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Abstract 
The aim of the study is to investigate the relationship between text and picture in two 

works by Sven Nordqvist, with the focus on how the action is propelled. The two works 

are compared in order to bring out any differences in the relationship and what 

significance this can have for the interpretation. The study also considers the theory of 

conceptual worlds to examine how the books can promote pupils’ literary 

understanding. The method of analysis is based on Rhedin’s (2001) theoretical concepts 

and elements of Nikolajeva’s (2000) terminology. The study demonstrates a difference 

in the works, in that the first one has an even balance in the amount of text and pictures. 

It is obvious that text and picture interact and together carry the narrative forward, while 

simultaneously leaving some freedom of interpretation to the reader. In the other work, 

the pictures dominate in terms of both space and content, and it is chiefly the pictures 

that carry the narrative forward. In the second work there is also an unclear relationship 

between text and picture, which gives the reader further scope for interpretation. The 

pictures in the two works and the scope for interpretation make them suitable for the 

development of reading comprehension, through the construction of conceptual worlds. 
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1 Inledning  
Det är svårt det där med sanning. Det kan vara sant och inte sant på samma gång.  

(Nordqvist 2007) 

Citatet anser jag är en bra förklaring av Sven Nordqvists egna verk. I hans böcker fylls 

en verklighet med ett myller av uppfinningar, mucklor och päronluftballonger. Man kan 

ställa sig frågan: Är det verkligen sant? Vilket bäst skulle kunna besvaras med just: 

”Det är svårt det där med sanning. Det kan vara sant och inte sant på samma gång.” 

(Nordqvist, 2007). Nordqvist skapar fundering hos läsaren om karaktärerna verkligen 

lever i de miljöer som målas upp, eller om det är en fantasivärld. Nordqvists verk ger på 

så vis tolkningsutrymme och lämnar luckor för läsaren att fylla i.  

Enligt läroplanen för grundskolan ska ämnet svenska behandla bilderböcker, deras 

budskap, uppbyggnad och innehåll. Likaså ska eleven bli bekant med några svenska 

författare och illustratörer (Skolverket, 2011:223). Bilderboken är ofta den första genre 

som barn möter och blir på så vis en grund för barnets relation till böcker och läsning. 

Oavsett vad eleven har för relation till böcker när hen börjar skolan kan läraren anses ha 

i uppgift att försöka skapa ett bokintresse hos alla elever. Böcker är en del i 

utvecklandet av läsförståelse, vilket har stor betydelse i skolan, men kanske ännu större 

betydelse för oss som medborgare i ett samhälle. Läsförståelse är en central del i den 

språkliga förmågan, vilket lyfts fram i Läsandets kultur, slutbetänkandet av Regeringens 

litteraturutredning (2012): ”Språklig förmåga är grundläggande för att uttrycka sig själv 

och förstå andras tankar, att reflektera, förstå samband, dra slutsatser och argumentera. 

Språklig förmåga är också av stor betydelse för att kunna se olika perspektiv, leva sig in 

i olika människors situation och kunna uttrycka empati.” (SOU 2012:65, s.30). Att 

utveckla en språklig förmåga anses främst vara viktigt ” [...] för att som medborgare 

fullt ut kunna delta i det demokratiska samtalet.” (SOU 2012:65, s.31), men även för 

framgång i skolan där det kopplas till teoretiskt tänkande. Utredningen poängterar även 

läsningens värde i sig självt sett till upplevelsen det ger (SOU 2012:65, s.30-31).   

Just glädjen i böcker är något Nordqvist själv har uttryckt i en intervju i Sveriges 

Television i samband med frågor om det nedåtgående läsintresset. Han menar att i och 

med det minskade intresset missar barnen den glädje och de världar som går att finna 

genom böckerna (Nordqvist, Sveriges Television, 2014). För att upptäcka dessa världar 

krävs det dock övning för att lära sig att fylla i de luckor som finns i berättelsen. Dessa 
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världar, ifyllandet av luckor och att vara medskapande är något som poängteras inom 

läsforskningen. Judith A. Langer (2005) skriver om att vara medskapande i termer av att 

bygga föreställningsvärldar. Nordqvists bilderböcker ger möjlighet att utveckla dessa 

förmågor genom dess berättande i text och bild, vilket jag genom denna studie ska 

undersöka utifrån några aspekter. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är undersöka text/bildrelationen i två av Sven Nordqvists verk som 

han själv både har författat och illustrerat. Böckerna som ska analyseras är: När Findus 

var liten och försvann  (2001) och Var är min syster? (2007). Fokus kommer att ligga 

vid hur handlingen bärs fram i text och bild. En jämförelse kommer att göras mellan 

verken för att se eventuella olikheter i text/bildrelationen och vilken betydelse detta kan 

få för tolkningen, vilket också är en del av syftet. Syftet är även att göra en didaktisk 

koppling genom att diskutera hur de valda böckerna kan främja elevernas litterära 

förståelse i förhållande till teori om föreställningsvärldar. De valda böckerna är 

intressanta att jämföra eftersom den ena har tillkommit genom att Nordqvist har bildsatt 

sin text och den andra har tillkommit tvärtom, alltså genom att han skrivit text till sina 

bilder.   

 

Syftet har konkretiserats till följande tre frågeställningar: 

• Hur bärs handlingen fram i text respektive bild i bilderböckerna Var är 
min syster? och När Findus var liten och försvann? 

• Vilken betydelse kan eventuella olikheter i text/bildrelationen i de valda 
bilderböckerna få för tolkningen? 

• Hur kan de valda bilderböckerna främja elevers litterära förståelse i 
relation till teori om föreställningsvärldar? 
 

1.2 Disposition  

I avsnitt 2 presenteras urval och avgränsning av det valda materialet, analysmetod, samt 

den teori som används. Bakgrund i form av författarskap och beskrivning av tidigare 

forskning om Nordqvists verk och hans särskilda drag presenteras i avsnitt 3. Studiens 

analys av materialet under avsnitt 4 är indelad efter de två verken, jämförelse dem 

emellan, samt en del kopplat till teori om litterär förståelse. I avsnitt 5 förs en 

sammanfattande diskussion om resultatet i förhållande till bakgrunden.  
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2 Material, metod och teori 
I detta avsnitt presenteras det urval och de avgränsningar som gjorts i samband med val 

av material. Vidare presenteras den metod och de teoretiska begrepp som används vid 

analys av materialet, samt den terminologi som blir grund för jämförelsen. Dessutom 

presenteras begreppet föreställningsvärldar vilket används för att göra en didaktisk 

koppling till verken. Avslutningsvis framförs material- och metodkritik.  

 

2.1 Material 

Valet att lägga fokus vid bilderböcker och författaren Sven Nordqvists verk, där han 

agerar både författare och illustratör, gav i sig en viss avgränsning. Eftersom syftet med 

studien bland annat är att jämföra två av hans verk önskade jag olikheter mellan de två 

bilderböcker som skulle analyseras. Bland Nordqvists bilderböcker fann jag att Var är 

min syster? (2007) har en särställning jämfört med författarens övriga verk. Detta är den 

enda bok där han skapat bilderna före den skrivna texten, vilket han själv skriver om i 

slutet av boken (Nordqvist, 2007). Härifrån kom idén att det skulle vara intressant att 

jämföra ett verk som framställts genom att traditionellt bildsätta en text och ett verk där 

det fungerar tvärtom.  

Var är min syster? vann år 2007 Augustpriset som varje år delas ut inom tre 

kategorier och är ett av Sveriges mest uppmärksammade och prestigefyllda litterära pris. 

Delar av juryns motivering löd: ”En surrealistisk lek med optiska villor, ett myller av 

kända och okända figurer, en fantasieggande upptäcktsresa i bild men genom orden 

också en psykologiskt trovärdig skildring av syskonkärlek” (Augustpriset). Juryns 

motivering beskriver boken väl, eftersom den främst är som ett konstverk av detaljer 

och fantasi. Var är min syster? skiljer sig även kvantitativt gällande text och bild i 

jämförelse med Nordqvists övriga verk eftersom texten ges mindre utrymme i 

förhållande till bilderna. Av dessa anledningar anser jag boken intressant att analysera 

och även jämföra med ett annat av hans mer typiska verk.   

För att få ett kontrasterande exempel till Var är min syster? är den andra boken 

från serien om Pettson och Findus. Boken När Findus var liten och försvann (2001) är 

den nionde i serien om gubben Pettson och hans katt Findus. Boken handlar om när 

Findus flyttade in hos gubben Pettson och på så vis blir boken den första sett till 

händelseordningen i Pettson-serien. Boken är en del i en serie och Nordqvist har först 

skrivit text och sedan illustrerat i samma stil som tidigare Pettson och Findusböcker.  På 
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så vis har de valda bilderböckerna framställts på olika vis och det är intressant att 

undersöka om detta bidrar till någon skillnad i relationen mellan text och bild. Det hade 

varit intressant att utöka jämförelsen med fler böcker, men av utrymmesskäl har 

avgränsningen gjorts. 

 

2.2 Analysmetod och teoretiska begrepp 

Studien bygger på en kvalitativ analys. Metoden består i att text och bild analyseras i 

valda bilderböcker eftersom syftet är att jämföra relationen och dess betydelse för 

berättandet. Den valda analysmetoden grundar sig på Rhedins teoretiska begrepp, 

Nikolajevas terminologi, samt Langers teori om föreställningsvärldar.  

Ulla Rhedin (2001) har i sin avhandling lagt fokus vid att analysera bildens 

funktion i förhållande till texten. I min studie avser ordet text bokens språktext och den 

förmedlar i detta fall en berättelse i relation till en bild (2001:73). Begreppet narration 

avser handlingens berättande som helhet, alltså både i text och bild (2001:74). Scen och 

sekvens används för att förklara en bild som visar en handling/scen och flera scener 

bildar tillsammans en sekvens. Begreppen bild och illustration används också på samma 

sätt som hos Rhedin och avser de bilder som finns i böckerna (2001:76). Handlingsplan 

och konstruktionsplan används som analysredskap för att se hur text kontra bild bidrar 

till bokens berättande. Handlingsplan syftar till allt som den fiktiva personen kan 

uppleva, som motiv och personer, medan konstruktionsplan avser alla de 

berättartekniker och positionella grepp som författaren/illustratören använt sig av i text 

och bild (2001:80).  

Analysen av böckerna kategoriseras utifrån delar av Maria Nikolajevas (2000) 

terminologi. Den första kategorin är: miljö-, personskildring och syllepser som 

innefattar de beskrivningar som görs av miljön och karaktärerna i text och bild. Den 

andra kategorin är: layout, synvinkel och rörelse. Denna kategori syftar främst till 

Nordqvists val på konstruktionsplanet gällande text- och bildlayout, färgsättning, 

bildernas synvinkel, samt hur rörelse illustreras. Det är även mellan dessa kategorier 

jämförelsen görs. 

Rhedin presenterar tre olika bilderbokskoncept där hon beskriver typiska 

text/bildförhållanden som förekommer i bilderböcker. I analysen delas böckerna in i 

dessa kategorier för att tydligare förklara text/bildrelationen.  
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Konceptet den illustrerade texten syftar till de bilderböcker där texten troligen är 

skriven utan tanke på att illustreras. Berättelsen är utförlig och fungerar som sin egen 

auktoritet (2001:78). Illustrationerna fungerar utsmyckande och bidrar till en form av 

dekorativa pauser som innehåller vissa beskrivningar, en så kallad dekorativ- och 

deskriptiv funktion. Bilden bidrar alltså inte till att föra handlingen framåt och texten 

skulle därför fungera utan bilder (2001:106-107). 

Den expanderade texten är bilderböcker med mindre text där handlingen börjar 

direkt. En tydlig skillnad är att texten sannolikt är skriven för att just bildsättas. I de 

bilderböcker som Rhedin analyserat är det både i första och andra konceptet böcker med 

dubbla upphovsmannaskap, alltså en författare och en illustratör. Illustratören till 

Rhedins analyserade bok i det andra konceptet har dock tidigare arbetat med författaren 

och är del i en serie, texten har troligen därför skrivits med illustratörens tidigare bilder i 

åtanke. Bildernas funktion i detta koncept är en utvidgning av berättandet (2001:78-79). 

Text och bild interagerar och växlar mellan att föra berättelsen framåt (2001:108). 

Det sista konceptet, den genuina bilderboken, innefattar bilderböcker med ännu 

mindre text. I detta koncept är det istället tal om ett enmansbolag, att författaren även 

illustrerar. Oavsett i vilken ordning bilderboken tillkommer anser Rhedin att det i 

enmansbolag rör sig om en simultan tillblivelseprocess. I detta koncept får bilderna 

ytterligare betydelse för berättelsen. Varken text eller bild är tänkbara utan varandra, 

utan är lika viktiga för att förmedla hela berättelsen (2001:79).   

Min metod består alltså i att genom Rhedins teoretiska begrepp analysera och 

jämföra text och bild i de valda bilderböckerna utifrån Nikolajevas terminologi, samt att 

sätta böckerna i relation till läsförståelse och multimodalitet, vilket beskrivs nedan. 

 

2.3 Teori om litterär förståelse 

Läsförståelse framhävs som en viktig del i litteraturutredningen (2012), vilket togs upp 

ovan, och projektet En läsande klass är just nu i fokus på flera skolor. Projektet grundar 

sig på tre modeller av läsförståelsestrategier vilka har utarbetats till fem delar för att 

hjälpa elever att bli goda läsare. Sammanfattat innebär det att eleverna ska förutspå, 

skapa inre bilder, fundera över det lästa, ställa frågor och sammanfatta (En läsande 

klass). Genom bilderböcker kan eleverna troligen få hjälp att utveckla förmågor i de fem 

delarna. 
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Bilderboken är ett multimodalt verk i sin utformning med text och bild. 

Multimodalitet innebär att man kombinerar olika former av representation, så som text 

och bild, där alla representationerna har olika potential och möjlighet att förmedla 

mening, enligt Anders Marner och Hans Örtegren (2003:32, 35). Shuxuan Wu menar att 

just bilderboken förmedlar mening genom relationen i text och bild där språket enbart 

blir en av de meningsbärande delarna (2014:1415). Författaren skriver om olika typer av 

relation mellan text och bild där bilderna ofta är underordnade texten, men samtidigt 

kan fylla de luckor som finns (2014:1417). Likaså kan text och bild motsäga varandra 

och det finns således ofta tre typer av berättelser i bilderboken: den verbala, den visuella 

och den som uppstår i de skillnader som finns i text/bildrelationen. Wu menar att 

illustratören fritt kan välja hur hen vill väva samman text och bild för att föra berättelsen 

framåt. Detta bidrar till att bilden har en dominerande roll i meningsbyggandet av 

bilderbokens berättande (2014:1418). Bilderboken berättar alltså genom både text och 

bild och tillsammans bidrar de till meningsskapande hos läsaren som aktivt måste delta 

genom att tolka text och bild och själv fylla i eventuella luckor. Bilderbokens bilder kan 

även fungera som en hjälp för den förförståelse, frågor och de inre bilder som är delar 

av projektet En läsande klass. Projektets delar kan kopplas samman med teori om 

föreställningsvärldar.  

Langer (2005) skriver om begreppet litterär föreställningsvärld som är de världar 

av förståelse som en person har vid ett specifikt tillfälle och som ständigt förändras. 

Litterära föreställningsvärldar ser alltså olika ut hos alla, eftersom de bygger på den 

enskildes inre bilder och frågor kopplade till dennes erfarenheter och upplevelse under 

läsningen. Dessa föreställningsvärldar skapas dock inte enbart vid läsning, utan även då 

vi exempelvis tolkar (2005:23). I takt med att våra erfarenheter, tankar och känslor 

förändras utvecklas även våra föreställningsvärldar, vi bygger föreställningsvärldar 

(2005:24). Kopplat till läsningen sker förändringen genom att vi exempelvis får ta del 

av något nytt som suddar ut vår första idé och vår tolkning ändras. Tolkningarna gör vi 

genom att koppla samman information från texten med erfarenheter från både verklighet 

och fantasi. Våra erfarenheter hjälper även till vid ifyllandet av luckor som kan finnas i 

texten (2005:28). Föreställningsvärldarna hjälper oss att skapa ordning och mening 

genom tankar, känslor och uppfattningar (2005:29). Författaren menar att detta 

exempelvis innebär att elever efter högläsning har olika föreställningsvärldar, vilka kan 

förändras genom diskussion och utbyte av idéer, ett socialt tolkande (2005:30).  
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Langer poängterar att föreställningsvärldar inte enbart används i den läsande 

stunden för att skapa mening, utan blir även ett hjälpmedel för att fundera över våra och 

andras liv. Koppling tillbaka till vår verklighet kan bidra till en förändrad syn på 

världen, nya åsikter och på så vis en allmän ökad förståelse (2005:48). Författaren 

menar att det är viktigt att: ”[...] se eleven som en självständig tänkande individ som 

starkt påverkas av olika grupptillhörigheter och av sitt livs historia” (Langer, 2005:57). 

Langer ger exempel där en lärare vid högläsning bjuder in eleverna att vara delaktiga 

genom att ställa frågor för att ta vara på deras idéer och erfarenheter utifrån det lästa, 

illustrationerna och samtalet (2005:66-67). I det frågvisa klassrummet menar författaren 

att eleven kan utveckla kritisk förmåga och lär sig analysera det lästa. Jämförelse kan 

göras med ett textbaserat klassrum där frågor anses negativt och som ett tecken på att en 

elev inte har förstått (2005:79). Att utforma lektioner till att innefatta textdiskussioner 

kopplar Langer ihop med Vygotskijs tankar: ”Detta innebär att eleverna läser, skriver 

och diskuterar för att uppnå ett högre mål, som alltid innefattar utvecklandet av egna 

tolkningar av texten och att göra någonting av denna förståelse” (Langer 2005:111). 

Eleverna tolkar alltså först själva för att genom social interaktion utvidga tolkningen av 

texten.  

Multimodalitet och teorin om föreställningsvärldar används i analysen för att göra 

didaktiska kopplingar till den jämförelse som görs mellan verken. De eventuella 

skillnader som finns mellan verkens berättande i text och bild kan få betydelse för 

tolkningen vilket även kan påverka byggandet av föreställningsvärldar. Detta påverkar i 

sin tur läsförståelsen eftersom eleven kan lära sig att fundera och ställa frågor om det 

lästa och skapa inre bilder vilka kan leda till en vidare förförståelse inför kommande 

läsning. 

 

2.4 Material- och metodkritik 

Studiens resultat hade troligen blivit annorlunda om analysen istället hade gjorts på två 

verk där Nordqvist framställt böckerna genom samma process, alltså skrivit text först 

och sedan illustrerat. Avgränsningen bidrar även till att vissa aspekter faller bort, 

exempelvis de verk där Nordqvist enbart har illustrerat, vilket hade kunnat bli en 

intressant jämförelse. Avgränsningen till Nordqvists verk bidrar till att övriga populära 

bilderboksförfattare/-illustratörer väljs bort, vilka hade kunnat ge ett annat resultat. 

Likaså hade det kunnat vara intressant att jämföra Nordqvists bilderböcker med en 

annan författare/illustratörs verk. 
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Nackdel med den valda analysmetoden var att begreppen avgränsar analysen, 

samtidigt som de bidrar positivt genom att styra och bidra till samma fokus vid analys 

av de båda böckerna. Begreppet handlings- och konstruktionsplan kan vara svårt att 

särskilja och går ibland ihop, men användes i analysen där det ansågs relevant.  

Analyser av detta slag innebär att tolkningar görs, vilka innehåller ett subjektivt 

moment. Dessa subjektiva tolkningar kan kopplas samman just med våra 

föreställningsvärldar som baseras på tidigare erfarenheter och den egna fantasin och 

därför blir tolkningen aldrig densamma. Analysen hade kunnat berikas ytterligare 

genom att lägga större fokus på multimodalitet och teorier om lässtrategier, men av 

utrymmesskäl har detta ej gjorts. 

 

3 Bakgrund  
I följande kapitel presenteras Nordqvists författarskap, följt av beskrivning av tidigare 

forskning om tre av Nordqvists verk och särskilda drag för hans berättande. 

3.1 Presentation av författarskap 

Bokförlaget Opal, utgivare av Nordqvists böcker, skriver att Nordqvists tecknarstil kan 
förklaras med hans bakgrund som arkitekt och reklamtecknare. Nordqvists första bok, 
Agaton Öman och alfabetet (1983), gavs ut i och med att han vann en bilderbokstävling 
anordnad av bokförlaget Opal. Genombrottet kom med hans andra verk, 
Pannkakstårtan (1984), som blev den första boken om Pettson och Findus (Opal, 2014).  

Nordqvist jämförs ofta med gubben Pettson och i intervjuer bekräftar han att 

likheter finns, vilket han förklarar beror på att det är naturligast att hämta idéer från sig 

själv (SVT, 2014, UR, 1988). Vad gäller Findus sägs det att Nordqvists äldste son har 

varit inspiration eftersom han alltid störde sin pappa i hans arbete (Mählqvist, 

2000:132). Pettson och Findus illustrerar i så fall en form av far- och sonrelation. 

Nikolajeva är inne på samma spår då hon skriver att katten Findus utan tvekan är ett 

barn i förklädnad (2006:93).  

I en intervju i Sveriges Television får Nordqvist frågan om han ville bli författare: 

”Nej, det var aldrig meningen att det skulle bli så. Men det blev ju så när jag gjorde den 

första boken för då hade jag ingen text så jag fick ju skriva den själv. Så då blev jag 

författare också” (SVT, 2014). Nordqvist berättar att bilderna är det väsentliga och att 

det finns många tankar bakom dem. Han förklarar att han i skapandet av en bok tänker 
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ut berättelsen i bilder för att sedan skriva en berättelse innan han illustrerar de tänkta 

bilderna (SVT, 2014). 

Nordqvist har författat och illustrerat 20 egna verk, varav tolv om Pettson och 

Findus. Nordqvist har även illustrerat bilderböcker åt andra författare däribland Jujja 

och Tomas Wieslanders böcker om Mamma Mu (Opal, 2014).  

 

3.2 Tidigare forskning 

Det finns relativt lite forskning om Nordqvists författarskap och hans olika verk. Nedan 

följer en presentation som innefattar vetenskapliga artiklar om hans verk: Var är min 

syster?, Hattjakten och Pettson tältar. Artikeln om Var är min syster? berör ett av mina 

valda verk och är därför intressant för min studie. Artikeln om Hattjakten kan bidra till 

studien genom att Nordqvist använder samma stil i de flesta av sina verk. Även om 

analys inte görs på Pettson tältar, är den en del i serien om Pettson och Findus och 

artikeln är därför relevant att presentera. Avslutningsvis presenteras vad tidigare 

forskning visat om Nordqvists särskilda drag vad gäller miljöer, vinklar och rörelser.  

 

3.2.1 Enskilda verk 

Boken Var är min syster? beskriver Amelie Björck som: ”Ett barockt underverk, där 

fantasierna sömlöst fogas samman över stora bildark, likt galna drömmar eller en 

helkroppstatuering [...]” (Björck, 2009:21). Hon ställer sig dock kritisk till texten i 

boken, vilken hon menar inte tillför berättelsen något eftersom bilderna omöjligt kan 

förklaras med bestämda ord. Det motsägelsefulla med en bilderbok är att den varar 

längre ju färre ord den har (2009:21). Björck jämför bilder med en karta: ”Bilden är en 

karta som börjar överallt. Bilden har inte början och slut, men kan förvandlas till ord i 

en sökande, kreativ uttolkning. Utan text kan vissa sidor vara hur länge som helst. Med 

ordens inträde skapas ett veck i kartan, en orienteringspunkt och kompassriktning.” 

(Björck, 2009:21). Samtidigt som hon menar att texten förstör denna karta efterfrågar 

hon strukturen som uppstår när text tillförs. Björck menar att det kan vara problematiskt 

att läsa detta konstverk med barn eftersom den förutsägbara ordningen saknas. Hon 

menar att bilderna i Nordqvists Var är min syster? bidrar med allt för stora tillägg till 

texten på grund av alla detaljer. Bilderna tar makten över texten som tidsbegränsar 

läsningen av varje sida, vilket bidrar till en viss obalans i läsningen (2009:22). Som 

Björck beskriver det: ”[...] förhandlingen om hur länge man kan stanna på varje sida 
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utan att berättelsen löses upp” (Björck, 2009:23), i Nordqvists verk blir det alltså en risk 

för att  berättelsen löses upp på grund av skillnaden i kvantiteten mellan bild och text. 

Fatima Da Silva (2000) skriver ytterst lite i sin artikel om balansen i 

text/bildrelationen, men poängterar att i Hattjakten (1987) har Nordqvist lämnat en stor 

del av beskrivningarna till bilderna. Huvudpersonen Morfars utseende beskrivs inte i 

text utan enbart i illustrationerna. Likaså ger illustrationerna läsaren möjlighet att tolka 

hur Morfar är som person genom de föremål som återfinns i bilderna. En piltavla menar 

Da Silva syftar till morfars lust att leka och att han således även har humor. Att det finns 

en fin planta i sovrummet menar hon tyder på att han är kärleksfull och omtänksam, 

eftersom han tydligen sköter växten väl (2000:13). Vad gäller miljön och rummens 

utseende återfinns detta både i text och bild: ”Morfar hade en hatt som han aldrig tog av 

sig. Utom när han skulle sova. Då hängde han den över sin sänglampa. Det var det sista 

han gjorde varje kväll innan  han somnade. Och det första han gjorde varje morgon var 

att sätta på sig hatten.” (Da Silva, 2000:14-15). Citatet visar hur texten indirekt 

beskriver var Morfar hänger sin hatt, medan bilden direkt visar detta.  

Varken Björck eller Da Silva presenterar något om Nordqvists layout, vilket 

däremot Maria Tremsgrå (2009) gör. Hon förklarar att bild och text har olika layout på 

varje sida i Pettson tältar (1992) där texten återfinns på olika platser, men främst högst 

upp på sidan. Bilderna skiljer sig även åt eftersom de har olika storlek där även 

karaktärernas storlek ändras. Det finns inte heller några tydliga slut på bilderna utan de 

fyller hela sidan, ofta i starka färger. Huvudpersonerna återfinns ibland även flera 

gånger på samma uppslag, vilket Tremsgrå menar har en koppling till filmvärlden och 

ger rörelse i bilden (1999:23-24). Vad gäller Pettson-böckerna menar hon att ”Humor, 

realism med surrealistiska inslag [...]” (Tremsgrå, 1999:23) är återkommande delar. 

Likaså menar hon att de små figurerna i Nordqvists illustrationer också är typiska drag 

(1999:24). Tremsgrå drar avslutningsvis en parallell mellan Findus och barns värld: 

”Findus inre värld gestaltas, där känslan, fantasin, drömmen och verkligheten existerar 

parallellt utan uppdelning. Exakt samma förhållningssätt är typiskt för barnens värld” 

(Tremsgrå, 1999:25). Tremsgrå diskuterar även om det är så att Nordqvists bilder 

fortsätter in i läsarens verklighet efter läsningens slut (1999:25). 

 

3.2.2 Särskilda drag 

Nikolajeva (2000) skriver om de drag som är typiska för Nordqvists bilder. Han 

använder sig av mycket färg, former och detaljer och bilderna är inte bara ett stöd för 
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den skrivna texten utan har även ett eget värde. Nikolajeva menar att hans böcker inte 

främst syftar till att återge verkligheten eftersom de är fulla av fantasi (2000:47). I hans 

myllrande bilder så finns det vissa kännetecken, så som konstiga och oproportionerliga 

föremål och små figurer som har en egen berättelse i bakgrunden (2000:109). Även 

Tremsgrå anser att detta är typiska drag, dock just för Pettson-böckerna (1999:24). 

Nikolajeva skriver att dessa små fantasifigurer, även kallade mucklor, aldrig omnämns i 

texten utan har sin egen berättelse endast visuellt, men de påverkas ändå av 

primärhistorien. Denna typ av visuell berättelse kallas för sylleps (2000:226).  

Vanligt i de böcker där Nordqvist enbart illustrerar, exempelvis Mamma Mu-

böckerna som är en serie likt Pettson, är att han illustrerar den handling som finns i 

texten. Denna dubblering i text och bild är inte lika vanlig i Nordqvists egna verk där 

bilden tillför mer och inte enbart illustrerar den skrivna texten (2000:112). I Pettson-

böckerna är det även vanligt att texten är integrerad i bilden (2000:75).  

Nordqvists tecknade miljöer består ofta av en förvrängd verklighet med absurda 

motiv som går emot den syn på verkligheten vi lever i. Det är även ytterst sällan som 

Nordqvist beskriver sina miljöer i text (2000:127). Just för att miljöerna oftast enbart 

beskrivs visuellt och är till stor del orealistiska och absurda menar Nikolajeva att det 

kan tolkas som fantasi. Hon tar exempel ur Minus i stora världen (1985) där hon menar 

att hans resa eventuellt bara är en lek och miljöerna är något skapat i hans tankar. Detta 

menar hon stödjs just av den absurda miljön och att man på sista bilden kan se ett 

betydligt mer realistiskt landskap utanför fönstret (2000:128). Nikolajeva förklarar 

Nordqvists miljöer med: ”Miljöns syfte är ren glädje över former och färger, åt 

kombinationen av oförenliga bilder, förvrängning av proportioner – miljöerna är en 

motsvarighet till verbal nonsens som har flera av de ovannämnda egenskaperna” 

(Nikolajeva, 2000:127). Genom att illustrera absurda och oproportionerliga motiv så 

skriver Nikolajeva att forskare menar att syftet är att barn själva kan se skillnaden 

mellan sannolikt och osannolikt och på så vis få känslan av överlägsenhet. Nordqvists 

miljöer bidrar till att ge böckerna humor och en möjlig utvidgning av den skrivna 

berättelsen (2000:128).  

Nikolajeva skriver att ett av Nordqvists favoritgrepp är att han använder sig av 

”roterande kamera” vilket innebär att han illustrerar samma händelse ur flera vinklar. 

Det är dock sällan som han illustrerar en scen ovanifrån i Pettson-böckerna. Han låter 

ofta även bilderna gå in i varandra på uppslaget, även när olika scener målas upp. 

Nikolajeva ger exempel från boken Pannkakstårtan där en gardin blir en väg för att bli 



 

12 
 

en bordsduk (2000:112). Det är ofta han kombinerar övergången med ändring av 

vinkeln. På ett uppslag kan det vara två bilder som sitter ihop, men är tecknade ur olika 

vinklar. Bilden på det högra uppslaget kan alltså ha en vinkling med 90-180 grader 

jämfört med bilden på den vänstra sidan (2000:132).  

Nikolajeva skriver hur rörelse kan illustreras i böcker och Nordqvist själv ofta 

använder simultansuccession. Detta innebär att samma karaktär illustreras upprepade 

gånger för att visa en viss rörelse eller händelse. Bilderna kan även ha ett kausalt 

förhållande som innebär att första bilden har orsakat det som händer i den andra bilden 

och på så vis visas ett händelseförlopp (2000:202, 204). Tremsgrå menar att dessa 

upprepade bilder av samma karaktär förstärker bokens handling (1999:24). Nikolajeva 

skriver att Nordqvist ofta använder sig av detta när han ritar samma karaktär flertalet 

gånger exempelvis i en halvcirkel, samt att han i text förklarar vad som sker. Genom 

texten styr han läsaren i vilken riktning bilderna ska läsas, vilken inte alltid är medsols, 

som annars är typiskt västerländskt (2000:208). Nikolajeva menar att många författare 

styr läsarens läsning av bilderna just genom texten. Vanligt är att man vill stödja 

läsningen och därför illustrerar utifrån att läsningen ska ske från vänster till höger, något 

som Nordqvist ofta går emot. Genom att inte alltid placera bilderna i en linjär följd och 

genom mängden detaljer Nordqvist har i sina bilder blir läsningen av bilderna ofta 

slumpmässig (2000:220-221).  

4 Analys 
Nedan följer analys av de valda böckerna När Findus var liten och försvann (2001) och 

Var är min syster? (2007). Analysen behandlar böckerna i varsitt avsnitt som inleds 

med en beskrivning av verket. Vidare sker analysen genom en uppdelning i de två 

rubrikerna miljö-, personskildring och syllepser och layout, synvinkel och rörelse. Detta 

följs av en jämförelse mellan verken utifrån ovan nämnda kategorier. Kapitlet avslutas 

med att koppla samman de analyserade verken med multimodalitet och Langers teori 

om föreställningsvärldar. I analysen används bilder från böckerna med godkännande av 

Sven Nordqvist, beskurna och lågupplösta enligt överenskommelse. Bilderna 

presenteras tillsammans med citat som är hämtat från samma uppslag i böckerna.  

4.1 När Findus var liten och försvann 

Boken inleds med att gubben Pettson sitter med katten Findus i köket och Findus ber 

honom berätta om när han var liten och försvann. Pettson berättar hur han först levde 



 

13 
 

ensam och att en av grannarna kom med en kattunge i en låda med texten: Findus gröna 

ärtor. Findus pratar inte från början, utan detta kommer plötsligt en dag när Findus säger 

att han vill ha likadana byxor som en clown i tidningen har. Berättelsen visar sedan hur 

Pettsons liv berikas när han inte längre behöver leva ensam. En dag vaknar Pettson upp 

och Findus är försvunnen och gubben upplever återigen den tystnad och ensamhet som 

han tidigare fick leva med. Med hjälp av mucklorna, som först i denna bok får repliker, 

hittar Pettson till slut Findus som gömmer sig i en låda på bakgården för att en grävling 

skrämt honom (Nordqvist, 2001).  

 

4.1.1 Miljö-, personskildring och syllepser 

I När Findus var liten och försvann är det ytterst lite i texten som beskriver den aktuella 

miljön. Överlag är det endast objekt eller en plats som nämns, så som: kökssoffa, 

snickarbod och hall, men inget av dessa beskrivs i texten. Inte heller får vi några direkta 

beskrivningar av bokens huvudkaraktärer. Nordqvists många detaljer, absurda och 

märkliga föremål omnämns inte i text, utan blir ett komplement till texten som skapar 

en viss känsla av hur Pettson är som person. Miljö- och personskildringarna i bild är 

inte nödvändiga för att förstå berättelsen, men de tillför känsla och bidrar till byggandet 

av föreställningsvärldar. Bokens första sida visar bilden till vänster och inleds med 

följande mening:  

 

 

Gubben Pettson satt i kökssoffan med katten Findus i knät och 

löste korsord. (Nordqvist, 2001)  

 
 
 
 
 
 

 

I citatet ovan ges inga beskrivningar av karaktärerna mer än att det är en gubbe och en 

katt. Miljön beskrivs inte heller, utan vi får enbart veta att de sitter i en kökssoffa som 

kan antas tillhöra Pettson eftersom den anges i bestämd form. Illustrationen visar upp en 

scen som är kopplad till första meningen. Bilden är ljus och ger känslan av att det är 

mitt på dagen. Denna tolkning förstärks av att det på bordet finns en kopp kaffe och en 

vetelängd och därför är det troligen inte morgon. Tiden på dygnet omnämns inte i text 
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utan detta får läsaren tolka utifrån bilden. Grönt, gult och vitt är de dominerande 

färgerna i bilden som nästintill täcker hela sidan, vilket överensstämmer med Tremsgrås 

beskrivning (1999:23). På väggen hänger två tavlor med kor på, vilka alla kikar ner på 

Pettsons korsord. Bilden upplevs tack vare färgerna varm och Findus tittar med ett 

leende på Pettson, vilket förstärker denna känsla och deras nära relation till varandra går 

att utläsa. Findus sitter i Pettsons knä och drar honom i skägget vilket kan jämföras med 

ett busigt barn (jfr. Mählqvist 2000:132, Nikolajeva 2006:93). Bilderna berättar för oss 

att vi befinner oss i en verklig miljö, men med flera märkliga föremål som kan uppfattas 

som humoristiska inslag, som inte omnämns i text. 

 På uppslagets högra sida berättar Pettson hur det var innan Findus kom till honom 

och denna bild signalerar gubbens känsla av ensamhet. Nordqvist förmedlar denna 

känsla på konstruktionsplanet genom att använda sig av dovare färger och undvika de 

absurda detaljerna. Även på handlingsplanet förtydligas detta med färre detaljer och 

objekt i bild. Bilden är en illustration av de två sista textraderna på sidan: 

 

 

När mörkret föll och hönsen hade gått och lagt sig 

kändes det ofta väldigt tomt och tyst i det lilla huset. 

Då var det som om ingenting var roligt längre. 

(Nordqvist, 2001) 

 
 
 
 
 

 
Bilden bidrar till att man som läsare kan förstå Pettsons känsla av ensamhet och det går 

nästan att se hur tyst och tråkigt det är i hans lilla hus. Pettsons kroppshållning och 

stirrande blick ut genom det mörka fönstret förstärker textens sista mening. Till och 

med tavlan signalerar ensamhet eftersom den visar en ensam ko på en färglös äng. På 

första bilden visar tavlan fyra kor på en mer färgglad äng, ännu ett medvetet val av 

Nordqvist på konstruktionsplanet. Att hemmet är sparsamt inrett innan Findus inträde 

kan tolkas som ett bevis på det inflytande Findus haft för Pettsons egen lycka. Det är 

även troligt att denna glädje bidragit till Pettsons lust att uppfinna, eftersom 

uppfinningarna och de märkliga föremålen kommer in i bild först efter kattens inträde i 

berättelsen. Pettsons uppfinningsrikedom, som kan ses som ett tecken på att han är 
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händig, blir tydlig i följande bild från hans snickarbod. Detta är dock inget som 

omnämns i texten: 

 

 

Dagarna gick, och veckorna. Findus blev större. Nu 

sprang han omkring lite hur som helst på egen hand. När 

de skulle gå lite längre, ända till snickarboden till 

exempel, fick han sitta på Pettsons axel. Han ville vara 

med överallt. Hela tiden pratade han. Det tysta, tomma 

huset var fullt av prat och spring. (Nordqvist, 2001) 

 

 

 

 

 

Exemplet visar tydligt hur bilden bidrar med information om karaktärerna som bygger 

på läsarens tolkning. I bilden ges också information om Findus personlighet. Han 

återfinns i bild flera gånger vilket kan tolkas som att han är aktiv och syftar till textens 

”Han ville vara med överallt.” (Nordqvist, 2001). I mitten av bild viftar han som för att 

få Pettsons uppmärksamhet, likt ett barn (jfr. Mählqvist 2000:132, Nikolajeva 2006:93). 

Likaså kan detta tolkas som att han är nyfiken och lekfull eftersom han ligger i Pettsons 

nacke, samt kikar ner i en låda och i en burk där det sitter en muckla. 

 Mucklorna är återkommande små figurer, eller små djur som Findus själv säger, 

som återfinns i bakgrunden i Pettson-böckerna. Dessa mucklor är ett exempel på 

syllepser, vilket Nikolajeva beskriver som en visuell historia (2000:226). Det är 

intressant att det i boken inte finns några mucklor med i de två illustrationer som visar 

Pettson innan han fick katten Findus. Av de 22 mucklor som jag finner i bilderna är det 

17 av dem som Findus tittar på eller som tittar på honom. Det är dock enbart en muckla 

som tittar på Pettson och Pettson själv tittar inte på några av dem. På flera uppslag i 

boken har de ingen funktion, men ger ofta respons på det Findus gör, exempelvis håller 

för ögonen när Findus balanserar på en stekpanna. 

I boken är det första gången i Pettson-serien som mucklorna får repliker och på så 

vis även blir en del av den skrivna berättelsen. Detta går emot Nikolajevas beskrivning 

av syllepser som enbart är en historia berättat visuellt (2000:226). Mucklorna är i boken 

en viktig del i händelseförloppet eftersom de är orsaken till att Findus hittas. När Findus 
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har gömt sig för grävlingen kommer mucklorna fram, något Findus inte tycker är 

konstigt eftersom han träffat dem förut och de brukar dyka upp lite var som helst. 

Mucklorna försöker trösta den rädda katten, men Findus vill bara hem: 

  

Jag vill inte höra era tråkiga sagor. Jag vill att 

Pettson ska komma, snyftade han. Kan ni inte gå 

och säga till honom. – Säga till blir kanske svårt. 

Han kan nog inte vårt språk. Han ser oss inte ens. – 

Nä han är lite dum. Men vi kan ge honom några 

tips. Var inte lessen. Vi fixar det här. – Vi fiskar 

allt! Och så var de försvunna. (Nordqvist, 2001) 

 
 

 
I texten får vi veta att Pettson varken kan förstå eller se mucklorna, vilket kan förklara 

varför han inte tittar på dem i några av bilderna. Det förklarar dock inte varför 

mucklorna inte tittar på honom. Detta sammantaget med avsaknaden av dem innan 

Findus flyttade in gör att man kan ifrågasätta om de faktiskt finns eller om de enbart är 

en del av Findus fantasi. Dock påpekar Pettson att saker försvinner ”Som om det fanns 

någon annan i huset som lånade hans saker.” Findus hittas sedan för att Pettson följer 

spår fram till lådan där han gömt sig, vilket Pettson senare frågar om: ”Pettson frågade 

om skorna och strumporna som hade visat vägen. – Nä, det var inte jag som hade lagt 

dem där, sa Findus. Det var mucklorna som hjälpte mig. De är mina kompisar. De bor 

här också. – Jaha, sa Pettson, bara lite förvånad. Säger du det så är det väl så.” 

(Nordqvist, 2001). Detta motsäger att mucklorna bara finns i Findus fantasi eftersom det 

i så fall inte finns någon förklaring till vem som la ut dessa saker. Dock är Pettsons 

reaktion inte särskilt stark och detta kan tolkas som ett svar på just en fantasi. Likt ett 

barn som har en låtsaskompis, att Pettson tror just att det är några av Findus 

låtsaskompisar. Nordqvist hade inte behövt ge mucklorna repliker för att använda dem 

som en del i händelseförloppet för detta skulle förklarats i citatet ovan och genom 

bilden där Pettson ser sina strumpor och skor på marken. Det är intressant att fundera 

över hur stor del av berättandet en författare väljer att överlåta till läsaren och dennes 

föreställningsvärldar genom att låta bilderna föra berättandet framåt.   
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4.1.2 Layout, synvinkel och rörelse 

Layouten i När Findus var liten och försvann är konsekvent vad det gäller textens 

placering som är högst upp på sidan, förutom på en sida. På majoriteten av sidorna 

slutar bilden precis under textens placering, dock utan skarpa kanter. I vissa fall är hela 

sidans bakgrund vit och på så vis blir det ingen tydlig gräns var bilden tar slut, vilket 

stämmer överens med Tremsgrås beskrivning 

(1999:23). I boken är det endast på två uppslag 

som bilderna går in i varandra, utan att utgöra 

en och samma bild. På andra uppslaget visar 

vänster sida en bild ute i trädgården och den 

högra visar Pettson i köket som håller lådan 

med Findus i händerna. På detta uppslag har 

två hönor från trädgården klivit in på höger 

sida och spanar nyfiket efter vad som gömmer 

sig i lådan. Det andra exemplet är då vänstra 

sidans träd har en gren som övergår i höger 

bild och ersätter en hylla i köket som visats på 

tidigare uppslag (jfr, Nikolajeva 2000:112).      (Nordqvist, 2001) 

I bilderna är alltid en eller båda karaktärerna med och detta bidrar till att jag tolkar 

dem som fokus och bakgrunden upplevs på så vis sekundär och mer beskrivande för 

miljön. Dock blir även bakgrunden nödvändig för handlingens framåtskridande. 

Bilderna är ofta en dubblering av textens handling, men med tillägg för beskrivningar 

och på så vis blir narrationen en utvidgning av textens berättande. Bilderna är alltid 

illustrerade framifrån och visas på så vis aldrig ur Pettsons eller Findus perspektiv. 

Findus är alltid illustrerad i helkropp, medan det oftast bara är Pettsons överkropp som 

syns. Effekten av att texten återfinns på samma plats på varje uppslag och att 

illustrationerna visar karaktärerna i en passande miljö kan upplevas bidra till enkelhet 

eftersom det ger boken struktur. Det framgår redan på första uppslaget att bild 

kompletterar text. Bilden visar den scen som beskrivs i text, samt tillför beskrivningar 

och denna struktur på konstruktionsplanet följer boken igenom. Det som kan upplevas 

som förvirrande och bidra till olika tolkningsmöjligheter för läsaren är de absurda och 

många objekt som återkommer i bilderna. Förvirringen kan tillskrivas handlingsplanet, 

alltså de objekt karaktärerna själva kan se.   
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Vad gäller rörelse visar Nordqvist detta i få fall genom rörelsestreck och då endast 

kopplat till Findus och hönsen. Detta kan tolkas som att Nordqvist vill signalera Pettson 

som en lugn person i jämförelse med den aktiva katten och de stirriga hönsen. När 

Pettson letar efter Findus visar Nordqvist detta istället genom simultansuccession, att 

illustrera Pettson flertalet gånger i samma bild. Bilderna utgör den sekvens som 

förtydligar delar av sidans text:  

 
 
- Findus! Var är du? ropade han och han letade under 

täcket, under kudden, under sängen, i skorna. Ut i hallen, ut 

i köket! – Findus! Är du här? Han letade och ropade 

överallt. Barfota sprang han ut i snickarbon och vedbon och 

in till hönsen. (Nordqvist, 2001)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denna simultansuccession menar Tremsgrå bidrar till en förstärkning av handlingen och 

visar på rörelse (1999:24). Illustrationen visar just det texten säger, att Pettson letade 

överallt efter Findus. Dock är det i bild tillagt fler ställen än vad som omnämns i texten. 

Texten bidrar till att läsaren läser bilderna i den ordning som de anges i text. I detta fall 

är första bilden som ska läsas är den högst upp till vänster där Pettson ”[...] letade under 

täcket, kudden, under sängen [...] (Nordqvist, 2001). Bilden längst ner till vänster visar 

Pettsons garderob och skor och blir alltså den andra bilden som ska läsas enligt texten. 

Bilden längst ner till höger visar snickarboden och bilden ovanför vedboden och blir 

alltså den vidare följden enligt texten. Som läsare bidrar detta dels till att läsningen av 

bilderna sker motsols, samt att fyra av bilderna inte läses vilket troligen kan ge en 

känsla av förvirring hos läsaren. Detta kan eventuellt leda till att läsaren bortser från den 

skrivna texten och istället själv läser bilderna, medsols, för att skapa mer logik och 

struktur. Nikolajeva menar att denna omvända läsning av bilder, inte medsols, är typiskt 

för Nordqvist (2000:208). 
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Denna simultansuccession återkommer när Findus är på upptäcktsfärd och 

vandrar runt i husgrunden. Läsningen av bilderna blir dock enklare här eftersom Findus 

riktning styr läsaren att läsa från vänster till höger och sedan höger till vänster, och så 

vidare. Här har Nordqvist ingen särskild förklaring till hur bilderna ska läsas, men det 

naturliga för läsaren blir att börja från vänster hörn, där även Findus ses komma ut från 

en springa. Detta kan vara ett medvetet val av Nordqvist på konstruktionsplanet för att 

hjälpa läsaren med läsriktningen, vilket enligt Nikolajeva är vanligt att illustratörer gör 

(2000:220-221). 

4.2 Var är min syster? 

Var är min syster? (2007) är den 16:e i raden av Nordqvists böcker. Boken var näst på 

tur att släppas efter När Findus var liten och försvann. Boken kastar läsaren direkt in i 

berättelsen där en liten råtta ber en äldre råtta om hjälp att hitta hans syster som 

försvunnit. För att kunna hitta henne måste han tänka som hon så berättelsen utgår ifrån 

minnen om vad systern tycker om att göra och vad hon själv har berättat för 

lillebrodern. Brodern och den äldre råttan reser iväg i en kopp med ett päron som 

luftballong genom drömlika landskap på jakt efter systern. Efter den långa resan finner 

de till slut henne hemma i köket och bror och syster kan återförenas (Nordqvist, 2007). 

 

4.2.1 Miljö-, personskildring och syllepser 

I boken återfinns inga miljö- eller personskildringar i text. Texten är skriven i 

preteritum, dåtid, och är berättad ur förstapersonsperspektiv och återger minnen och 

beskrivningar då brodern berättar om sin syster, hur hon är, vad de gjort och vad hon 

gillar. I och med detta berättar han inget om hur något/någon såg ut, utan enbart 

händelser och samtal de haft. Genom hans beskrivningar av systern kan man dock utläsa 

vissa egenskaper hos henne, så som att hon är äventyrlig: ”Vartenda berg vill hon gå 

upp på, krypa in i alla grottor, aldrig bara sitta still med mig och spela spel och lägga 

pussel.” (Nordqvist, 2007). Systern kan tolkas vara en motsats till brodern som gärna 

sitter still. Det enda vi får i beskrivning av utseende i text är att systern har gult hår: 

”Jag ska hjälpa dig att spana efter en gul kalufs.” (Nordqvist, 2007).  

Det intressanta i boken blir tolkningen som görs när man tittar på narrationen. 

Bilderna målar upp en miljö som hade varit en bild av verkliga landskap med välkända 

motiv, om det inte var för deras oproportionerliga storlek, kombinationer och 

placeringar, alltså på konstruktionsplanet. Nordqvists typiska drag bidrar alltså till en 
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känsla av fantastik snarare än realism. Bilderna är illustrationer av broderns berättelser 

om systern, men visar trots detta inte dåtid utan nutid då brodern och den äldre råttan 

finns med i bild. Nordqvists val att på både konstruktionsplanet och handlingsplanet 

kombinera presens med preteritum kan bidra till en förvirring hos läsaren. Detta kan 

tolkas som att det är en fantasi som målas upp i bild, vilket förstärks genom följande 

text/bildrelation: 

 
Vi brukar titta upp bland molnen och undra vad det är för 

nåt. De ser så stora ut men ändå mjuka, snälla. Hon säger 

att hon vet, att hon ska berätta sen när jag blir större och 

förstår. (Nordqvist, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I bild har Nordqvist låtit molnen vara delar i andra objekt, så som pälsen på en vit pudel, 

en rökande dam samt ett får som tycks kräkas upp en regnbåge. Detta kan tolkas som att 

Nordqvist målar upp broderns tankar om vad molnen kan vara. Nordqvist har även valt 

att lägga in brodern och den äldre råttan som åskådare i en päronluftballong. Det är 

intressant att fundera över om de absurda bilderna är ett val både på konstruktions- och 

handlingsplanet, eller enbart på konstruktionsplanet. Kanske är det inte alls dessa objekt 

som råttorna, eller enbart brodern, ser utan enbart fantasi. I så fall är det ett drag på 

konstruktionsplanet för att bjuda in läsaren i broderns fantasi genom att visa dessa 

bilder. I råttornas värld, på handlingsplanet, är det enbart vanliga moln som de åker 

förbi. Förutom råttornas del i bilden, som talar för att det inte är en upplevd dåtid, så 

återfinns även systern på uppslaget. På varje uppslag går hon att finna som en liten 

gömd prick. Om man utgår ifrån att råttorna faktiskt är i luftballongen bredvid de 

illustrerade molnen och letar efter systern så befinner de sig i en annan, märklig, värld.  

I Var är min syster? finns det mängder av syllepser i bilderna. Syllepserna följer 

dock inte genom boken utan förekommer som olika berättelser med olika figurer på 

varje uppslag. Den genomgående syllepsen är systern som återfinns på varje sida, och 

även om hon omnämns i text beskrivs hon frånvarande och texten berättar inte att hon 
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finns där. Som läsare kan effekten bli att man på varje uppslag vill leta efter systern. 

Genom Nordqvists val att illustrera henne på varje uppslag, utan att nämna detta i text 

och dölja det väl i bild, gör han läsaren delaktig i sökandet efter henne.  

Vad gäller bilderna överlag är det ytterst få av motiven som hänger samman med 

texten och det förekommer flera olika syllepser i de scener som visas. Ett exempel 

återfinns på fjärde uppslaget: 

 
- Hon tänker på sitt eget sätt, din syster. 

Tro inte allt hon säger bara. Det är nog 

bäst att börja öva sig att flyga högst en 

meter över marken först och ha nån 

nedanför som tar emot ifall det inte går så 

bra. (Nordqvist, 2007) 

 
 

 

 

 

 

I bild är det enda som kan kopplas samman med texten en gubbe på ett tak som försöker 

flyga och en räv beredd att fånga honom. Det står ingenting om den pingismatch som 

pågår mellan en gumma och en padda med en publik bestående av ett gäng kossor i en 

potta. Likaså får vi i text inte veta något om den gigantiska ko som är nära att nudda 

råttornas luftballong med sin tunga. På så vis blir majoriteten av motiven syllepser som 

inte illustrerar den scen som texten berättar. Text och bild är alltså inte särskilt 

sammanknutna och berättar till stor del olika berättelser. Genomgående är bilderna 

kopplade till texten som i exemplet ovan och bilderna berättar på så vis betydligt mer än 

vad texten gör. Det faktum att text och bild till stor del berättar olika berättelser och inte 

självklart kompletterar varandra bidrar till en viss förvirring och boken kan upplevas 

ologisk och svår att få grepp om. 

Bilderna ovan är exempel som bidrar till min tolkning att broderns berättelse, som 

återges i texten, förekommer i en ”verklig” nutid och att bilderna snarare återspeglar 

hans inre bilder. Genom berättelsen får han inre bilder där han är på äventyr och söker 

efter systern och därför återfinns även han och den äldre råttan i bild. Skulle texten 

illustrerat bilden till fullo kan jag tänka att den skulle visa brodern och den äldre råttan 
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som går runt i den ”verkliga” nutiden och letar i exempelvis skogen efter systern, 

samtidigt som brodern berättar. Istället visar Nordqvist de bilder och den fantasi som 

spelas upp i broderns tankar.  

Att systern återfinns på varje bild kan kopplas samman med att texten handlar om 

henne och saker hon gjort eller sagt. Anledningen till att ha med systern i bild kan ses 

som ett val för att göra läsaren aktiv i letandet efter henne och på så vis utöka och 

förlänga den skrivna berättelsen. 

 
4.2.2 Layout, synvinkel och rörelse 

I boken är texten integrerad med bilden på varje uppslag. Den förekommer exempelvis i 

en tavla, som en flagga och i ett stenblock. Texten har på så vis ingen specifik plats på 

varje sida, utan byter plats. Detta känns logiskt med tanke på att Nordqvist först ritade 

bilderna och därför planerade in textens placering. Jag ställer mig dock frågande till om 

detta har bidragit till att texten redan innan uppkomsten hade ett begränsat utrymme. 

Bilderna täcker hela sidorna och ofta visar uppslaget en stor bild istället för två 

osammanhängande på vänster och höger sida. Likaså är vissa sidor och uppslag 

sammanlänkande genom att visa en ny vinkel av tidigare uppslag. Nikolajeva beskriver 

just denna förändring av vinkel som ett av Nordqvists typiska drag (2000:132). Ett hål 

från en pusselbit leder in till en mörk grotta på nästa uppslag och därifrån sträcker sig 

hundars koppel som återfinns först på nästa uppslag.  

       (Nordqvist, 2007) 

Jag tolkar att det är just genom dessa hål luftballongen färdas och ändringen av vinkeln 

blir då logisk för att visa på hur de färdas in på ena sidan för att komma ut på andra 

sidan. Det finns även en koppling uppslagen emellan då bilderna i vissa fall hänger 
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samman. På tredje uppslaget syns en man med en kappa, på det fjärde uppslaget 

fortsätter denna kappa och blir en del av ett berg. Det skulle alltså vara möjligt att sätta 

ihop flera av uppslagen för att bilda en lång bild. Se exempel på detta nedan där jag satt 

samman höger sida på det tredje uppslaget med vänster sida på det fjärde uppslaget. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            (Nordqvist, 2007) 

Bilden är ett tydligt exempel på hur övergångarna ofta sker i boken och visar på så vis 

en linjär färdväg från vänster till höger i enlighet med läsriktningen, vilket går emot 

Nikolajevas beskrivning av att Nordqvist inte följer detta (2000:220-221). I bilderna 

återfinns karaktärerna som färdas i luftballongen, dock utgör de ingen större del av 

bilden. Karaktärerna syns enbart på håll i luftballongen och bakgrunden tar mer plats 

vilket bidrar till att huvudkaraktärerna istället hamnar i bakgrunden, för att inte tala om 

systern som knappt syns. Nordqvist har alltså på konstruktionsplanet gjort att 

karaktärerna kan upplevas som sekundära i bilden, där bakgrunden istället blir primär. 

Detta förstärks även genom valet att sammanlänka bilderna mellan uppslagen både 

genom övergång och vinkling, vilket också tillhör konstruktionsplanet.  

 Alla bilder i boken är illustrerade på liknande sätt där luftballongen inte är någon 

större del av bilden. Bilderna är illustrerade från sidan och visar hur de färdas i 

ballongen i läsriktningen. Detta är dock avvikande på de första och sista sidorna där 

karaktärerna tar mer plats och är i fokus. Skillnaden på karaktärernas förändring av att 

vara i fokus kan kopplas samman med min tolkning av broderns fantasi. När bilderna 

visar en mer ”verklig” nutid (i början och slutet) är karaktärerna i fokus i den 

illustrerade scenen. När de letar efter systern är fokus istället på bakgrunden och dessa 

scener visar, enligt tolkning, istället en fantasi. Nedan visas en bild när de färdas genom 

en trolig fantasi på jakt efter systern och sista bilden som kan tolkas som en realitet när 
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brodern hittat systern hemma i köket. Skillnaden i miljöerna i de båda bilderna kan 

anses förstärka denna tolkning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Nordqvist, 2007) 

4.3 Jämförelse 

Vid jämförelse av böckerna blir det tydligt att Nordqvist lämnar alla miljöbeskrivningar 

till bilden, vilket överensstämmer med Nikolajevas uppfattning (2000:127). Dock 

lämnar han inte personskildringen till bilden i de båda verken. I När Findus var liten 

och försvann är det bilden som både visar hur de ser ut och hur de kan tänkas vara som 

personer genom deras rörelser och de objekt de omges av. I Var är min syster? får 

läsaren visserligen se karaktärernas utseende i bild, men deras personligheter kan 

snarare utläsas mellan raderna.  

Syllepserna i de båda verken skiljer sig åt eftersom mucklorna i När Findus var 

liten och försvann övergår från att vara syllepser till att bli en del av handlingen och 

omnämns i texten. Övriga syllepser i boken hör på något sätt samman med scenen som 

illustreras, men förändrar inte berättelsen. De förstärker istället genom att exempelvis 

förtydliga Findus nyfikenhet då han kikar på allt i snickarboden och får bekräftande 

leenden från dem. Syllepserna i Var är min syster? skiljer sig åt på så vis att de inte är 

genomgående i boken som mucklorna är. Istället visar syllepserna olika scener på varje 

uppslag med olika karaktärer och figurer. Syllepserna kan här, förutom att tolkas som 

humoristiska inslag, ge effekten att huvudkaraktärerna flyger förbi olika landskap och 

nedanför dem pågår tiden som vanligt för dem som lever där. Syllepserna förstärker inte 

huvudkaraktärerna som i När Findus var liten och försvann.  
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Layouten skiljer sig åt delvis på textens placering i bilden, men framför allt 

karaktärernas plats i bilden. På konstruktionsplanet blir effekten att läsarens fokus 

tillägnas olika delar i böckerna, nämligen karaktärerna i När Findus var liten och 

försvann och bakgrunden i Var är min syster? I När Findus var liten och försvann 

känns det logiskt att fokus ligger vid karaktärerna, både i text och bild, eftersom det är 

just om Findus berättelsen handlar, vilket titeln avslöjar, på så vis stödjs detta av både 

text och bild. I Var är min syster? anger titeln att berättelsen ska handla om en syster, 

men text och bild stämmer inte lika väl överens. Texten handlar visserligen om systern, 

men bilden handlar snarare om landskap och platser som kopplas samman med systern, 

eller, som jag tolkar det, broderns fantasi kopplat till vad han vet om systern. Denna 

otydliga koppling mellan bild och text bidrar till att boken kan upplevas som rörig och 

oklar i jämförelse med När Findus var liten och försvann. Kopplingen hade varit 

tydligare om texten beskrev de landskap de färdas över, men den otydliga röda tråden 

bidrar istället till vidare tolkning, exempelvis att berättelsen till stor del är en fantasi.  

Anledningen till skillnaden på konstruktionsplanet, vad gäller karaktärernas 

placering i bild, tror jag beror just på tillvägagångssättet vid skapandet av böckerna. När 

Findus var liten och försvann är en berättelse om två redan välkända karaktärer och 

Nordqvist håller sig till att berättelserna fokuserar på karaktärerna. Detta förtydligar han 

i bilderna som illustrerar olika scener och sekvenser som förklaras i texten. Vad gäller 

Var är min syster? funderar jag över hur han har gått tillväga, något jag inte funnit 

information om. Troligt är att han först har ritat alla olika landskap där han använder 

olika former och layout för att skapa den effekt som bilderna ger, bland annat genom de 

unika övergångarna. För att få bilderna till en sammanhängande bok har han i varje bild 

eventuellt valt att lägga till råttorna som färdas i luftballongen och tecknat det första och 

sista bladet, som skiljer sig från övriga enligt ovan förklaring, för att få en 

sammanhängande berättelse. Detta skulle förklara ändringen av fokus på karaktärerna 

mellan bilderna. Likaså skulle detta kunna förklara den knappa texten som har en 

otydlig koppling till bilderna.  

Den stora skillnaden jag finner mellan verken är vilken funktion bilden har 

gentemot texten. I När Findus var liten och försvann illustreras den scen som texten 

målar upp. Pettson och Findus sitter i köket och löser korsord, vilket överensstämmer i 

bild. Här har texten en dekorativ funktion och ger en dubblering genom att återge det 

texten berättar. Bilden har även en deskriptiv funktion som främst syftar till beskrivning 

av miljö och karaktärer och expanderar på så vis den skrivna berättelsen. Genom 
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utvidgning av textens berättelse i bild bidrar de gemensamt till att föra handlingen och 

berättelsen framåt. Texten skulle kunna förstås utan bilderna, men skulle troligen 

uppfattas relativt platt och fattig och det skulle vara svårt att skapa föreställningsvärldar 

i och med avsaknaden av beskrivningarna. I Var är min syster? finns få dubbleringar 

eftersom bilden är en utveckling och tolkning av texten, vilket bidrar till ett 

expanderande av texten. Denna expansion är dock större än i När Findus var liten och 

försvann eftersom bilderna har större betydelse för narrationen. Bilderna tillför så pass 

mycket till den knappa texten att de är nödvändiga för att texten ska bli begriplig. Dock 

har bilden inte samma beskrivande effekt eftersom den istället för att beskriva personer 

och miljö visar upp en utveckling av den skrivna berättelsen. Texten riktar snarare 

handlingen, medan bilderna berättar handlingen. Utvidgningen blir både nödvändig och 

förvirrande på samma gång eftersom text och bild är otydligt sammanvävda och för på 

så vis inte gemensamt berättelsen framåt i samma grad som i När Findus var liten och 

försvann. 

 Utifrån Rhedins olika koncept anser jag att När Findus var liten och försvann 

faller in under det andra konceptet, den expanderande texten. Berättelsen börjar utan 

någon bakgrundsförklaring till vare sig karaktärerna eller miljön. Bilderna fungerar likt 

det första konceptet: den illustrerade texten, som förklarande och dekorativa, men även 

som en utvidgning av berättandet som är typiskt för den expanderande texten. Rhedin 

menar att det vanligen rör sig om olika författare och illustratör, men tar själv exempel 

där dessa tidigare skrivit böcker ihop och menar därför att författaren haft detta i åtanke. 

Skillnaden blir alltså att denna boken har samma författare och illustratör. Dock anser 

jag att boken trots detta hamnar under detta koncept på grund av textens omfattning och 

bildernas funktion (jfr. Rhedin, 2001:78-79, 108). Om Var är min syster? ska placeras 

in under Rhedins koncept faller den under den genuina bilderboken, det tredje 

konceptet. Det typiska för konceptet är att det ofta rör sig om ett enmansbolag, vilket 

överensstämmer med Nordqvist. Skillnaden mot konceptet den expanderande texten är 

att det är mindre mängd text och bilderna får på så vis en större betydelse för 

berättelsen. Enligt Rhedin är text och  bild inte tänkbara utan varandra i detta koncept, 

vilket jag ställer mig kritisk mot (jfr. Rhedin, 2001:79). Genom att i bokens titel få veta 

vad berättelsen handlar om och tack vare de ofantligt detaljrika bilderna anser jag att 

bilderna skulle fungera utan texten, men inte tvärtom. Denna bedömning bidrar till 

antingen en utveckling av Rhedins koncept, eller att boken inte passar in i något av de 

tre presenterade koncepten.  
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4.4 Bilderboken och litterär förståelse 

Att förstå och fundera över det lästa, bland annat genom inre bilder och 

föreställningsvärldar, är en viktig del av läsförståelse. Bilderboken har en viktig 

funktion för barns långsiktiga utvecklande av läsförståelse genom att dess bilder stöttar 

upp de inre bilder och föreställningsvärldar som skapas. Genom både text och bild får 

läsaren även berättelsen till sig genom två representationsformer vilket enligt Marner & 

Örtegren kan underlätta för meningsskapandet då bild och text har olika potential att  

förmedla denna mening (2003:32). Genom bilderboken får läsaren även vara aktiv och 

medskapande genom att tolka och fylla de luckor som finns i text, bild och i relationen 

dem emellan, vilka är bilderbokens tre berättelser enligt Wu (2014:1418). Nordqvists 

verk är tydliga exempel som öppnar upp för tolkning, ifyllande av luckor och 

medskapande.  

De detaljer som förekommer i bilderna i När Findus var liten och försvann bidrar 

till känslan av bokens miljö och dess karaktärer, bilderna bidrar till byggandet av 

föreställningsvärldar. Dessa föreställningsvärldar skulle skapats även utan bilderna, men 

i och med avsaknaden av beskrivningar i text hade det troligen varit svårt att göra vidare 

tolkningar. Bilderna i boken hjälper till att bygga föreställningsvärldar och kan 

samtidigt ändra föreställningsvärldar som byggts vid tidigare läsning, främst genom 

Nordqvists sätt att på konstruktionsplanet leka med sammanlänkning och koppling 

mellan vardagliga objekt, som att sätta skidor på ett nattduksbord. Jag anser att detta 

kan leda till att barn får en förståelse för att dessa märkliga ting kan ses som en typ av 

galenskap och kan leda till intressanta frågor och funderingar. Kopplat till ett 

undervisningssammanhang kan dessa samtal och diskussioner bidra till att elever förstår 

dessa objekt som humoristiska inslag och de skapar på så vis en mening i sin tolkning 

(jfr. Langer, 2005:13, 29).  Att diskutera huruvida berättelsen är en skildring av realism 

eller fantastik är möjlig genom texten, men bilden kan troligen bidra med ytterligare 

intressanta funderingar.  

 Var är min syster? anser jag öppnar för ytterligare funderingar och främst 

ifrågasättande. Även här ges miljöbeskrivning enbart i bild och likaså 

huvudkaraktärernas utseende. Deras personligheter kan indirekt utläsas i texten, men 

läsaren får inte veta varken deras namn eller vad brodern och den äldre råttan har för 

relation till varandra på grund av den knappa texten. Just med tanke på att boken är i 
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ojämn balans vad gäller bild- och textmängd ger den mer plats till vidare tolkning och 

utveckling av berättelsen än vad När Findus var liten och försvann gör. Det finns fler 

aspekter att förhålla sig till vid en eventuell diskussion av berättelsens grad av realism 

och fantastik.  

Jag anser att de analyserade bilderböckerna skulle fungera väl som utgångspunkt i 

litteraturundervisning, exempelvis i form av boksamtal, då Nordqvists verk är komplexa 

i text- bildrelationen och lämnar ett stort tolkningsutrymme till läsaren. Böckerna kan 

öppna upp för frågor och bidra till intressanta diskussioner som skulle leda till elevernas 

byggande av föreställningsvärldar. I böckerna, främst Var är min syster?, finns många 

luckor att fylla och för att förstå berättelsen fullt ut krävs det att läsaren är medskapande 

och tolkar. Att aktivt arbeta med litteratur, exempelvis genom boksamtal, är avgörande 

för elevers läsförståelse och deras språk- och läsutveckling (jfr. Langer, 2005).  

 

5 Sammanfattande diskussion 
Analysen av hur handlingen bärs fram i text och bild har visat att berättelsens 

miljöbeskrivningar överlåts till bilden, vilket bekräftas av Nikolajeva (2000:128). 

Genom bilderna i När Findus var liten och försvann kan läsaren få en idé av hur Pettson 

och Findus är som personer (jfr. Da Silva 2000:13). Detta överensstämmer inte med Var 

är min syster? där det främst är texten som indirekt ger denna beskrivning. Nordqvist 

utgår ifrån en verklig miljö som detaljerat fylls av välkända, men förvrängda motiv. 

Detta kan konstateras även gälla Var är min syster? och inte enbart de böcker som 

Tremsgrå (1999:24) och Nikolajeva (2000:109, 134) studerat. Att avbilda välkända 

motiv överensstämmer med Nikolajevas beskrivning av att Nordqvist troligen är 

medveten om forskningen som visar att detta kan ge barn en känsla av överlägsenhet 

(2000:127). Vad gäller barns känsla är det intressant att fundera över om barn 

identifierar sig med Findus, eftersom han anses symbolisera ett barn (Jfr. Nikolajeva 

2006:32, Mählqvist 2000:132) och om detta är anledningen till Nordqvists val att ge 

honom barnlika egenskaper som nyfiken och aktiv. I båda verken är det tydligt att 

bilden tillför mer och inte bara är en dubblering och ett stöd för texten, vilket 

överensstämmer med Nikolajeva (2000:112, 47), även om mängden den tillför textens 

berättande skiljer sig åt mellan verken. Bild och text för i båda verken gemensamt 

berättelsen framåt, men text kan anses dominera i När Findus var liten och försvann och 
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bild i Var är min syster? Ingen av böckerna kan anses fungera utan bilderna, men Var 

är min syster? kan däremot anses fungera utan texten.   

I de olikheter i text/bildrelationen som analysen visat i jämförelsen mellan verken 

är det främst den otydliga relationen mellan text och bild i Var är min syster? som är 

påtaglig. Även om det i de båda böckerna finns en antydan till fantasi anser jag att När 

Findus var liten och försvann ändå speglar en verklighet där Findus är den som till 

störst del bidrar med fantastikinslag i och med att han agerar som en människa. 

Nikolajeva menar att Nordqvists absurda och orealistiska miljöer, som just bara 

beskrivs visuellt, bidrar till tolkningen att det är en fantasi (2000:128), något jag 

motsäger. Även om det är ovanligt förekommande att exempelvis ha ett nattduksbord 

med skidor, är det ingen omöjlighet utan det är just en talande katt som är omöjligt i den 

verklighet där vi lever. Den fantasi som jag anser målas upp i Var är min syster? 

kopplar jag samman med Tremsgrås parallell med Findus: ”Findus  inre värld gestaltas, 

där känslan, fantasin, drömmen och verkligheten existerar parallellt utan uppdelning. 

Exakt samma förhållningssätt är typiskt för barnens värld.” (Tremsgrå, 1999:25). I 

bokens text pratar brodern om en verklighet som genom bilderna kan tolkas 

sammanvävd med hans fantasi, precis som Tremsgrå menar att Findus inre värld 

gestaltas och uttrycks i Pettson tältar. Kopplingen till att det är en trolig fantasi skapad i 

broderns tankar förstärks både på konstruktionsplanet, med förändrat fokus på 

karaktärerna, och på handlingsplanet, med en förändrad miljö. Detta anser jag följer 

Nikolajevas resonemang om effekten av den absurda miljön för tolkningen (2000:128) 

eftersom det är omöjligt att i en luftballong av päron flyga förbi ett får som kräker upp 

en regnbåge, varför detta enbart kan tolkas som fantasi eller dröm. Obalansen gällande 

mängden text och bild i Var är min syster? kan anses bidra till en förvirring för läsaren 

och öppnar upp för tolkning om bokens egentliga handling. Björck hävdar att texten inte 

tillför något till berättelsen förutom att agera styrande för läsningen (2009:21), vilket jag 

håller med om. Jag anser främst att texten upplevs ologisk till bildernas berättande och 

skapar snarare förvirring än styrning. Texten bidrar snarare till fler frågetecken än 

förtydligande för förståelse av narrationen. En obesvarad fråga förblir om denna obalans 

beror just på det, för Nordqvist, annorlunda tillvägagångssättet att skriva text till bilder. 

Känslan blir att bilderna har tecknats utan tanke att ordsättas och blir på så vis en 

omvänd beskrivning av Rhedins koncept, den illustrerade texten. Ett nytt koncept där 

denna bok hade platsat skulle kunna vara den ordsatta bilden där bild just skapats utan 

tanke på att bli ordsatt och därför kan fungera utan texten.  
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Analysen har visat att det finns flera tolkningsmöjligheter i böckerna, exempelvis 

om de återspeglar en verklighet eller fantasi. Detta anser jag gör dem väl lämpade som 

böcker att arbeta med för att utveckla elevers litterära förståelse, främst i form av 

byggandet av föreställningsvärldar. Båda verken skulle vid högläsning och boksamtal 

kunna skapa ett frågvist klassrum med diskussioner som skulle kunna utveckla 

elevernas föreställningsvärldar. Langer påpekar att elever genom lärarens frågor kan 

delge varandra sina inre bilder och de tolkningar de gör i samband med berättelserna, 

vilket kan utveckla elevernas analys- och kritiska förmåga (2005:79). Det sker alltså en 

form av socialt tolkande och meningsskapande som enligt Langer bidrar till en 

förändring av föreställningsvärldarna (2005:30, 66). Langer menar att eleverna kan 

använda detta meningsskapande för att skapa mening även i andra sammanhang, vilket 

ger en allmän ökad förståelse (2005:48). Jag anser att Var är min syster? lämpar sig 

aningens bättre i och med den knappa texten och de konstverk till bilder som bidrar till 

bokens obalans. Just att böckerna inte faller under Rhedins första koncept, den 

illustrerade texten, innebär att bilderna inte enbart fungerar som en dubblering av texten 

utan tillför mer till berättelsen. Detta anser jag skapar mer tolkningsmöjligheter i den 

relation som finns mellan text och bild, samt de luckor som i och med detta bildas. De 

analyserade verken av Nordqvist överlåter i olika grad tolkning till läsare genom dess 

komplexitet och Nordqvists val att inte berätta och beskriva allt i klarspråk utan lämna 

detta till läsaren att fylla i. Vid arbete med litteratur kan det vara en fördel att välja 

bilderböcker, och framförallt de böcker som lämnar tolkningsutrymme till läsaren. 
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