långa, smala 

armar med fingrar som spretar ut och ända ner till knäna. Längst ner till vänster på 

omslagets framsida finns en mullvad som står och tittar upp på mannen. Till höger om 

mannen nere i det högra hörnet finns en stor hink med några spretiga blommor i och 

flugor som surrar runt. Blommorna är färgglada men trots det ser de ledsna och nästan 

lite som om den höll på och vissnade. Det ser ut som om mannen släpper hinken då den 

”hänger” i luften. Längst uppe i vänstra hörnet finns en liten vit älva med ljusblå kjol, 

röd lugg och en stor stekpanna som hon är på väg att slå i toppen av mannens huvud. 

67 Chambers, s. 60ff. �
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Omslaget inger en dyster känsla, då de gråsvarta färgerna övertar, även om det finns 

glada färger med. 

   Orden ihop med bilden ger en anledning att läsa verket fiktivt. Om vi dessutom ser till 

utropstecknet i titeln så ska vi lägga en betoning på titeln. Verkets framsida pryds av 

den tecknade bilden som ihop med texten ger läsaren en indikation på att det är ett 

fiktivt verk och även att intrigen kan handla om tokigheter i och med älvan som slår 

mannen i huvudet. Mannens spetsiga huvudform vittnar om att han kan ha blivit slagen 

på samma ställe tidigare.  

   Läser man endast texten Du är en gräslig man, herr Grums! och inte ser omslaget i 

juxtaposition68 går mycket förlorat. Orden får oss att förstå att det finns en man, herr 

Grums, som författaren anser vara hemsk. Bilden visar inte att mannen heter herr 

Grums.69 I juxtaposition med texten vet vi nu att karaktären på bilden troligtvis är den 

gräslige herr Grums. Detta är vad den vuxne läsaren ser. Med tanke på att verket riktas 

till barn är det viktigt att de förstår att verket är av fiktiv natur. Om man ser var verket är 

placerat i bokaffärer, såsom exempelvis Bokskåpet i Göteborg, Akademibokhandeln i 

Göteborg och Adlibris på Internet, så är verket tänkt för åldrarna 6-9 år. Med andra ord 

hävdar jag att tanken är att verket ska högläsas då de flesta 6-åringarna inte knäckt 

läskoden ännu och är beroende av en läskunnig för att tillgodogöra sig texten i verket. 

Men å andra sidan ska verket även kunna läsas tyst då åldern sträcker sig upp till 9 år. 

Om vi ser till barnläsaren så trodde A att det var en faktabok när jag enbart läste upp 

verkets titel. Ihop med bilden kunde han sedan se att herr Grums var en fiktiv karaktär. 

E menade att titeln på bilden klart syftar på ett fiktivt verk då ett faktaverk inte ”skulle 

ha en sådan titel” och ”varför ska man annars skrika ut orden?”. Detta baserar E på att 

det finns ett utropstecken med i titeln. Med enbart titeln kan verket uppfattas både som 

fakta och fiktion. Det är här det intermediala perspektivet hjälper läsaren att förstå 

vilken inverkan bilden och ikoniciteten har i meningsproduktionen. Nodelman, som jag 

nämnde i forskningsöversikten, skriver inte vilka åldrar det är han diskuterar när han 

talar om att barn inte kan tillgodogöra sig böcker utan bilder. Att döma av hans 

forskning måste det röra sig om barn mellan ungefär 0-6 år. Detta baserar jag på att A 

trodde det var en faktabok när han inte fick se bilden, han tog det med andra ord 

bokstavligt. Hade det varit en verklig bild på framsidan så hade A varit helt säker på att 

verket inte var av fiktiv karaktär. E, å andra sidan, menar att han direkt förstod att verket 

var fiktivt, av bara titeln att döm r också att han förstår att det är en rolig bok a. E säge
 

68 Med juxtaposition menas sidoställd.�
69 Nikolajeva 2000, s. 142.�
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när han ser bilden på den roliga herr Grums. Redan här, genom paratexten skapar 

således sig läsaren en bild av verket.  

   Med ovanstående textförklaring av omslagets bild kan barnläsaren skapa sig en inre 

bild av hur herr Grums kan se ut. Med orden i titeln kan de skapa sig en föreställning 

om verket vare sig det är fakta eller fiktion. Titeln tillsammans med bilden ger dem en 

klar bild av verket; att det är en fiktionshistoria och att herr Grums troligtvis är en 

gräslig man. Detta kan de basera på att han blir slagen i huvudet av en älva, som ser lite 

änglalik ut. Det narrativa, bimediala meningsskapandet kan de inte uppfatta om de 

bortser från samspelet. Meningen på verkets framsida skapas och utvecklas genom att 

alla mediala inslag tas i beaktande.70  

 

4.2 Kapitlena 

Jag analyserar utvalda kapitel (och utvalda avsnitt i kapitlena). Jag har valt bort några, 

då uppsatsens omfång inte rymmer en sådan omfattande analys.  

 

4.2.1 Kapitel 1 Herr Grums trädgård 

Herr Grums är slarvig, smutsig och petar sig i näsan så ofta han hinner. Hans hus är fint 

utifrån men inifrån är det en riktig soptipp. Skräpet innehåller det mesta barn gillar, 

såsom pizzakartonger och tomma mjölkflaskor. På sidan 7 finns en bild med fyra 

tomma flaskor varav det står ”MJÖLK” på alla fyra. Tre ligger ner och en står upp. I 

detta fall visar bilden det texten berättar. Barnen var mycket rädda för herr Grums och 

föräldrarna hotade med honom istället för häxan när barnen inte lydde. Detta berättade 

den allvetande berättaren71.72 På sidan 10 får vi ta del av att herr Grums har tidningar 

från många år tillbaka, staplade upp med väggarna. Berättaren ger exempel på 

tidningsrubriker och visar med textens typsnitt upp dessa som: ”VIKINGARNA 

INVADERAR ENGLAND” och VÄRLDENS FÖRSTA TIDNING UPPFANNS 

IDAG”. Det är här vi använder oss av ikoniciteten som skapas av typografiska mönster 

och kan se likheter med tdningsrubriker. För att förstå konnotationen i texten bör 

barnläsaren åtminstone ha uppnått en ålder av ca 8 år, och även ha sett hur 

tidningsrubriker ser ut så barnläsaren kan se likheterna. Om verket läses tyst förloras 

även interaktionen med texten. Läses det högt kan den vuxne läsaren spela ut som på 

70 Almgren White, s. 18.�
 

71 En allvetande berättare ve  vad som pågår överallt. Nikolajeva säger att det är genom berättaren vi 
förstår relationen mellan tex en och bilden. Nikolajeva 2000, ss. 181f.�

t
t

72 Nikolajeva 2000, s. 181f. �
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teater, och verkligen läsa tidningstitlarna formellt och med en allvarlig ton.   

   Berättaren fortsätter berätttelsen med att berätta att det bor småkryp i skåpen som är 

viktiga och har namn och att herr Grums säng är en röra och att han är en latmask som 

inte ens borstar sina tänder. På sidan 12 är i det närmaste halva sidan täckt av ordet 

”MEN”. Inom parentes står det därefter ”(och som du ser är det ett stort men), han 

var mycket noga med att sköta om sin trädgård.”. Här talar den allvetande fokalisatorn73 

direkt till den implicita barnläsaren när hen skriver inom parentes. Vidare säger 

berättaren att herr Grums tog så bra hand om sin trädgård, att det var ”den vackraste, 

grönaste, blommigaste, trädgårdigaste trädgården i hela Stora Pimplarby”. Författaren leker 

med olika typsnitt för att skoja, förklara, skapa interaktion och understryka vad han 

menar och vill förmedla. Texten blir bilder då adjektiven ser blommiga och vackra ut 

men även sticker ut ifrån texten. Den vuxne läsaren och barnläsaren ser likheter med 

trädgårdar och blommor då vi ser typografin eftersom typsnittet liknar blommor. 

”MEN” är det ett annat typsnitt på och det verkar som om någon målat dit ordet. Som 

om det vore stora penseldrag på en trävägg. Mjuka drag. Det blir en bild på ett ord som 

får läsaren att i samspel med texten förstå att herr Grums var alla dessa hemska saker; 

lortig och lat MEN han hade den mest fantastiska trädgården som han höll efter själv 

och att detta var en lika stor del av hans karaktär som de förstnämnda egenskaperna. 

Genom att ordet MEN liknar ett mjukt penseldrag blir innebörden något mjukt som 

bryter av de hårda orden innan de blommiga orden sedan tar vid. På samma uppslag, 

men på högra sidan, är det en solros som fyller ut hela högra sidan. På vänster sida finns 

en förklaring på hur fantastisk herr Grums trädgård var. Denna förklaring löd så här: 

”Tänk på ett tal mellan ett och tio. Multiplicera talet med fem. Lägg till 

trehundrafemtio. Dra ifrån elva. Bortse från alla de där talen. Tänk nu på en fantastisk 

trädgård.” Vänder vi sedan blad, står det på sidan 13, att vilket tal vi än började tänka på 

har vi en fantastisk trädgård i tankarna och att det var poängen. Heltokigt. Tanken är att 

den vuxne läsaren och barnläsaren ska vara interaktiva när vi läser texten. Självklart kan 

stycket läsas tyst och läsaren kan tillgodogöra sig skämtet. Men läses stycket högt, och 

alla skapar sina egna tal och svar, kan man dela på upplevelsen och samtala om dess 

innebörd. Uppslaget ser dessutom ut att vara hämtat från ett diktverk och ser egentligen 

inte alls ut att höra hemma i ett kapitelverk.  

 
 

73 En fokalisator är en person i berättelsen som den implicite läsaren upplever händelserna igenom.�
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Intrigen fortsätter med att berättaren talar om vilka blommor herr Grums hade i sin 

trädgård men då han inte kan komma på namnet på alla blommor frågar han barnläsaren 

vad blommorna kallas för och skapar liknelser mellan blåviol och dinosaurier. 

Författaren kontrasterar den vackra trädgården med en ”lortig soptipp” med både ord 

och typsnitt som ikoniskt påminner om något vackert.  

 

På sidan 17 närmar vi oss kapitlets slut och den allvetande berättaren talar om att detta 

var allt som hände i Stora Pimplarby på dagarna, inget annat, och solen långsamt går ner 

bakom bergen. Snipp snapp snut tror vi här och vänder blad. På sidan 18 finns en bild 

där det står ”SLUT” men är överkryssat med vad som liknar en bläckpenna. På sidan 19 

ber narraten den implicite barnläsaren om ursäkt. Typografin här liknar anteckningar 

och vi förstår att narraten har ångrat sig efter att ha skrivit kapitlet på datorn ”där det 

inte går att sudda”. Narraten kanske rent av glömt bort att berätta en del av historien. 

Berättaren diskuterar med sig själv och talar direkt till den implicite barnläsaren och 

säger att han inte riktigt minns hur historien utspelar sig. Det är understrukna ord och 

hummanden såsom ”Öh...” och ”Nu ska vi se...” och ”Just det, ja! Vad dum jag är.”. 

Läser barnläsaren sidan tyst förstår de innebörden men när vi (både barnläsaren och den 

vuxne läsaren) läser tyst för oss själva läser vi snabbare. När sidan läses högt skapar vi 

med rösten, just det hummandet vid ”Öh...” och vi framkallar andra ljud och ljudnivåer 

genom att ta ikoniciteten i beaktande och skapar bilder och en närhet med berättaren och 

intrigen. Det är det typografiska mönstret som bidrar till textens ikonicitet och 

betydelsen skapas genom likhet. Då vinner vi, som följd av den ikoniska tolkningen, på 

att läsa verket högt annars förlorar vi ljuden som bidrar till meningsskapandet. I detta 

fall tankar och funderingar som ska läsas med pauser och ljud.  

   Berättaren skapar en närhet till barnläsaren då berättaren interagerar med dem och 

temporaliteten. Författaren använder sig av anakronier74 och växlar hela tiden mellan 

den kronologiska ordningen genom att ”prata” med den implicite barnläsaren på olika 

sätt.75 Ibland bara genom en mening inom parentes mitt i intrigen i form av en 

Jagvetande berättare76. 

 

Författaren använder sig genomgående av anakronier i kapitlet, både i text och i bild. 

 
74 Anakronier kallas det nä  man växlar mellan olika tider inom berätelsen; en avvikelse mellan den 
kronologiska ordningen.�

r

75 Nikolajeva 2000, s. 222.�
76 Jagformen ger ett realistiskt intryck och skapar en närhet mellan den implicite läsaren och berättaren.�
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Bilderna är analepser77 då de visar något som har varit. Texten däremot skiftar från allt 

mellan analepser och prolepser78; prolepser eftersom narraten talar om att författaren 

har vetskap om vad som sker i följande kapitel men inte riktigt har bestämt sig hur 

upplägget ska vara mellan de olika kapitlen. Vi får även ta del av paralepser79 då vi mitt 

i kapitlet gör ett avbrott och läser en räknesaga som inte har att göra med intrigen. 

Författaren visar oss med ord olika tempus. Det är därmed enkelt att följa med i 

anakronierna och i det temporala förloppet vilket bidrar till det roliga i historien.  

 

4.2.2 Kapitel 2 En bjässe till hund 

I detta kapitel får vi veta att hunden Jack bosatt sig lite utanför staden. Han är en stor, 

lurvig och snäll hund. Vi får inte veta hans bakgrund och ingen annan vet den heller. 

Han brukar låta barnen rida på sin rygg. Berättaren liknar honom vid Robin Hood och 

Jack ska uppfattas som fri av barnläsarna. Jack älskade allra mest att leka i folks 

trädgårdar och lukta och smaka på blommor. Idéassociationerna från sidan 21-24 (då vi 

får höra talas om Jack och hans egenskaper) påminner om Tjuren Ferdinand. Om vi 

läser de fyra sidorna högt kommer vi in i rytmiken från Tjuren Ferdinand. Det är precis 

den fantastiskt mjuka, sköna och lugna röst texten ger sken av och den vuxne läsaren  

läser texten i den takten. På sidan 22 finns hunden Jack med på en bild. Lite blommor 

och fjärilar svävar kring honom och han ser bara lycklig ut. Trots att han stökar ner i 

allas trädgårdar blir ingen arg på honom just för att han ser sååå lycklig ut. Lite absurt 

kan tyckas (precis som meningen är i detta verk) att invånarna i Stora Pimplarby tyckte 

att det betydde tur när Jack kom på besök och dubbel tur när han efterlämnade ”en 

gåva” efter sig. Detta pågick hela sommaren ända tills Jack stötte på herr Grums ” 

vackraste, grönaste, blommigaste, trädgårdigaste” trädgård. På sidan 25 triggas intrigen upp 

med att narraten talar om att herr Grums ligger i sin säng, som en latmask bör göra, och 

drömmer sin favoritdröm; en elak dröm om barn. Mitt i meningen så ändras typsnitt, 

storlek på orden och fettext där det står ”SMACK!!”. Det är här älvan 

introduceras med flera slag mot herr Grums huvud. Sidan 26 visar en bild på herr 

Grums liggandes med armarna bakom huvudet och hatten bredvid med älvan och 

hennes stekpanna. Älvan ryter samtidigt ”Rensa upp i trädgården, din snarkande 

 
77 Analepser är flashbacks (en sekundärhistoria) som tidsmässigt ligger innan den primära historien; något 
som har hänt tidigare i berättelsen.�
78 En proleps är en flashfoward (även detta en sekundärhistoria) som tidsmässigt ligger efter den primära 
historien; något som komer att hända senare i berättelsen.�
79 Också en sekundärhistoria men som inte är beroende av tiden i primärhistorien. �
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latmask!”. Intrigen fortsätter trappas upp och typsnittet växlar mellan versaler och 

gemener. Författaren tar till olika berättartekniska grepp såsom att ord fastnar i halsen 

på herr Grums och att de smakar illa. Från att ha varit en fridfull historia om hunden 

Jack och hans änglaliknande ”gåva” med en lugn temporalitet visar narraten kontrasten 

med älvan som slår herr Grums och vi ser genom herr Grums ögon, hunden Jack som 

har dragit upp alla rabatter. Hela gräsmattan var uppsliten, allt var söndertuggat och en 

”gåva” låg under eken. Nio mullvadar dyker upp och längst ner på uppslaget går de som 

i en marsch (s. 28-29). Mullvadarna skriver författaren inget om. Läser den vuxne 

läsaren orden högt börjar vi med den snabba temporaliteten stampa takten pam pam 

pam pam...pam pam pam pam. Det är som på en teater när vi högläser verket. 

Författaren vill få med oss och jag VILL gärna PRATA HÖGT och speeda upp tonen. 

Fort ska det gå nu. Bild och text ifrågasätter varandra och hjälps åt. Och lika plötsligt 

som det började från idyllen, tar det slut och herr Grums får städa upp efter Jack.  

   Läser barnläsaren kapitlet tyst finns det ingen möjlighet att ta del av temporaliteten 

och ”rörelsen” i intrigen. Alla processer sätts i aktion med de olika mediala inslagen 

som samverkar. Det uppstår en synergi mellan ord, bild och det typografiska mönstret.  

 

4.2.3 Kapitel 3 Herr Grums gör upp en plan, som den otäcke typ han är 

I detta kapitel smider herr Grums planer mot Jack ihop med stadens slaktare ”Wille 

Wilhelm den tredje”. Wilhelm gillade att ljuga då det fick honom att skratta. ”Men inte 

på ett trevligt och öppet sätt som du och jag, utan lömskt och på insidan där ingen annan 

kunde se eller höra det.”. Här talar berättaren direkt till barnläsaren och menar att de är 

”goda” i jämförelse med Wilhelm som är elak vilket gör att barnläsaren känner 

förtroende för berättaren och det skapas en närhet.  

   Väl hemma igen får vi veta att herr Grums har en träkista gjord i mahogny som var 

prydd av vackra bilder på en sjöman. Kistan hade varit i herr Grums ägo i över 40 år, 

dock hade han inte brytt sig om att öppna den tidigare. Berättaren säger att om herr 

Grums hade öppnat kistan kunde historien sett annorlunda ut den kunde ha hetat: ”Herr 

Grums underbara chokladäventyr”. I kistan fanns det nämligen en speciell magisk 

choklad (kistan var proppfull av den) som var gjord av delfiner och myten kring 

chokladen var: ”en magisk choklad med underbara krafter. Och de sänkte alltid rösten när de sa det, 

vilket är skälet till att det står skrivet med så liten text.”. Här talar dessutom berättaren 

om att läsaren ska läsa den lilla texten med låg röst. Författaren leker med typsnittet och 

skapar på så sätt liknelser som leder till interaktion. 

19 



  
 

   På s. 49 och på nästa uppslag (s. 50 – 51) finns det en sång som den implicita 

barnläsaren och den vuxne läsaren ska sjunga. Den är heltokig och går ut på att vi ska ha 

ögon för det fina för att vi annars inte kan få något tillbaka om vi bara ser det fula. 

Sångens sista refräng ska avslutas med ett gitarrsolo och efter det ska vi ”Avsluta 

genom att upprepa refrängen med enbart strutsljud”. Här är ett tydligt exempel på vilken 

skillnad det är att läsa tyst eller att sjunga ut texten och verkligen ställa sig upp och 

fysiskt göra ett gitarrsolo och till och med försöka sig på ett stutsljud. Onekligen bör 

verket högläsas för att det ska komma till sin fulla rätt. Uppslaget ser hämtat ut från ett 

sånghäfte eller en sångbok. Texten är mjuk och böljar fram. Det flyter 29 noter runt 

sången. Mitt i noterna är det ett Q. Ett barn som inte har börjat läsa; gå på 

musiklektioner i skolan; spela ett instrument eller har någon musikalisk bakgrund, kan 

inte uppfatta ett Q mitt bland noterna. Återigen pekar verket åldersmässigt på en äldre 

målgrupp eller att verket bör läsas högt så det går att prata om vad de olika mediala 

inslagen betyder och vad vissa tecken står för.  

 

4.2.4 Kapitel 5 Jamma Tamma Lamma F´Uppa F´Uppa Berlin Stereo Eo Eo Tebb T 

Élebb Nermonika La Strata De Gressin De Kressin De Sessin De Vessin De Voop De 

Loop De Flungel Glad Helg Lenoir 

Den allvetande berättaren talar om vad herr Grums gör. Plötsligt står det ”dra mig 

baklänges i polisongen” längst ner på sidan 57 med ett typsnitt som ser ut som en 

anteckning och större än den övriga texten. Frasen hänger liksom löst i luften och verkar 

inte tillhöra någonting. I mitten på sida 58 nämns frasen igen och då i en mening när 

herr Grums går runt och muttrar för sig själv. Han är ute och går och talar om att han 

ska förgifta en hund. Polly (som hennes vänner kallade henne) hette annars det långa 

kapitelrubriknamnet. Här visas det upp en bild på Polly. Hon ser ut som en fin, prydlig 

och rar skolflicka. En flicka vi vill ha som en vän. Berättaren frågar den implicite 

barnläsaren om denne vill vara Pollys vän. Om barnläsaren väljer att inte vara det måste 

vi läsa följande mening så här: ”Jamma Tamma Lamma F´Uppa F´Uppa Berlin Stereo 

Eo Eo Tebb T Élebb Nermonika La Strata De Gressin De Kressin De Sessin De Vessin 

De Voop De Loop De Flungel Glad Helg Lenoir störtade nedför kullen som en spelkula 

på rymmen.”. Om barnläsaren väljer att vara hennes vän kan vi istället läsa meningen så 

här: ” Polly störtade nedför kullen som en spelkula på rymmen.”. Genom att läsa Pollys 

namn högt med alla hennes mellannamn framkallar det roliga läten och skratt. Men läser 

vi alla Pollys namn tyst för oss själva blir det inte samma komik. E tyckte det var kul 

20 



  
 

men valde att vara Pollys vän. I fallet med A valde han att inte vara Pollys vän då han 

gärna ville höra hennes långa namn om och om igen; då detta framkallade gapskratt. 

Genom interaktion kan barnen följaktligen själva välja hur verket ska läsas.  

   Polly fortsätter att söka efter Jack och hamnar i skogen. Hon går vilse. En gammal 

man kikar fram ur en buske. Bakom busken fanns en dold stuga. Var han en snäll man 

eller inte. Berättaren talar om, att han inte tänker tala om, att stugan tillhörde en av 

intrigens hjältar och att han hette Fredag Klureman. Berättaren talar även om att vi inte 

får veta detta innan kapitel 7 i en lättsam ton som förstärks av fjärilar som flyger 

omkring på sidan. Både E och A uppfattade poängen. Med fjärilarna i samspel med 

orden kan vi uppfatta hur tillfredsställd berättaren kände sig när han talade om sin 

hemlighet, som han inte skulle tala om.  

 

4.2.5 Kapitel 6 Herr Grums lägger ut sina hjärtan 

Detta kapitel startar med ett uppslag som visar ett grishuvud längst upp i det vänstra 

hörnet. En bit framför svävar ett hundben i luften. På höger sida står Wille Wilhelm och 

ser sur ut med en hand som sticker rakt ut i luften och en hand som hänger med livlösa 

fingrar. Ena handen tycks svinga men det finns ingen kraft i kastet. Detta visar bilden 

tydligt. Orden förklarar på inget sätt bilderna och det är först på nästa sida vi får veta att 

slaktaren står och spelar slaktardart. Vid högläsning spelar detta ingen roll då den vuxne 

läsaren kan gå tillbaka och visa uppslaget efteråt. Om barnen läser verket själva, kan de 

gå miste om vad det egentligen är som händer på föregående uppslag då det inte är lika 

vanligt för ett barn att ”gå tillbaka i text eller bild” för att kunna dra slutsatser; vilket 

inte E gjorde vid första läsningen. 

   Herr Grums gick vidare till ”Fru Fröjds Förunderliga Värld av Godsaker” som var en 

godisaffär. Han hatade butiken då det var en affär av ”godhjärtenhet”. Han kände sig 

anfallen av allt gott i butiken, så pass att han mådde illa. På sidan 79 kommer därefter 

en dialog mellan de två ovannämnda där Herr Grums är mycket otrevlig och kallar Fru 

Fröjd hemska saker medan hon inte har hjärta att vara otrevlig tillbaka. På sidan 80 

finns en bild på Fru Fröjd när hon häller i godis i en skål. Hon ser mycket snäll ut. 

Texten utan bild i detta fall hade gett oss en bild av att hon var övermänsklig då hon 

oavsett vad herr Grums sa var trevlig hela tiden. ”Herr Grums betalade sitt 

lemonadpulver med några gamla potatisar som i samma stund de hamnade i Fru Fröjds 

hand blev till riktiga mynt.” Av enbart texten förefaller fru Fröjd som något 

övermänskligt för barnläsarna. Lite som en god fé. Läser de bild och text ihop förstår de 
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att fru Fröjd är mänsklig. Detta, menar jag, är ett viktigt inslag då det visar en bild av en 

vuxen som är god och trygg och verklig i historien. Det blir som en hemmaplats i 

fiktionen. Något som det implicita läsande barnet kan känna sig trygg hos.   

 

4.2.6 Kapitel 7 Fredag Klureman 

Inledningsvis talar berättaren om att Polly nu står och gråter och vi är tillbaka i skogen 

där hon träffar Fredag Klureman. Berättaren säger att vi förmodligen klättrar på 

väggarna av ovisshet nu, och berättar igen om vem Fredag Klureman är. Efter detta 

stycket, kommer ett stycke där berättaren spelar upp en scen av ett föreställt samtal med 

den implicite barnläsaren. Samtalet går ut på att alla gubbar inte är otrevliga; med andra 

ord att de inte ska dra alla människor över en kam. Vi får ta del av att Fredag hade 

mycket märkliga egenskaper varav en var att han ibland, utan någon som helst 

förvarning eller anledning, skrek ””SANNINGEN ÄR EN CITRONMARÄNG!”” i 

slutet på sina meningar. Detta berättar narraten för oss. På sidan 91 är det en bild på 

Fredag Klureman. Han ser snäll ut under sin filthatt med lockar utstickandes under 

hatten. Klureman ser ut att skrika, men inte så att han tar i (det förefaller alltså av bilden 

att döma inte vara någon kraft bakom skriket) att sanningen är en citronmaräng. Frasen 

står även skriven över hela uppslaget med stora bokstäver men inget utropstecken. Om 

vi (barnläsaren och den vuxne läsaren) endast läser orden i texten uppfattar vi att Fredag 

Klureman nästan lite hysteriskt skriker frasen. Ser vi bilden så inger den ett annat 

perspektiv som är mycket lugnare och inte alls den oroliga känslan vi får genom texten. 

Utan bilden inger Klureman genom texten en bild av att vara lite koko med alla sina 

märkliga egenskaper. Med tanke på dessa och att han bor ensam i skogen tonar bilden 

ner den känslan och är därmed avgörande för hur barnläsaren tolkar Kluremans 

karaktär. Eftersom han är en av verkets hjältar behöver de få en positiv och inte för 

knäpp bild av honom. Även här är förhållandet eller synergin mellan de bimediala 

inslagen något som skapar en annan influens. I detta fall är det en förstärkning. Bilden 

expanderar texten. 

   Efter detta kommer nämligen Klureman ut ur sin stuga och går fram till Polly. Under 

nästa fem sidor (s. 93-97) får vi ta del av Pollys funderingar kring Klureman. Hon 

tänker på allt hennes mamma varnat henne för när det gäller främlingar och väger det 

ena mot det andra. Det slutar med att hon lyssnar på råd som hennes mor givit henne 

och litar på att Klureman är god. Även detta bekräftar att barnläsaren behöver bilden av 

en lugnare framställning av Klureman och inte den lite hysteriska bild som orden givit 
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dem. Detta behöver de för att känna att Polly har gjort ett bra val. 

 

4.2.7 Kapitel 8 Det händer en del saker 

Martin Tvätt, Jonathan Krus och Peter talar om att ingen vet var hunden Jack bor. 

Samtalet slutar på så sätt att Tvätt säger att Jack kanske bor på en bondgård och leker 

med de andra djuren. Med detta sagt säger Krus: ””Det här ska nog lära dig att inte 

stjäla andras idéer, din skitsnackande tunnis””. På detta uppslag finns ingen bild. På 

nästa uppslag (s. 100) finns en bild.  En bild av vad som förefaller vara Krus, en mycket 

stor man, sittandes så att läsaren ser honom rakt framifrån. På ena sidan Krus sticker ett 

huvud upp och på andra sidan ett par fötter. Detta föreställer naturligtvis Tvätt under 

Krus. Även i detta fall interagerar de mediala inslagen då meningen skapas inom verket 

genom de bimediala inslagen. Med endast Krus ord: ”Det här ska nog lära dig” är det 

omöjligt för barnläsaren att tyda vad Krus egentligen gjorde. De kan föreställa sig, men 

inte veta. Berättaren talar inte om det med ord. I detta fall visar bilden vad Krus säger. 

Det blir kontrapunktiskt, då bild och ord ifrågasätter varandra eftersom bilden utan 

orden inte heller säger så mycket. Varför sitter en man på en annan? – Vet ej. 

   På sidan 103 får vi ta del av en sång som Jack sjunger som går så här: ”skäll skäll 

skäll  skäll skääääääääll skäll skäll skäll skäll skäll skäll voov”. Sången upptar halva 

sidan. Läser barnläsaren verket och sången tyst för sig själva framkallar det inga ljud 

och de läser sången snabbare. Om den vuxne läsaren högläser sången då intar vi som 

högläsare den rollen berättaren vill att vi ska ha. Vi sjunger ut orden; vi ser ikoniciteten. 

Vi sjunger orden då det typografiska mönstret liknar en sång och då kommer sången per 

automatik för oss, vid högläsning. Med tanke på att författaren skriver serien just för att 

få barn att skratta är det en stor skillnad i hur vi uppfattar sången genom att läsa den 

tyst; och hur vi kan leva oss in i rollen vid högläsning.80 En bit fram i kapitlet får vi ta 

del av Jacks olika skall varav hans hälsningsskall låter så här: ”VOV!” medan Jacks 

vanliga skall lät ungefär så här: ”VOV!” (s. 106-107). Exakt likadant med andra ord. 

Och det är så vi läser orden; då det typografiska mönstret är exakt likadant. Mycket av 

det komiska och det lite uppochnervända går förlorat om verket läses tyst. För den 

implicita barnläsaren kan poängen gå förlorad vid exempelvis detta författargrepp som 

författaren har gjort. Även en implicit vuxen läsare gapskrattar antagligen inte själv om 

verket läses tyst men däremot troligtvis tillsammans med ett barn; när de tillsammans 

tillgodogör sig det bimediala samspelet. Detta uppfattar vi genom att ta hänsyn till 

 
80 Mr Gum (2013) Egmont, 2013. Tillgänglig: http://www.mrgum.co.uk/ask.htm [2013-03-25]�
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ikoniciteten och liknelserna som skapas av typografiska mönster. På sidan 108 får vi ta 

del av att herr Grums står med sina ovänliga ögon och spejar ut på hunden Jack som 

kommit till hans trädgård. Herr Grums vill att Jack äter de kohjärtan som han förgiftat. 

Inget roligt med orden här. På nästa sida finns en stor bild av herr Grums, ett på bara 

ansiktet och ett stort öga med streck i höjd med pupillen ------- som ska föreställa vilket 

håll ögat pekar åt. På bilden ser herr Grums mycket rolig ut med just strecken pekandes 

ut från pupillen. Bilden i sig är inte rolig om vi inte läser den bimedialt med orden. På 

så sätt förstår barnläsaren att -------- betyder att han står och spejar och i vilken riktning 

ögat pekar och hur hårt han anstränger sig för att speja. Återigen ser vi hur berättelsen 

byggs upp och hur mening skapas i det bimediala samspelet.  

 

4.2.8 Kapitel 9 Polly och Fredag kommer till stan 

I kapitel 5 hade Polly talat med sig själv och nämnt att Jack hade räddat hennes liv. På 

sidan 117 i detta kapitel samtalar Fredag och Polly medan Fredag kör dem till stan för 

att rädda Jack. Fredag nämner för Polly att han vet om detta varpå Polly frågar hur det 

kan komma sig då hon endast tagit upp detta när hon var ensam. Fredag tar upp ett 

exemplar av Du är en gräslig man, herr Grums! ur fickan och säger att han läst det i 

denna bok. Från sidan 118-121 diskuterar de sedan huruvida de ska fortsätta att läsa i 

boken om vad som kommer att hända Jack. På sidan 119 är det viktigt att inte skynda 

sig igenom orden då den implicita barnläsaren kan gå miste om poängen med texten.  

   ””Okej, då”, sa han och öppnade upp boken på samma sida som du läser just nu. 

”Men det är oklokt! Det är oklokt!” Knappt hade han hunnit säga Det är 

oklokt! förrän Polly kunde läsa just de orden på sidan. Medan hon läste om sig själv 

som läste om sig själv kom en mycket konstig känsla över henne.” För att kunna 

tillgodogöra sig innehållet i stycket bör det högläsas av en vuxen läsare och läsas 

långsamt, då intrigen i detta avsnitt kan vara för abstrakt för barn i annat fall.  

   I nästa kapiteldel (s. 121-127) blir det ännu snabbare takt i intrigen. På sidan 122-123 

berättar narraten hur Fredag och Polly får värja sig från en dartattack av inälvor och 

tarm- och njurattacker. Det går med väldig fart och utan bilden på detta uppslag hade 

barnläsaren i farten inte stannat upp utan fortsatt till nästa sida. Här ser vi en bild av 

Wille Wilhelm (slaktaren) som står och kastar tarmar och inälvor som flyger i luften. 

Det syns att det är en snabb fart nu. Det syns på Wilhelms uppsyn och hans fingrar som 

här inte hänger ner (som det gjorde i kapitel 6 när han spelade dart med sig själv) här ser 

vi att han tar i när han kastar. Barnläsaren får en känsla av att det onda kommer att segra 
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men om vi byter sida så handlar nästa uppslag om Fru Fröjd som tar över striden och 

vinner den, med karameller stora som kanonkulor. Det goda segrar alltså över det onda. 

 

4.2.9 Mellan det sista kapitlet (Kapitel 11) och Extrahistorian 

På uppslaget efter det sista kapitlet säger berättaren att den implicite barnläsaren tänker 

att boken inte kan vara slut eftersom det finns så många sidor kvar i boken. Att de tror 

att det finns en ”HEMLIG EXTRAHISTORIA” gömd. Berättaren vill tala om att det 

absolut inte finns någon sådan. Uppslaget därpå står det att de ska sluta leta och att de 

måste acceptera att det inte finns någon ”HEMLIG EXTRAHISTORIA”. ”Ser du? 

Blanka, tomma sidor. Det är allt” 

   Nästa uppslag: 
 ”Resten av den här boken består bara av 

blanka, tomma sidor 

Blanka, tomma sidor 

Blanka, tomma sidor 

Resten av den här boken består bara av 

blanka, tomma sidor 

Tra-la-la-la-la” 

   Vänder vi sedan blad är berättaren förvånad över att de är kvar och talar om för 

barnläsarnen att de ska gå hem. ”SLUT. ÖVERSPELAD. GÅ HEM. HEJ DÅ”. 

Uppslaget därpå börjar med ”HEMLIG EXTRAHISTORIA!!!” Här är det ikoniska, 

som skapas av typografiska mönster, mycket påtagligt då det är meningen att den vuxne 

läsaren ska interagera med våra röster. Författaren skiftar mellan versaler och gemener, 

stort typsnitt, litet typsnitt och fetade bokstäver. Det här avsnittet måste högläsas då det 

är såpass olika mönster i typografin som annars går förlorade utan ljud.   

 

5 Slutsatser 

För att kunna tillgodogöra sig historien och intrigen kan man genom högläsning och 

olika ljud, bidra till att göra verket roligare och förstå hur mening skapas inom verket. 

De olika mediala inslagen påverkas av varandra och bildar en starkare synergi i 

läsningen. Det är inte bilder på varje uppslag men jag menar att illustratören fångar 

berättelsen och det centrala i intrigen och lyfter fram detta ur ett barnperspektiv som gör 

att texten får en starkare dimension ihop med bilderna. Illustratören har valt bort 

miljöskildringen då han visar bilderna ur ett barncentrerat gestaltningsperspektiv. Detta 

gör han genom att i synnerhet lägga fokus på och ringa in det centrala; berättelsens 
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kärna. Miljön i bilderna lyser med sin frånvaro medan vi istället tar del av miljön i 

texten med ord. Text som sedan skapar likhet genom ikonicitet.Text och bild både 

förstärker varandra men verkar även kontrapunktiskt.  

 

I verket kan vi se hur författaren har tänkt att det ska vara bilder med i texten och hur 

alla mediala aspekter ska bidraga till interaktion och därmed vårt meningsskapande. 

Självklart påverkas barnläsaren av bilderna som illustratören har valt att visa, såsom 

Kristin Hallberg också skriver. Men då verket riktar sig till barn från 6-9 år menar jag 

att 6-åringar behöver bilderna för att kunna förstå att herr Grums faktiskt är en fiktiv 

person och att han har ett utseende (som må vara till hälften verkligt) men att det finns 

aspekter som visar på att han är fiktiv. Det viktigaste är trots allt att visa att han inte ser 

så grym ut, även om han hatar barn och gärna äter ruttna kohjärtan. Jag menar att ett 

barn på 6 år kan bli rädda och börja fantisera ihop andra, mer hemska och grymma 

bilder, utan bildernas medverkan i verket. Återigen visar det hur det bimediala 

samspelet i verket är kritiskt att ta ställning till för att förstå vilken inverkan de har i 

juxtaposition.  

 

Bilden har ett eget djup. Bilden har ett utvalt, fruset, temporalt skeende, i en 

händelsekedja. Även då bilden är platt. Ett sådant exempel finner vi som nämnts ovan 

på sidan 9, då det ligger mjölkflaskor huller om buller som skulle ge en 

bakgrundsbeskrivning av hur lat herr Grums är och hur smutsigt det var i hans hus. 

Mjölkflaskorna visar barnläsaren att det troligtvis är någon som inte håller ordning 

bland sitt skräp. Genom att ta del av senare bilder får de ytterligare bekräftelser på att 

herr Grums är ovårdad. Exempelvis genom sidan 53 då herr Grums, med sitt utstickande 

näs och öronhår är på väg att sätta tänderna i ett ruttet kohjärta. Ett bevis på att han inte 

gjort något åt sin bristande hygien. Sidan 111 när herr Grums skrattar ”häxaktigt”. Sidan 

122 när Wilhelm kastar kohjärtan. Sidan 126 när fru Fröjd kastar godis stora som klot 

tillbaka. Och slutligen sidan 147 när Jack slickar en glad Polly i ansiktet och sidan 155 

när protagonisten Polly sitter med hjälten Fredag och fru Fröjd och äter middag och alla 

ser så nöjda och belåtna ut. Detta visar på bildens egna narrativitet i ett händelseförlopp. 

(Här har inte alla bilder tagits i beaktande.) Genom den temporala och kausala 

relationen bilderna emellan binder illustratören ihop bilderna och barnläsaren förstår, 

genom att bara bläddra i verket, att det existerar en orsak och verkan effekt. Som läsare 

(både barnläsaren och den vuxne läsaren) kan vi se detta genom att endast ta del av 
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bilderna, men jag menar att vi inte helt kan tillgodogöra oss innehållet i verket utan alla 

mediala aspekter. Likadant påstår jag att det inte helt går att tillgodogöra sig verket, helt 

utan bilderna. Ett exmpel jag nämnde var när Krus (s. 100) satt på Tvätt och det stod 

vad Krus skulle lära Tvätt. Ingenting utan bilderna. Utan att ta det ikoniska i beaktande 

genom textens typografiska mönster kan vi inte heller tillgodogöra oss interaktionen.  

 

Verket kan ur flera perspektiv knytas till en sammanhållen berättelse med så kallade 

pageturners. I Du är en gräslig man, herr Grums! återfinns pageturners i bilderna då 

herr Grums är med genomgående men även de andra karaktärerna. I texten kan vi 

genom historien knyta samman kapitlen med varandra då historien har en början, en 

mitten och ett slut. Det ikoniska har även det en del i pageturnes. Genomgående i verket 

finns det återkommande fraser som vi behöver rösten till för att kunna tillgodogöra oss 

likheterna. Ett exempel är frasen ”SANNINGEN ÄR EN CITRONMARÄNG!!!”. Jag 

menar att vi behöver knyta alla tre pageturners till varandra för att få en sammanhållen 

berättelse. Dessa pageturners bygger på ett starkt och livligt tilltal till den faktiska 

barnläsaren. Berättaren inte bara bjuder in läsaren att interagera i läsningen men vi kan 

även skapa berättelsen med våra röster, genom att betydelse skapas för att  att det 

typografiska mönstret liknar något. De olika mediala inslagen gör att verket blir 

kontrapunktiskt då det bryter av den regelbundenhet som finns och gör en spänning; 

framförallt när det gäller de kommunikativa aspekterna i verket. 

 

I bilderboken är det meningen att bilderna ska bidraga i meningsproduktionen, då 

författaren vid skriften historien har med i beräkningen att det ska vara bilder med. 

Tanken är att vi, både barnläsaren och den vuxne läsaren, ska interagera för att vi ska 

tillgodogöra oss verket fullt ut. Verket har ett klart barntilltal med hunden Jack och 

mycket godis men även det goda som segrar över det onda. Texten ger implicita 

framställningar av en bild och vi interagerar på grund av textens typografiska form 

genom att vi gör en ikonisk tolkning. Historien är en blandning mellan fiktion och 

verklighet. Synergin mellan det bimediala samspelet i verket kommer till sin fulla rätt i 

samläsning, och framförallt genom den mänskliga rösten.  

 

Jag har i de olika kapitlen visat att det komiska i verket skapas i juxtaposition i det 

bimediala samspelet som tillsammans bildar en starkare influens. Genom högläsning 

och samtal under läsningen kan vi till fullo ta del av dem. Genom texten kan vi 
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exempelvis ta del av vad karaktärerna heter och deras relation till varandra. Genom 

textens typografiska mönster kan vi med den mänskliga rösten (genom interaktion) ta 

del av karaktärernas egenskaper genom ”deras” röster. Genom textens typografiska 

mönster kan vi även ta del av den implicite berättarens tankegångar och följa med i 

historiens komiska intrig. Bilderna visar barnläsaren att herr Grums är en gräslig man 

men att han inte är ”farlig”.  

 

Det är både dialog och berättande i verket och berättaren kommenterar sina egna 

funderingar. Genom perceptionsvinkeln har vi sett att det är en implicit berättare som 

genom intern fokalisation talar om vad alla tänker och känner. Berättaren befinner sig 

utanför diegesen och är inte är identisk med en person i berättelsen. Men berättaren 

växlar berättelseperspektivet mellan att berätta i jagform och i en allvetande form. Detta 

innebär att vi som läsare känner en närhet till berättaren och verket ger ett realistiskt 

intryck trots att det är ett fiktionsverk. Jagformen berättar i efterhand och har då 

kunskap om tidigare händelser men berättar även samtidigt som händelserna utspelar sig 

och kan därmed liknas vid en allvetande författare. I detta fall vet berättaren vad som 

pågår överallt. Detta visar att den verklige författaren växlar mellan jagformen och den 

allvetande berättaren. Jaget i verket förblir namnlöst och på så sätt får vi aldrig ett 

ansikte på berättaren. Berättaren ger på samma gång ett nu, ett då och ett sen.  

 

6 Sammanfattning 

Meningen i verket påverkas av verket som helhet men även av våra kontexter och 

kulturella konventioner. Vi uppfattar skilda saker ur olika synvinklar beroende på vår 

bakgrund. Detta är min läsning av Du är en gräslig man, herr Grums!. 

   Som jag har visat i föreliggande uppsats bör vi läsa verket ur ett intermedialt 

perspektiv vilket innebär att alla mediala aspekter tas i beaktande i läsningen. Detta för 

att vi ska kunna tillgodogöra oss verket fullt ut. Om vi läser verket högt och bimedialt 

skapar det en synergi, vilken vi som läsare missar om vi läser verket tyst för oss själva. 

Resultaten visar också, genom att ta det ikoniska perspektivet i beaktande, att vi kan 

interagera genom att vi skapar likhet genom textens typografiska mönster och vi gör 

därmed en ikonisk tolkning. 

   Jag har studerat hur berättelsen berättas genom olika narrativa och berättartekniska 

grepp. Jag har analyserat stilistiska grepp inom både text och bild och samspelet dem 

emellan.  

28 



  
 

   Jag har med de mediala aspekterna funnit att de finns både förstärkande och 

kontrapunktiska samspel i verket. Jag har använt mig av begreppen som binära 

oppositioner och visat att bilden och texten växelvis expanderar och förstärker varandra 

eller ifrågasätter varandra och kan inte verka utan varandra eller göra sig förstådda i sin 

ensamhet.  

   Jag har visat hur en implicit läsare möter verket och diskuterat förhållningssättet dem 

emellan. Jag har tagit del av några samtal jag har haft med mina barn och använt dessa 

vid ett fåtal tillfällen för att belysa hur verket allrabäst, genom högläsning, kommer till 

sin fulla rätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 



  
 

7 Käll- och litteraturförteckning 

Primärlitteratur 

Stanton, Andy, Du är en gräslig man, herr Grums!, ill. David Tazzyman, övers. Helena 

Olsson, Argasso, Örnsköldsvik, 2010. 

 

Sekundärlitteratur 

Almgren White, Anette, Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken: Jean 

Claude Arnault, Katarina Frostenson och Rut Hillarp, Linnaeus University Press, Diss. 

Växjö : Linnéuniversitetet, 2011,Växjö, 2011. 

 

Bruhn, Jørgen, ”Intermedialitet – Framtidens humanistiska grunddisciplin?”, 2008. 

 

Chambers, Aidan, Böcker inom oss: om boksamtal, [Ny utg.], Rabén & Sjögren, 

Stockholm, 1998. 

 

Elleström, Lars, Visuell ikonicitet i lyrik: en intermedial och semiotisk undersökning 

med speciellt fokus på svenskspråkig lyrik från sent 1900-tal, Gidlund, Hedemora, 2011. 

 

Grishakova, Marina & Ryan, Marie-Laure ”Editors´preface”, I: Intermediality and 

storytelling, Grishakova, Marina & Ryan, Marie-Laure (red.), De Gruyter, New York, 

2010. 

 

Hallberg, Kristin, ”Det moderna rummet”, I: Vår moderna bilderbok: The modern 

Swedish picture-book, Edström, Vivi (red.), Rabén & Sjögren, Stockholm, 1991. 

 

Kåreland, Lena, ”Bilderboken”, Intermedialitet. Ord bild och ton i samspel, Hans Lund 

(red.), Studentlitteratur, lund, 2002. 

 

Mr Gum (2013) Egmont, 2013. Tillgänglig: http://www.mrgum.co.uk/ask.htm [2013-

03-25] 

 

Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur, Lund, 2004. 

 

30 



  
 

31 

Nikolajeva, Maria, ”Interpretative Codes and Implied Readers of Children´s 

Picturebooks”, I: New directions in picturebook research, Colomer, Teresa, 

Kümmerling-Meibauer, Bettina & Silva-Díaz, Cecilia (red.), Routledge, New York, 

2010. 

 

Nikolajeva, Maria, Bilderbokens pusselbitar, Studentlitteratur, Lund, 2000. 

 

Nodelman, Perry, ”Words claimed: Picturebook Narratives and the Project of Childrens 

Literature”, I: New directions in picturebook research, Colomer, Teresa, Kümmerling-

Meibauer, Bettina & Silva-Díaz, Cecilia (red.), Routledge, New York, 2010. 

 

Ryan, Marie-Laure, ”Introduction” I: Narrative across media: the languages of 

storytelling, Ryan, Marie-Laure (red.), University of Nebraska Press, Lincoln, 2004. 

 

Ryan, Marie-Laure, ”Still pictures” I: Narrative across media: The languages of 

storytelling, Ryan, Marie-Laure (red.), University of Nebraska Press, Lincoln, 2004. 

 

Rhedin, Ulla, Bilderboken: på väg mot en teori, 2., rev. uppl., Alfabeta, Stockholm, 

2001. 

 

Westin, Boel (1991). ”Konsten som äventyr”, I: Vår moderna bilderbok: The modern 

Swedish picture-book, Edström, Vivi (red.), Rabén & Sjögren, Stockholm, 1991. 

 

Wolf, Lars, Läsaren som textskapare, Studentlitteratur, Lund, 2002. 

 

 


