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Abstract
The aim of this study is to investigate the illustrations in a classical children’s book in
order to see how the pictures can support reading comprehension during reading aloud
in the classroom. The study analyses three different Swedish editions of Alice in
Wonderland with the aid of analytical questions inspired by Maria Nikolajeva’s analysis
in Bilderbokens pusselbitar (2000).
The three editions show dissimilarities in the use of illustrations to assist pupils in their
understanding of the text. One of the editions in particular stands out in that it provides
detailed pictorial information in connection with descriptions of people and places that
pupils might otherwise find hard to understand.
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1 Inledning
Barndomens böcker är ofta fyllda med vackra bilder som fastnar i minnet många år
framöver. De ger ett intryck som består, och tillsammans med sin text kan de skapa en
värld av berättelser för barn (och vuxna) i alla åldrar. Enligt Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska elever få möjlighet att ta del av klassiska
böcker från andra tider och andra delar av världen (Skolverket, 2011). Det kan dock bli
ett problem bland grundskolans yngre elever. Det är inte lätt att läsa äldre böcker som
innehåller svåra ord som inte används idag, och det kan även finnas situationer som
eleverna inte känner igen sig i. Därför kan lärarens högläsning och bilderna i den bok
som läses vara till hjälp för eleverna att få ta del av den litteratur som vi räknar som
klassiker.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att studera illustrationerna i en klassisk barnbok för att se hur
de kan hjälpa barn till en ökad läsförståelse när de lyssnar till högläsning. Genom att
undersöka flera utgåvor av samma barnbok med olika illustratörer söks svar på följande
frågeställning:

•

Hur kan bilderna i en bok hjälpa yngre elever att förstå för dem okända
situationer och karaktärer?

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel presenteras inledningsvis vad som sägs om läsning i Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Därefter redogörs för forskning
om läsförståele, följt av en närmare beskrivning av högläsning. Vidare redogörs för
forskning om barnbokens bilder, särskilt bilder som skapats till befintliga texter.
Därefter redogör jag för uppsatsens teoretiska utgångspunkter.

2.1 Vad säger styrdokumenten?
Inledningsvis behandlar Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011 (hädanefter LGR11) skolans värdegrund och uppdrag. Skolan ska arbeta efter det
demokratiska samhälle vi lever i och även förmedla de värderingar det svenska
samhället bygger på (Skolverket, 2011).
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Skolans uppdrag är dessutom att lära ut de kunskaper som alla behöver för att leva och
delta i samhällslivet (Skolverket, 2011). Då vårt samhälle är kunskapsbaserat och alla
medborgare har rätt att vara med och påverka är det viktigt att alla kan läsa och förstå
det som olika texter vill förmedla (Bråten, 2008:11).
Till det centrala innehållet i ämnet svenska hör att elever i årskurs 1 till 3 ska få ta del
av böcker från olika tider och olika delar av världen (Skolverket, 2011). Vidare ska de
även få kunskap om människors upplevelser och erfarenheter. Skolverket förtydligar
detta mål genom en kommentar:
Kursplanen lyfter särskilt fram texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter
(årskurserna 1–3) vilket fördjupas till människors villkor och identitets- och livsfrågor i de
högre årskurserna. Detta är ett sätt att poängtera att undervisningen inte ska stanna vid att
man enbart läser och behandlar texter som ligger nära elevernas egen erfarenhetsvärld.
Elevnära texter är en bra utgångspunkt, men skolan ska också tillföra nya insikter och
utveckla elevernas intressen och kunskaper. Det kan litteraturen bidra till (Skolverket,
2011) .

Enligt Skolverket ska eleverna få ta del av andra människors erfarenheter både i
och utanför deras egen värld. Sådan litteratur kan erbjuda språkliga hinder och
innan tillräcklig läsförståelse uppnåtts kan läsförståelse spela en viktig roll.

2.2 Tidigare forskning
Avsnittet om tidigare forskning inleds med forskning om läsutveckling och läsförståelse. Därefter redogörs för forskning om högläsning och avsnittet avslutas sedan
med forskning om bilder.
2.2.1 Läsutveckling
Utvecklingen av ett barns läsförmåga består av fem olika dimensioner: fonologisk
medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse (Lundberg &
Herrlin, 2014:7). De olika dimensionerna samspelar med varandra: läsförmåga kräver
både ordavkodning och läsförståelse. Utan ordavkodning kan läsaren inte identifiera
orden i den text som läses (Lundberg & Herrlin, 2014:15). Ordavkodning bygger på
fonologisk medvetenhet och stöds av läsförståelse.
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När nybörjarläsaren möter ett svårt ord i en text kan förståelsen av textens innebörd göra
det möjligt att identifiera ordet (Lundberg & Herrlin, 2014:16).
2.2.2 Läsförståelse
Läsförståelse är en kompetens som krävs av varje människa i skolan, i alla yrken och i
vardagen. Alla medborgare i vårt samhälle måste kunna förstå vad de läser, annars kan
de inte delta i demokratiska processer och påverka beslut, vilket alla har rätt till (Bråten,
2008:11). I resultatet av den internationella läsundersökningen PISA 2012 visar det sig
att svenska elever ständigt halkar efter andra länder vad gäller läsförståelse (Skolverket,
2014). Vi ligger nu under många jämförbara länder och enligt resultaten från år 2012
ligger 19 länder av 34 före Sverige när det gäller läsförståelse. Skolverket menar att
skolan inte har uppfyllt målet med att ge alla elever en fullgod utbildning (Skolverket,
2015).
I samtal kan människor lätt förstå varandra med hjälp av icke-språkliga medel som
tonfall, gester och kroppshållning (Lundberg, 1984:92). I en bok med enbart skrift finns
inga hjälpmedel mer än ord, böjningar av ord och ordföljdsregler. Det räcker inte med
att klara av avkodningen (Lundberg, 1984:93). För att förstå en text måste man kunna
tolka den mening för mening men även kunna göra inferenser och lägga till tidigare
kunskaper och erfarenheter (Lundberg, 1984:94). Definitionen av läsförståelse lyder
enligt Ivar Bråten: ”att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och
samspelar med den” (Bråten 2008:13f). Läsförståelse handlar inte bara om att läsa ord i
en text, läsaren måste även ge texten mening genom att koppla samman sina tidigare
erfarenheter och kunskaper med texten (Bråten, 2008:14). Ett samspel mellan läsare och
text krävs för att uppnå läsförståelse (Bråten, 2008:14f).
Kan högläsning vara en strategi att arbeta med för att eleverna ska träna sin förmåga att
förstå en text? Högläsning ger direkt stimulans för elevernas lust att lära, och högläsning kan även åstadkomma att eleverna på längre sikt får bättre förståelse vid egen
läsning av texter (Taube, 2007:23f).
Vissa forskare menar att högläsning är en bit på väg för att eleverna ska få en bättre
läsförståelse, men det räcker inte med högläsning: ”Barnen måste själva ta tag i skriften
för att lära sig läsa. Att sitta vid sidan av en läsare är naturligtvis inte nog.
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Man lär sig ju inte heller att spela fotboll genom att sitta och se på fotboll på TV”
(Elbro, 2011:97). Taube håller med men kritiserar även citatet och säger att om inte
eleverna fått höra högläsning så är det svårt att skapa läsglädje och lust att läsa.
Motivationen tryter lätt. Samma sak gäller med den som aldrig har fått se på fotboll. Då
är det svårt att veta om denne tycker att fotboll är roligt eller inte (Taube, 2007:24).
2.2.3 Högläsning
Mem Fox skriver i sin bok Läsa högt om hur viktigt det är att barn kommer i kontakt
med högläsning tidigt. Det ger enorma inlärningsmöjligheter och hon skriver att om vi
läste minst tre sagor eller berättelser varje dag för de barn som finns i vår närhet så
skulle analfabetismen utplånas på kort tid (Fox, 2004:17ff). Motivationen för att lära sig
läsa ligger i samspelet mellan den vuxne, barnet och den bok som läses. Försöker den
vuxne glömma att det är bra för barnet med högläsning blir det mer avslappnat, givande
och roligt att läsa tillsammans (Fox, 2004:17f).
Högläsning i skolan ger eleverna möjligheter att utöka sitt ordförråd genom att de
kommer i kontakt med nya ord som de kanske inte använder annars (Lundberg,
2010:33). Eleverna kan dessutom lära sig hur språket används på andra sätt än i
vardagliga samtal som handlar om här och nu och senare även utveckla en kunskap om
hur berättelser är uppbyggda (Lundberg, 2010:33). Lundberg menar att barnen även
kommer att lära sig skriftspråkets uppbyggnad, hur man läser (från vänster till höger)
och att man läser uppifrån och ner. Dessutom kommer intresset för böcker och läsning
att stimuleras (Lundberg, 2010:34). En annan viktig kunskap som högläsning kan föra
med sig är kunskapen om hur meningar är uppbyggda och om speciella drag i
skriftspråket som man inte möter i vanliga samtal (Lundberg, 2010:34).
Vid högläsning krävs att läraren har ett aktivt samtal med eleverna under läsningen och
därför tar paus för att diskutera okända situationer, händelser och karaktärer med
eleverna. Genom att lägga upp läsningen på det sättet kan elevernas språk och begrepp
utvecklas mer än vad det gör vid läsning utan pauser för samtal (Lundberg, 2010:33).
Genom att föra samtal om bilder, ord, idéer och frågor kring boken kommer
kunskaperna på köpet (Fox, 2004:17f).
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Om man pratar med barnen om berättelsen, texten, bilderna o.s.v. kommer barnens
hjärnor att ”vässas” (Fox, 2004:23). Fox skriver följande för att förtydliga vad som
händer med barn under högläsning:
Det utvecklar barnens förmåga att koncentrera sig under en längre tid, hjälper dem att lösa
problem med hjälp av logiskt tänkande och att uttrycka sig lättare och klarare. Berättelserna
de hör förser dem med kvicka uttryck, nya formuleringar och nyansrika ord. (Fox,
2004:23).

Det är viktigt att bilderna inte ”försvinner” vid läsningen, utan man måste diskutera dem
tillsammans med barnen eftersom bilderna förstärker och förtydligar berättelsen (Fox,
2004:57). Genom samtal kring bilderna i den bok som läses kan berättelsen ”släppas
lös” varvid samtalet lyfter upp och förtydligar det som boken vill ge (Fox, 2004:57).
Högläsning av illustrerade böcker har fått förnyad aktualitet idag med den mångfald av
tekniska hjälpmedel som skolan förfogar över och som gör att eleverna kan se bilderna i
storformat samtidigt som de hör uppläsningen av texten.
Det krävs ett tusen sagor eller berättelser innan barn lär sig läsa, enligt Fox. Om man
läser tre böcker varje dag så tar det bara ett år att få ihop de tusen böcker som krävs,
vilket inte är särskilt lång tid (Fox, 2004:23).
2.2.4 Barnbokens bilder
Bilder har använts som kommunikationsmedel i alla tider, exempelvis i forntidens
grottmålningar. Dessutom kan bilder läsas och förstås av alla oavsett modersmål
(Edwards, 2008:93). Bilder påverkar oss direkt vilket gör dem till ett starkt
påverkansmedel. Bilderna i böcker påverkar ofta valet av bok och avgör om vi ska läsa
just den boken eller inte (Edwards, 2008:70). Bilder kan utöver att skapa förståelse för
texten även stimulera fantasi och känslor hos läsaren och skapa motivation för läsning
(Lundberg, 2008:89).
Böcker för barn har enligt en lång tradition varit försedda med bilder. Barn kan inte ta
till sig textens symboliska betydelse (vid egen läsning och högläsning) förrän de kan
fantisera fram bilderna själva (Edwards, 2008:94). Därför försvinner bilder i böcker i
takt med den tänkta läsutvecklingen. Ju mer barnet kan läsa, desto färre bilder finns det.
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Agneta Edwards antyder att det är en trångsynt syn på språk och bilder, för bilder kan
användas som verktyg även när barnet är äldre och har lärt sig att läsa (2008:94).
Bilder kan antingen fungera som dekor eller arbeta som illustrering (Fridell, 1977:62).
Bilder som agerar dekor behöver inte följa texten helt, medan illustreringar är bilder
som förstärker texten och skapar sammanhang med den (Fridell, 1977:62) Det är sällan
bilderna är enbart dekor när det gäller böcker för barn. Bilder som följer texten är inte
heller en självklarhet, utan bilder kan även själva bära en del av berättelsen (Edwards,
2008:95). Goda bilder (illustreringar) kan stödja läsningen genom att stimulera barns
fantasi och känslor. De kan även skapa motivation och bli en grundläggande bas för
samtal där samtalets fokusering ligger i att skapa förståelse för texten (Lundberg,
1984:122).
2.2.5 Bilder som skapas till befintliga texter
Klassiska sagor, folksagor, bibelhistorier, o.s.v. är exempel på texter där bilder ofta
läggs till i efterhand (Nikolajeva, 2000:18). Dessa texter har existerat utan bilder och
kan fortfarande förstås utan bilder, men bilder läggs till för att texten ska passa yngre
barn. Exempelvis har Ilon Wikland illustrerat ett kapitel ur Astrid Lindgrens Alla vi
barn i Bullerbyn. Den illustrerade boken heter Vår i Bullerbyn, och kan läsas utan bilder
även om bilderna tillför nya dimensioner till berättelsen (Nikolajeva, 2000:18).
Bilder läggs ofta in i texter för att förtydliga vad texten menar, men det finns fällor.
Stämmer bilden inte överens med texten kan läsaren bli förvirrad och meningen med att
ha både text och bild försvinner (Lundberg, 2010:86). Bild och text måste arbeta med
varandra, annars uppstår en konkurrens mellan textinformation och bildinformation. För
att uppnå förståelse av text genom bild krävs det att läsaren kan föreställa sig inre bilder
som innehåller information både från illustrationer och text (Lundberg, 2010:87). Med
detta menas att den som (i detta fall) får lyssna till en berättelse måste kunna ta till sig
information från både text och bild för att kunna förstå vad berättelsen säger. Det krävs
alltså att både text och bild innehåller förståelig och tillräcklig information för att kunna
skapa förståelse.
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2.2.6 Bildernas uppbyggnad
Person- och miljöskildringar tar ofta stor plats i en bok. Personskildringar ges dels
genom olika beskrivningar i text, dels genom bild (Nikolajeva, 2000:139). Miljöskildringarna kan visa den situation som berättelsen utspelar sig i (Nikolajeva, 2000:117).

2.2.6.1 Personskildringar
Personskildring i bild kan vara både bredare och samtidigt mer begränsad än personskildring i text. Bilder är mer effektiva när det gäller yttre beskrivning. Texten kan
komplettera beskrivningen av personen genom att vara symmetrisk, förstärka bilden
eller säga emot den (Nikolajeva, 2000:140). Om bild och text är symmetriska beskriver
de mer eller mindre samma sak och effekten minskas.
Berättar bild och text olika saker kan istället förvirring uppstå eller en ironisk effekt bli
följden. Skapar text och bild förvirring (exempelvis om texten säger att en person är
blond när bilden visar en mörkhårig person) handlar det om att ett fel har uppstått. Blir
det istället en ironisk effekt (exempelvis om en person i texten beskrivs som tapper men
på bilden är rädd och har gömt sig) skapas istället en kreativ kontrapunkt (Nikolajeva,
2000:140).
En person kan skildras direkt i ett personporträtt med många detaljer samtidigt, medan
det krävs många ord för att ge samma information genom text. Bilder kan dessutom ge
mycket information om bipersoner som inte nämns i texten (Nikolajeva, 2000:140).
Begränsningen med att använda personskildringar i bild är att psykologiska egenskaper
(exempelvis tapperhet och visdom) är svåra att visa genom bild (Nikolajeva, 2000:140).
Tillfälliga känslor som glädje, vrede och avsky kan däremot visas genom exempelvis
gester och ansiktsuttryck. Vidare kan bilder inte precisera personers ålder, namn eller
relationer (Nikolajeva, 2000:142). En bild kan inte med säkerhet visa att en person är
exakt fyra år, heter Alfons och att den andra personen på bilden är hans pappa och inte
en annan man i barnets närhet.

2.2.6.2 Miljöskildringar
Bilder ger ett snabbt och direkt intryck genom att hela miljön presenteras snabbt med
alla detaljer samtidigt, så att betraktaren kan se helheten direkt (Nikolajeva, 2000:119).
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Miljön talar om vilken tid och plats handlingen utspelar sig i. Det går att urskilja två
typer av miljö, integrerad miljö och bakgrundsmiljö (Nikolajeva, 2000:117). Den
integrerade miljön går inte att ersätta med en annan miljö, eftersom handlingen kräver
just denna specifika miljö. Bakgrundsmiljö är det motsatta, den är inte väsentlig för
handlingen. Däremot kan bakgrundsmiljön ha andra uppgifter, t.ex. ge information om
tid och årstid (Nikolajeva, 2000:117).
Miljöskildringar tar ofta stor plats i de bilder som läggs in i texter som är avsedda för
barn. Anledningen till det är att yngre läsare brukar hoppa över miljöbeskrivningar
(Nikolajeva, 2000:119). Därför brukar miljöbeskrivningar i text begränsas och istället
förlitar man sig på bildernas miljöskildringar.

2.3 Teoretiska utgångspunkter
Det sociokulturella perspektivet används som utgångspunkt för denna studie. Syftet för
studien är att undersöka bilder och deras möjligheter att påverka elevers förståelse vid
högläsning. Högläsningen i skolan sker inom en klass där eleverna är individer som
befinner sig på olika nivåer (Lundberg, 2010:120). De ingår dessutom i en gemenskap,
en klass. Denna gemenskap måste läraren bygga undervisningen på och se till att
eleverna både får individualiserad undervisning och gemensamma erfarenheter
tillsammans med andra (Lundberg, 2010:120f). Vygotsky argumenterade för att lärande
är en social process som skapas genom samverkan med andra människor (Lundberg,
2010:120f).
Vårt språk används för utbyte av kunskaper och erfarenheter. Vi kan fråga efter, låna
och byta information med andra människor (Säljö, 2014:34). I samspel kan vi
appropriera (ta över och ta till oss) kunskaper från andra. Människan bygger på tidigare
kunskaper och erfarenheter genom att få nya insikter genom andra människor. Vi
befinner oss i ständig utveckling (Säljö, 2014:119).
Bilder är också ett sätt att appropriera kunskap från en människa till en annan. Förenklat
kan man säga att all text kommer från bilden (Säljö, 2014:163). Människan har medierat
verkligheten genom bilden och gjort den tillgänglig för andra (Säljö, 2014:164).
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3 Metod och material
I kommande avsnitt introduceras studiens material och analysmetod. Även de urval och
avgränsningar som gjorts klargörs i detta avsnitt. Dessutom redovisas material- och
metodkritik.

3.1 Material
Undersökningen behandlar tre olika versioner av den klassiska sagan Alice i
Underlandet som skrevs av Charles Lutwidge Dodgeson, mest känd som Lewis Carroll,
år 1865. För 150 år sedan publicerades boken och än idag är den populär. På senare tid
har nya utgåvor av boken utkommit. Förutom ett antal olika utgåvor av boken har även
filmer gjorts, och Disneys version lär vara en av de mest kända filmerna om Alice.
Även fortsättningen, Alice i Spegellandet, har kommit ut i olika utgåvor och en film
planeras gå upp på biodukarna 2016. Tolkningarna av Alice i Underlandet är oändliga,
bland annat finns det skilda meningar om man ska tolka ”Underlandet” som
underjorden, medan andra har andra tolkningar av namnet. Vissa av tolkningarna säger
att berättelsen om Alice egentligen handlar om hur det är att växa upp, med den
mognadsprocess och den upproriska känsla som är vanlig i tonåren (Berg, 2015). Det är
fortfarande en populär bok som kan läsas av alla, ung som gammal, och den ger många
exempel på hur man med fantasins hjälp kan förstå verkligheten.
För min undersökning ville jag ha en bok med många bilder i som samtidigt är en
klassisk barnbok och därför föll valet på Alice i Underlandet. Denna bok innehåller en
saga med dåtidens fantasi, eller 1800-talets fantasy. Det är en bok med karaktärer och
miljöer som inte är helt självklara för barn i de åldrar som böckerna riktar sig till, vilket
gör att de behöver mer hjälp än vad endast texten kan ge. Eftersom boken är 150 år och
ursprungligen utgiven i Storbritannien passar den sagan bra för högläsning i de tidiga
skolåren då det centrala innehållet i svenska säger att eleverna ska möta böcker från
olika tider och olika delar av världen (Skolverket, 2011).
Berättelsen börjar med att Alice sitter tillsammans med sin syster vid stranden. Alice får
syn på en vit kanin med en klocka som han drar upp ur sin västficka. Han säger att han
är sen och skuttar snabbt vidare. Alice blir nyfiken och springer efter kaninen till ett
kaninhål, varpå Alice trillar ner i hålet. Kaninhålet är egentligen en väldigt djup brunn,
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så djup att Alice hinner tänka massor och även se sig omkring och undersöka de saker
hon faller förbi. När hon landar är ingenting sig likt.
Hon äter och dricker i flera omgångar under berättelsens gång, vilket gör att hon hinner
växa och krympa många gånger innan sagans slut. Hon träffar en ödla som heter Sten
eller Bill (beroende på vilken utgåva man läser), en kålmask som röker vattenpipa, en
marshare och en hattmakare, en katt som kan försvinna och komma fram lika snabbt
igen, en drottning (hjärter dam) som vill halshugga de flesta hon möter o.s.v.
I slutet av sagan får Alice agera vittne under en rättegång, och när Alice påpekar att den
dikt som används som bevis mot den anklagade bara är nonsens blir drottningen rasande
och alla hennes spelkortssoldater överfaller Alice. Då vaknar Alice och hon befinner sig
åter på stranden tillsammans med sin syster. Spelkorten som överföll henne var
egentligen bara löv som fallit från ett träd. Allt som hade hänt Alice var bara en dröm.
3.1.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar
Med hjälp av internet kunde jag finna flera olika utgåvor av boken. Avgränsning har
skett genom att jag valde tre utgåvor som finns tillgängliga i bokhandel eller på
bibliotek och alltså kan vara aktuella för högläsning i skolan idag. De tre utgåvor jag
valde ut är följande:

•

Alice 1. Carroll, Lewis (1983). Alice i Underlandet. [Ny utg.] Stockholm:
Bonniers juniorförl. Översatt av Åke Runnquist och illustrerad av Tove Jansson.

•

Alice 2. Carroll, Lewis (2000). Alice i Underlandet. Stockholm: Bonnier
Carlsen. Översatt av Åke Runnquist och illustrerad av Helen Oxenbury.

•

Alice 3. Carroll, Lewis (2009). Alice i Underlandet. Stockholm: B. Wahlströms
bokförlag. Översatt av Christina Westman och illustrerad av Robert Ingpen.

Alla tre utgåvorna innehåller många bilder och de är riktade till barn. Det är två olika
översättare till böckerna, men texterna är snarlika vilket gör att de skillnader som finns
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mellan böckerna hänför sig till bildmaterialet. Bilderna som analyseras har valts ut för
att de illustrerar samma händelser i de tre olika böckerna.
Hädanefter kommer de olika utgåvorna benämnas som Alice 1, Alice 2 och Alice 3.
3.1.2 Presentation av illustratörerna
Alice 1. Tove Jansson är illustratör till denna utgåva av Alice i Underlandet. Jansson
föddes år 1914 och dog år 2001. Hon var författare och konstnär, och är mest känd för
böckerna om Mumin och Mumindalen (Kåreland Alsin, 2015). Bilderna i Alice i
Underlandet påminner om Tove Janssons karaktärer, man kan direkt se att det är hennes
bilder. De mystiska sagobilderna är tecknade, stora delar endast med svart penna. Vissa
av bilderna är färglagda.

Denna bild visar när Alice faller ner i kaninhålet (Carroll, 1983:9).

Alice 2. Helen Oxenbury föddes 1938 i England och är en älskad och kritikerrosad
barnboksillustratör (Millikan, 2015). I denna utgåva av Alice i Underlandet har hon
skapat en somrig värld med ljusa och varma bilder i akvarell.
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Helen Oxenburys bild visar när kålmasken röker vattenpipa (Carroll, 2000:72).
Alice 3. Robert Ingpen, född 1936, är en av Australiens största barnboksillustratörer
som arbetar som frilansande designer, illustratör och författare (Walker Books Australia
and New Zealand, 2013). Hans version av Alice i Underlandet innehåller teckningar
färgade med färgpenna. De flesta av hans bilder täcker största delen av boksidorna och
påminner om äldre klassiska barnböckers bilder.

Katten som Alice träffar göms bland löven i ett träd (Carroll, 2009:89).

3.1.3 Materialkritik
Man kan kritisera att jag valt att studera hur bilderna kan hjälpa barn att förstå texten i
just dessa tre utgåvor. Alice har givits ut i hela världen och det finns ett otal utgåvor
med olika illustratörer som alla sätter sin prägel på historien om Alice. För mig har det
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varit viktigt att undersöka sådana utgåvor som är relativt lättillgängliga och därför kan
komma i fråga för högläsning i klassrummet.

3.2 Analysmetod
Analysen har gjorts med stöd av Maria Nikolajevas analysfrågor för analys av
illustratörers val till en text (2000:95). Nikolajeva skriver att de som illustrerar en
befintlig text kan använda bilden för att med miljö, personskildringar o.s.v. få oss att
tolka berättelsen på ett visst vis (2000:93). Relationen mellan text och bild är
komplicerad, och när det är två olika upphovsmän (en författare och en illustratör) blir
förhållandet mellan text och bild annorlunda än om upphovsmannen både skriver och
illustrerar (Nikolajeva, 2000:89). Illustratören tolkar texten och resultatet ser olika ut
beroende på vem illustratören är, vilken bakgrund han/hon har, vilken stil som används
o.s.v. (Nikolajeva, 2000:95). För att belysa hur olika tolkningarna kan se ut har
Nikolajeva själv gjort en analys av den klassiska sagan om Tummelisa, där hon
använder sig av ett antal analysfrågor (2000:95). Dessa frågor har jag använt i min
analys och skrivit om dem så att de passar till studien. De frågor som jag valt att inte ta
upp är bland annat Nikolajevas fråga om vilka episoder som illustrerats och delfrågor
som exempelvis om det finns närbilder på huvudkaraktären. Anledningen till att jag valt
bort vissa delar är att de inte tillför något till svaret på studiens frågeställning som
handlar om hur bilder kan vara ett stöd för eleverna att förstå okända situationer och
karaktärer.
Analysen ska belysa hur bilder kan påverka förståelsen för berättelsen. För att kunna
genomföra analysen utgår frågorna därför från de största delarna som påverkar
förståelsen, d.v.s. omslag, personskildring, miljöskildring. På varje nivå har jag
undersökt om bilden är en illustrering eller dekorering och i vilken mån den förtydligar
texten.

Analysen av de tre böckerna utgår från följande fem analysfrågor:
1. Vilken bild har valts till omslaget? Hur påverkar omslagsbilden vår förståelse av
vad boken handlar om?
-

Den första kontakten man har med en bok är omslaget. Den bild som väljs
till omslaget kan påverka oss mycket (Nikolajeva, 2000:67). Omslagsbilden
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ska göra betraktaren nyfiken utan att avslöja allt för mycket om vad som
kommer hända (Nikolajeva, 2000:67).
2. Hur många bilder finns i böckerna och vilket utrymme har de i förhållande till
texten?
-

Bilderna och uppslaget har en stor roll när det gäller högläsning (Nikolajeva,
2000:74). Beroende på bildens storlek (hur stor del den täcker av ett uppslag)
får bilden en betydande roll för läsningen (Nikolajeva, 2000:74).

3. Hur skildras Alice?
-

En personskildring genom bild kan mer effektivt berätta om en person än
vad en text kan, då det krävs många ord för att få klarhet i vem personen är
(Nikolajeva, 2000:140). Bilden har ett stort potential när det gäller att skildra
en persons utseende (Nikolajeva, 2000:144).

4. Hur skildras miljön?
-

Liksom personskildringar så kan även miljöskildringar snabbt presentera var
berättelsen utspelar sig, medan det hade krävts mycket text för att uppnå
samma effekt (Nikolajeva, 2000:119). Då yngre människor generellt sätt inte
gillar långa beskrivningar om miljön i text så har illustratören ett ypperligt
tillfälle att få visa vilken miljö berättelsen utspelar sig (Nikolajeva,
2000:119).

5. På vilket sätt förstärker bilderna texten? Är det illustreringar som hjälper läsaren
eller är det endast dekorering?
-

Bilder kan fungera som dekorering eller som illustrering. Skillnaden mellan
dessa är att dekorering inte behöver följa texten utan den finns endast till för
boksidans utseende medan en illustrering ska förstärka och förklara texten
(Fridell, 1977:62). Bilder kan skapa förståelse för texten och det krävs inte
att alla ska förstå samma språk för att kunna förstå bilder (Edwards,
2008:93). Bilderna kan alltså finnas till som stöd för att eleverna ska kunna
förstå sådant som annars hade skapat ett hinder och bilden kan lättare än
texten förklara de situationer och karaktärer som eleverna anser vara svårt.
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3.2.1 Metodkritik
Jag är medveten om att analysen kan ha blivit annorlunda om andra händelser i
berättelsen valts för analys. Det finns många andra händelser som jag inte har analyserat
som hade kunnat ge studien ett annat resultat. De händelser som inte valts ut för analys
är sådana händelser som antingen eleverna enkelt kan förstå och som ligger i närheten
av deras egen värld eller händelser som är korta och obetydliga för berättelsen.
Det finns förstås andra sätt att analysera bilder, men jag har funnit att Nikolajevas
ganska enkla analysmetod passar bra när syftet med analysen är att undersöka i vilken
mån bilderna hjälper läsarna att förstå svårbegripliga företeelser i texten.

4 Analys
Analysen består av fem analysfrågor varav den femte frågan innehåller analys av flera
olika situationer och karaktärer i berättelsen. Varje analysfråga avslutas med en
sammanfattning av svaret på frågan till respektive bok. Avsnittet avslutas med en
sammanfattning av resultatet.

4.1 Vilken

bild

har

valts

till

omslaget?

Hur

påverkar

omslagsbilden vår förståelse av vad boken handlar om?
Alice 1 har ett omslag som visar ett flertal olika personer och djur som finns med i
boken. På omslaget syns bland annat Alice, klockarkatten, flamingon som Alice spelar
krocket med, ödlan Sten och ett antal fler karaktärer. Bilden skapar ett kaos som
återspeglar den historia som utspelar sig i Underlandet, då berättelsen handlar om Alice
som somnat och drömmer om allt som händer henne i Underlandet.
På omslaget till Alice 2 har en bild från kapitel åtta valts. Det är en bild av Alice och
den vita kaninen som viskande har ett samtal tillsammans om det som hänt under ett
krocketspel hos drottningen i Underlandet. Denna bild säger inte mycket om vad som
komma skall, och har eleverna inte fått någon bakgrundsinformation om boken kan det
vara svårt att tänka sig vad boken handlar om, och det påverkar förståelsen.
Den tredje boken har, likt Alice 2, en bild som illustrerar en händelse i boken. Bilden
visar hur Alice faller ner i ett kaninhål som hon hittat. Detta omslag påverkar förståelsen
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genom att man förstår att Alice måste vara flickan på omslaget, till skillnad från de
andra böckerna som har flera olika karaktärer på omslaget. Däremot finns inga ledtrådar
om vad Underlandet kan vara för något, och det finns ingen miljöskildring kring Alice
som gör att eleverna skulle kunna få en uppfattning om vad Underlandet är för plats.
Alice

1:

Flera

olika Alice 2: Bild av Alice och Alice 3: Bild på Alice från

karaktärer från berättelsen. den vita kaninen som båda ett kapitel i boken. Den
Illustrerar ett kaos.

har stora roller i berät- enda karaktären på omtelsen. Bilden kommer från slaget.
ett kapitel i boken.

4.2 Hur många bilder finns i böckerna och vilket utrymme har
de i förhållande till texten?
I Alice 1 finns 55 bilder. De flesta bilderna täcker en tredjedel av sidan och det finns
även bilder som täcker en halv sida i boken. Boken är liten till storleken och bilderna
har inte fått ta stor plats i boken.
Alice 2 har 92 bilder allt som allt i boken. Många av bilderna täcker en hel sida, medan
andra täcker en halv. De bilder som är mindre till storleken är de som finns till varje
kapitel bredvid rubriken. De återfinns även i innehållsförteckningen, som en slags
återkoppling till kapitlets innehåll. Dessa bilder skulle kunna förutspå vad som kommer
att hända i det kapitel som komma skall. Boken och bilderna är betydligt större än i
Alice 1.
Alice 3 har lika många bilder som Alice 2, d.v.s. 92 stycken. I likhet med Alice 2 har
den många bilder som täcker en hel sida. I denna bok finns det även bilder som sträcker
sig över två sidor, bilderna ”blöder”. Blödning innebär att bilderna går utanför sidramen
och det finns inga kanter runt bilden (Nikolajeva, 2000:79). Dessutom finns det vissa
bilder som täcker en sida, men som blöder över till nästkommande sida där det även
finns text. Ett fåtal bilder är mindre än en halv sida. I början av varje kapitel finns bilder
över två sidor där även rubriken på kapitlet finns med. Likt Alice 2 skulle dessa bilder
kunna användas för att tillsammans förutspå vad som kommer att hända i kapitlet.
Denna bok är lika stor som Alice 2.
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Alice 1: 55 bilder. Främst Alice 2: 92 bilder. Främst Alice 3: 92 bilder. Främst
bilder som är mindre än en bilder som täcker en hel bilder som täcker en eller
halv sida av boken.

sida.

två sidor i boken.

4.3 Hur skildras Alice?
I Alice 1 skildras Alice som en flicka med blont rakt hår och helvita kläder (klänning
och strumpbyxor). Bilderna visar Alice som en ledsen och rädd flicka. På några bilder
är hon glad, men genomgående i boken ser hon ledsen, rädd eller blyg ut.
I Alice 2 skildras Alice som en yngre flicka än i Alice 1. Hon har blont lockigt hår och
en blå klänning. Att Alice har lockigt hår på bilderna är lite missvisande då texten säger
att Alice har rakt hår. I början av boken ser Alice ganska fundersam och skeptisk ut,
antagligen för att hon växer och krymper många gånger allt eftersom hon provar att äta
och dricka olika saker. I resterande delar av boken skiftar Alice humör enligt bilderna
(och enligt texten). Ofta är hon fundersam över vad som egentligen händer henne och
enligt uttrycket i ansiktet verkar hon vara trött på att aldrig riktigt förstå vad som händer
henne. Annars visas Alice som bestämd och modig.
Alice är en brunhårig flicka med blå klänning och vitt förkläde i Alice 3. Där är hon
mest lik den Alice som Disney har skapat. Hon ser oftast ut som om hon tar allt som
händer med ro. Hon är varken glad eller ledsen, inte heller fundersam och blyg som i de
andra utgåvorna. Det finns ett antal ställen i boken där hon ser rädd ut, vilket stämmer
överens med texten i boken.

Alice 1: Flickan skildras Alice 2: Flicka med blont Alice 3: Flicka med brunt
med blont rakt hår och som och lockigt hår. Blå klän- hår. Blå klänning med vitt
något äldre än de andra två. ning. Fundersam och skep- förkläde. Tar det som hänKlädd i vitt. Ledsen, rädd tisk till det som händer der med ro. Rädd ibland.
och blyg.

samtidigt som hon är modig
och bestämd.
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4.4 Hur skildras miljön?
Alice 1 innehåller relativt få bilder med miljöskildring. De bilder som innehåller en
miljöskildring är ofta detaljerade, och det gäller främst de bilder som är svart-vita.
Miljöerna i Alice 1 är ofta svart-vita och tecknade, men det finns vissa bilder med
miljöskildring som är färglagda. Miljöerna skapar en mystisk sagovärldskänsla och
bilderna ser ofta dystra ut. De miljöer som innehåller färg är oftast färgade med mörkare
färger såsom mörkbrunt och mörkrött. De svart-vita bilderna innehåller flest detaljer
vad gäller miljöskildringen, och de har ett annat djup än de bilder som har färg.
Miljöerna är till största del bakgrundsmiljö och kan ersättas med annan miljö. Det gäller
dock inte exempelvis när Alice faller ner genom kaninhålet, där miljön illustreras.
I Alice 2 är miljöskildringen detaljerad och det finns många uppslag i boken med
miljöskildring. Miljön är verklighetstrogen även om händelserna och situationerna inte
är det. Miljöerna skulle till största del kunna finnas även i verkligheten. Bilderna är
målade i akvarell. Miljön skulle jag även vilja benämna som varm och ljus med vackra
och klara färger. Man får ett intryck av att illustratören har tänkt sig att det är sommar i
Underlandet. Bilderna i sin helhet har en rymd med ljus och värme som gör miljöerna
intressanta. I denna utgåva är miljön integrerad till största del, bilderna berättar det som
texten säger och visar viktiga detaljer i miljön.
Den tredje boken innehåller miljöskildringar som är tecknade och sedan färgade med
färgpenna. De flesta bilderna är färglagda. I vissa situationer finns detaljerade konkreta
miljöer, medan andra situationer har en mer abstrakt utformning utan miljöskildring.
Miljöerna ger ett intryck av mystik och färgerna går i mörkt, mörkgult, brunt, grått och
blått. Till skillnad från Alice 2 är miljöerna mattare och dovare i denna bok. Man får ett
intryck av att det är höst i Underlandet. I likhet med Alice 2 är miljöerna till största del
integrerade eftersom bilderna visar viktiga detaljer i miljön.
Alice 1: Få bilder med mil- Alice 2: Verklighetstrogen Alice 3: Blandning av dejö. Färger som ger ett dys- miljö. Akvarellfärger som taljerad miljö och bilder
tert och mystiskt intryck. ger ett ljust och varmt in- utan bakgrundsmiljö. MörMörka färger. Bakgrunds- tryck. Sommarkänsla i bil- kare färger som orange och
miljö.

derna. Miljön är integrerad.

brunt.

Känsla

av

höst.

Integrerad miljö.
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4.5 På vilket sätt förstärker bilderna texten? Är de illustreringar
som hjälper läsaren eller är de endast dekorering?
Jag har valt ut svåra situationer och okända karaktärer i texten där det kan vara extra
viktigt att ha bilder som hjälper eleverna att förstå vad som händer eller vilken karaktär
det handlar om. De situationer och karaktärer som jag har analyserat har jag räknat som
svårförståeliga för eleverna då det är situationer och karaktärer som de inte möter i
vardagen och som de inte förväntas ha kunskap om. Kriteriet för att bilden ska sägas
förstärka texten är att den är en illustrering och inte en dekorering. Illustrering är de
bilder som tillför något till texten och förenar bild och text. Dekorering är de bilder som
endast är till för boksidans utseende och behöver inte ha något samband med texten
(Fridell, 1977:62).
4.5.1 Dront – vilket djur är det?
Ordet dront, en utdöd fågel, används flitigt i en episod. Begreppet kan vara svårt för
eleverna att förstå, då det inte används så ofta. Dronten förekommer i ett kapitel som
handlar om när Alice och ett antal olika djur har blivit blöta genom att ha hamnat i en
damm av tårar. Djuren och Alice hamnar sedan på en strand där de försöker komma på
hur de ska göra för att bli torra. Dronten kommer då med förslaget att de ska genomföra
en ”kommittélöpning” (dronten ritar upp en ring och sedan är det bara att springa runt
ringen, där det inte finns någon början och inget slut).
Alice 1 (sid. 25). I denna bok tecknas Alice, dronten och två fyrfotadjur. Denna bild är
mindre informativ och hade jag inte vetat att en dront är en fågel så hade jag varit
osäker på vilket djur det handlar om. Bilden innehåller få detaljer och därför är det svårt
att tolka bilden. Det är svårt att ta hjälp av bilden, dels för att det är fler djur på bilden
än dronten, dels för att de andra djuren skulle kunna vara vilket fyrfotadjur som helst.
Bilden är grovt skissad och man får endast se karaktärernas konturer. Bilden är en
dekorering som inte hjälper till att förstå texten.
Alice 2 (sid. 44). I denna bok finns en bild när alla djuren ska springa kommittélöpningen. Här syns de flesta av de olika djur som finns med under löpningen. Dronten
syns tydligt, men det framgår inte helt tydligt att det är honom det handlar om. Däremot
är de andra djuren mer igenkännbara och därför kan eleverna med uteslutningsmetoden
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förstå vilket djur som är dronten. När eleverna förstår det är det lätt att föreställa sig hur
de såg ut i verkligheten, då bilden är detaljerad och verklighetstrogen. Bilden är en
illustrering då den visar de olika djuren detaljerat och dessutom förstärker själva
situationen med kommittélöpningen genom att visa hur djuren springer i ringen.
Alice 3 (sid. 33– 41). I denna version av boken börjar kapitlet om kapplöpningen
(kommittélöpningen i de andra utgåvorna) med en stor bild av de olika djuren som
springer. Genom att titta på denna bild kan man inte utläsa vilket av djuren som ska
föreställa en dront. Däremot kommer en bild på sid. 40–41 där dronten överräcker en
fingerborg till Alice, och där syns det tydligt vad en dront är. I texten finner man
meningen: ”De skockades alla runt henne ännu en gång medan Dronten högtidligt höll
upp fingerborgen” (Carroll, 2009:38ff). Bilden tillsammans med texten förstärker och
förtydligar vem dronten är. Dessutom får man i föregående kapitel veta att det är en
utdöd fågelart, men det kräver att läraren noterar detta och läser detta högt för eleverna,
för informationen finns inte i den löpande texten utan som en fotnot. Första bilden är en
illustrering då den kan förtydliga själva kapplöpningen och bilden följer texten. Den
andra bilden är likaså en illustrering då den tydligt visar vad en dront är för djur.
Alice 1: Dronten syns på Alice 2: Dronten skildras Alice 3: Har ingen tydlig
samma bild som två fyr- med ett antal andra djur på bild på samma ställe i texfotadjur. Svårt att veta vil- samma bild. Bilden på ten som de andra. Däremot
ket djur det gäller. Inga dronten

är

verklighets- en senare bild som tydligt

detaljer i bilden, grovt skis- trogen. Bilden är en illust- visar vad en dront är. Bilsad bild med endast kon- rering.

derna är illustreringar.

turer. Bilden är en dekorering
4.5.2 Konjak – vad är det djuren ger ödlan?
I kapitel fyra går Alice in i ett hus för att leta upp den vita kaninens handskar och solfjäder som han har tappat bort. Hon dricker sedan ur en flaska som hon hittat. Drycken
gör att hon växer och blir så stor att hon inte kommer någonstans utan blir fast i huset.
Kapitlet fortsätter med att en ödla vid namn Sten ska gå ner i skorstenen för att kolla
vem det är som är inne i huset (Sten och den vita kaninen kommer inte in genom dörren
för att Alice är i vägen). Sten blir sedan utsparkad av Alice samma väg som han kom in.
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Texten fortsätter enligt följande: ” – Håll upp huvet! – Lite konjak! – Håll inte för mun
på honom!” (Carroll, 1983:36). I detta skede framgår det inte i texten vad det är som
händer, utan först senare i texten får man reda på att ödlan har fallit till marken och
tagits emot av två djur. Man får även veta att de två djuren är två marsvin som ska hålla
upp huvudet och ge honom konjak.
Alice 1 (sid. 34). I denna version finns ingen bild som motsvarar det som sker med
ödlan. Den bild som finns i samband med texten är en bild på hur Sten klättrar på en
stege och hur Alices hand sticker ut ur huset. Bilden visar även ett antal smådjur som
står nedanför stegen, men den ende som går att urskilja är den vita kaninen. Det finns
alltså ingen bild som visar vad som händer med Sten när han fallit till marken och får
konjak av marsvinen. Det gör att eleverna endast får en bild av det som sker innan och
det som sker efter det att Sten har fått hjälp av de två marsvinen.
Alice 2 (sid. 67). Här finns en bild efter texten som visar att Sten ligger mellan två
marsvin som ger honom någonting ur en flaska. Bilden är en illustrering som gör det
mer tydligt vad det är som händer. Bilden visar att Sten har landat på marken och han
ser ganska utslagen ut. Han får medicin ur en flaska av två marsvin. Att det är två
marsvin framkommer senare i texten, men genom bilden får alltså eleverna reda på detta
i förväg.
Alice 3 (sid. 56). I denna bok heter ödlan istället Bill. Som i Alice 1 finns ingen bild på
vad som sker mellan ödlan och marsvinen. Den bild som finns är en helkroppsbild på
ödlan utan några detaljer om vad som händer. Bilden är en dekorering.

Alice 1: Finns ingen bild Alice 2: Konjak förklaras Alice 3: Endast en bild på
som motsvarar händelsen. genom en bild där ödlan ödlan, inga detaljer i bilden
Endast bilder på det som syns ligga på marken mel- om vad som händer. Denna
händer före och efter.

lan två marsvin som ger bild är en dekorering.
honom något ur en flaska.
En illustrering som tydligt
visar vad som sker.
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4.5.3 Kålmasken och vattenpipan
Alice möter en kålmask som har en vattenpipa i munnen och de två startar en
konversation.
Alice 1 (sid. 39–43). I denna bok möter eleverna ingen bild av kålmasken eller
vattenpipan förrän långt efter att Alice och kålmasken har pratat och Alice har läst upp
”Har du sett herr kantarell” (en klassisk barnvisa) för kålmasken. Detta gör att eleverna
inte får en illustrering som kan hjälpa till att förstå vad vare sig kålmasken eller
vattenpipan är förrän texten övergår till en annan del av berättelsen. Dessutom är bilden
av vattenpipan mycket liten, och det är otydligt vad en vattenpipa är och hur den
används. Det finns ingen bild som kan förstärka och förmedla vad en vattenpipa är för
eleverna.
Alice 2 (sid. 71–73). Bilden som visar kålmasken och vattenpipan är en detaljrik
illustrering. Bilden är stor och visar tydligt vad en vattenpipa är. Vattenpipor är något
som eleverna nog inte har kommit i kontakt med och det är svårt att veta vad det är.
Bilden hjälper eleverna att förstå vad en vattenpipa är och vad man använder den till.
Alice 3 (sid. 64–69). Denna bok har inte någon bild av hela vattenpipan förrän senare i
boken. Däremot finns en bild i början av Alices samtal med kålmasken som visar
kålmasken som har tagit ut själva munstycket ur munnen. Man kan se kålmasken,
munstycket och en del av slangen på denna bild. Bilden är inte optimal som verktyg för
att få eleverna att förstå vad en vattenpipa är, men de kan förstå att det är något masken
har i munnen och antagligen kan de förstå att det är någonting masken röker då ordet
”pipa” associeras med rökning.
Bilden är en illustrering, om än bristfällig då den inte visar helheten omedelbart. Senare
finns en bild där man tydligt ser hur en vattenpipa är uppbyggd och hur den används.
Alice 1: Bild av kålmasken Alice 2: Tydlig bild av vad Alice 3: Tydlig bild senare i
och vattenpipan senare i en vattenpipa är. Även tyd- texten. Dock en introducetexten. Otydlig bild av lig bild på en kålmask. En rande bild där munstycket
vattenpipan. Bilden är en illustrering som kan hjälpa på vattenpipan syns nära
dekorering.

förståelsen.

kålmaskens mun. Bilderna
är illustreringar.
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4.5.4 Kattens kamouflage – hur ser det ut när katten försvinner?
Alice möter en katt som beskrivs som lustig. Han grimaserar och verkar ha samma min
hela tiden. Alice pratar med katten och katten försvinner och dyker upp igen i flera
omgångar vilket Alice tycker är jobbigt.
Alice 1 (sid. 56–57). Återigen saknar denna version av Alice i Underlandet bilder som
visar det som händer i texten. Det finns en bild, en dekorering, med konturerna av en
katt som ser ganska elak ut på sidan 56. Bilden på katten saknar miljö som visar var
katten och Alice befinner sig. Texten berättar att katten sitter på en trädgren, något som
inte syns på bilden.
Alice 2 (sid. 106–107). Boken visar en serie om fyra bilder där läsaren kan se hur katten
långsamt försvinner. Den visar hur försvinnandet börjar först med svansen, sedan hur
den mer och mer försvinner in i trädet som den sitter (kamouflerar sig) i. Sista bilden
visar att katten till slut endast har sin grimas kvar. Hur katten försvinner in i trädet står
även i texten och bilden förtydligar textens beskrivning. Denna bild är en detaljerad
illustrering som förtydligar händelsen.
Alice 3 (sid 88–89). I denna bok finns en bild på kattens ansikte. Resten av kroppen
göms bland löv. Bilden och miljön är delvis abstrakt eftersom löven smälter ut och blir
till en gul/brun bakgrund över hela uppslaget. Det är en bra bild av katten och hans
grimas, men den visar inte hur det ser ut när han försvinner. Man kan inte riktigt se att
katten sitter på en trädgren som det står i boken, eftersom det man ser endast är löv.
Denna version följer inte texten på samma sätt som i Alice 2, vilket gör att det blir mer
en dekorering än en illustrering där bilderna tydligt visar kattens försvinnande.
Alice 1: Ingen motsvarande Alice 2: Visar tydligt hur Alice 3: Stor bild som
bild förutom en bild där katten försvinner in i trädet. endast visar kattens ankonturerna av en katt syns. Serie om fyra bilder som vi- sikte. Visar inte händelseBilden är en dekorering.

sar händelseförloppet. Bil- förloppet. Otydligt att katderna är illustreringar.

ten sitter i ett träd. Mer en
dekorering än en illustrering.
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4.5.5 Krocket hos drottningen – men vilka är Tvåan, Femman och
Sjuan?
Alice är på väg in i drottningens trädgård när hon stöter på tre trädgårdsmästare som
målar en vit rosenbuske helt röd. Alice går närmare och hör hur de tre
trädgårdsmästarna kallar varandra för Tvåan, Femman och Sjuan. Namnen på
trädgårdsmästarna kan tyckas vara säregna och man får ingen ledtråd i texten om varför
de har dessa namn, men trädgårdsmästarna är kort ur en kortlek, spader två, spader sju
och spader fem.
Alice 1 (sid. 67–68). Då Alice möter trädgårdsmästarna finns en bild på en arg man med
en spadersymbol på magen som är uppochnervänd. Det finns dessutom en bild på
ryggen av en katt. Det finns inget samband mellan text och bild, vilket gör denna bild
till en dekorering.
Bilden på trädgårdsmästarna kommer på nästkommande sida, och där kan man se de tre
trädgårdsmästarna som försöker måla rosenbusken. Däremot är det inte tydligt att det är
just de som är tvåan, femman och sjuan. I bakgrunden på denna bild kommer några män
gående och av texten kan man förstå att det är soldater med hillebarder med klöverblad i
spetsarna som går först i ledet. För att förstärka texten hade soldaterna och deras vapen
behövt vara större och särskilt hillebarderna hade behövts förtydligas då det är svårt för
eleverna att veta vad det är.
Alice 2 (sid. 124–125). Bilden visar att de tre trädgårdsmästarna är spader två, spader
fem och spader sju, det kan man se genom symboler och siffror på korten.
Vidare visar bilden att de tre håller på att måla en vit rosenbuske röd. Bakgrunden med
soldaterna som finns i Alice 1 saknas i denna bild. Däremot finns en senare bild som
visar de flesta av de personer, inklusive soldaterna, som ska vara med under
drottningens krocketspel. Bilden är en illustrering som följer texten och förstärker att
trädgårdsmästarna är spelkort.
Alice 3 (sid 108). Även i denna version finns det en bild på trädgårdsmästarna men det
är endast två av dem med på bilden. Trädgårdsmästarna har spadersymboler på magen
men inget förtydligande med siffror. Vidare finns ingen miljöskildring på denna bild

24

och illustratören har inte tagit med rosenbusken eller de soldater som kommer, vilket
gör bilden till en dekorering som inte förtydligar det som händer i texten.
Alice 1: Ingen bild i början Alice 2: Bilden visar de tre Alice 3: Bilden visar två av
av texten. Däremot en bild trädgårdsmästarna och att tre trädgårdsmästare. Bristsenare som visar trädgårds- det är kort ur en kortlek det fällig bild då en av dem
mästarna. Otydligt då en av handlar om. Namnen för- saknas och det finns inte
de tre gömmer sig. Bilden stärks genom att visa siffror någon miljöskildring som
är en dekorering.

på korten. Bilden är en förstärkning. Bilden är en
illustrering.

dekorering.

4.6 Sammanfattning av analysen
Avsnittet sammanfattar och sammanställer resultatet av analysen. De tre utgåvorna
ställs mot varandra och jämförs.
Bilderna i de olika utgåvorna skiljer sig från varandra på många olika sätt. Alice 2 har
varma och ljusa akvarellbilder medan de andra utgåvorna är mörkare och mer mystiska
teckningar. Alice 1 har till stor del bilder som inte är färglagda, medan de andra
utgåvornas bilder till största delen är i färg. De teckningar i Alice 1 som är gjorda med
svart penna är mycket detaljerade. Dock saknar Alice 1 många detaljer som hade kunnat
hjälpa eleverna att förstå situationerna och karaktärerna. Miljöerna i de olika utgåvorna
är i allmänhet bakgrundsmiljöer. Det innebär att miljöerna skulle kunna ersättas med
annan miljö (Nikolajeva, 2000:117). Detaljer i miljöerna som exempelvis rosenbusken
som trädgårdsmästarna målar är däremot exempel på integrerad miljö som inte kan
ersättas med annan miljö.
Huvudpersonen Alice är porträtterad på olika sätt i böckerna. I Alice 1 är hon klädd helt
i vitt, medan Alice 2 har en blå klänning och Alice 3 är den flicka som är mest lik
Disneys Alice med blå klänning och vitt förkläde. De olika porträtten av Alice skiljer
sig dessutom genom att bilderna visar en ledsen, rädd och blyg Alice 1, medan Alice 2
är fundersam över det som händer i början men annars modig och bestämd. I Alice 3 är
det besvärligare att hitta hennes egenskaper, hon är varken glad eller ledsen. Hon verkar
ta allt med ro, förutom några gånger då bilderna uttrycker rädsla. Eftersom det inte finns
några direkta beskrivningar av Alice i ord så är det bilderna som påverkar vilken bild

25

man får av vem Alice är. Alice 3 har ett mindre fel i bilderna som visar att Alice har
lockigt hår medan texten säger att hon har rakt hår.
En stor del av analysen handlar om situationer och karaktärer som kan vara svåra att
förstå. Exempelvis behöver eleverna hjälp för att förstå vem dronten, tvåan, femman
och sjuan är. Då texten inte berättar tydligt vilka dessa karaktärer är måste bilden finnas
för att förtydliga. Bilderna i de olika utgåvorna visar att bilder kan förtydliga texten och
förklara det som kan väntas vara svårt att förstå, som i Alice 2 där femman, tvåan och
sjuan visas både som spelkort med spadersymboler och genom siffror på korten. Vissa
av bilderna har brister, exempelvis bilden på dronten i Alice 1, där endast konturerna
syns och det är otydligt vilken av karaktärerna som är dronten.
De bilder som analyserats består till stor del av illustreringar som skapats för att
förtydliga texten. Vissa bilder kan inte sammankopplas med texten och är därför
dekoreringar, främst i Alice 1 och 3. Alice 2 är den utgåva som skiljer sig från de andra
utgåvorna då samtliga punkter i analysen visar att bilderna är illustrationer som ger
eleverna större möjligheter att skapa läsförståelse vid högläsningen. Bilderna har fler
viktiga detaljer än de andra böckerna. Till exempel visar Alice 2 vilka tvåan, femman
och sjuan är genom att förtydliga med siffror på korten, något som de andra böckerna
saknar. De bilder som analyserats i Alice 2 är bra hjälpmedel till texten då bilderna är
illustreringar som förtydligar det som händer genom att illustratören har fått med många
viktiga detaljer i sina bilder.

5 Diskussion
I detta avslutande avsnitt diskuteras resultatet av analysen. Diskussionen fokuserar på
vad böckerna kan ge vid användning av dem i undervisningssammanhang. Avslutningen
ger förslag på vidare forskning.
Sveriges elever har blivit sämre på läsförståelse enligt PISA-undersökningen. De låga
resultaten är skrämmande, då varje människa måste kunna förstå texter för att verka och
leva i dagens samhälle (Skolverket, 2014). Skolan måste därför se till att elevernas
läsförståelse förbättras, och de måste få möjligheten att öva på detta på flera sätt än ett.
Högläsning kan vara ett sätt att öka läsförståelsen om läraren dessutom samtalar med
klassen om berättelsen och bilderna (Lundberg, 2010:33). Alice i Underlandet är en
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passande högläsningsbok då den är en gammal klassisk berättelse som det är en
utmaning för eleverna att ta sig igenom. Det är inte självklart att eleverna förstår allt i
berättelsen, och då är det viktigt att bilderna i boken hjälper eleverna att förstå det som
händer.
Bilder i böcker ska vara illustreringar som samspelar med texten för att kunna användas
vid samtal om berättelsen i en bok (Fridell, 1977:62). Bildernas samspel med texten är
också nödvändigt för att skapa förståelse (Lundberg, 2010:87). Bilderna i de
analyserade Aliceböckerna innehåller till största del illustreringar. I vissa fall är dock
bilderna i Alice 1 och 3 dekoreringar som inte visar det texten berättar. Alice 2 visar vad
som händer och förtydligar det texten säger, och den visar ibland mer än vad texten
berättar. Det är den bok som visar och förklarar tydligast det som händer i bilderna.
Dessutom arbetar bilderna tillsammans med texten, och bilderna finns i nära anslutning
till texten.
Bilderböcker kan användas länge, inte endast för små barn (Edwards, 2008:94). Det är
något som böckerna om Alice visar. Bilderna i Alice 1 och Alice 3 passar antagligen
äldre barn, då bilderna är mer abstrakta och saknar detaljer i bakgrundsmiljön. I Alice 2
är bilderna mer konkreta med miljöer som skulle kunna finnas i verkligheten, vilket gör
att de passar bra för yngre barn men även för äldre elever med mindre utvecklad
läsförståelse.

Miljö- och personskildringen i de olika utgåvorna av Alice i Underlandet är i många fall
detaljerade och avslöjar mycket information om miljön och karaktärerna utan att den
som läser eller lyssnar behöver ta hjälp av texten för att förstå. Eleverna kan få en stor
mängd information genom bilden, vilket gör att eleverna snabbt kan förstå vad det är
som händer (Nikolajeva, 2000:119). Då yngre elever generellt inte gillar långa
miljöbeskrivningar i ord är detaljrika bilder ett sätt att låta eleverna ta del av den miljö
som finns i berättelsen (Nikolajeva, 2000:119). Därför passar dessa böcker även de
elever som kanske inte alltid orkar lyssna hela tiden, men som kan ta till sig berättelsen
genom bilderna. Även elever som har annat modersmål har stor nytta av bilderna då
bilder inte kräver att alla ska tala samma språk (Edwards, 2008:93).
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De tre utgåvor av Alice i Underlandet som analyserats kan användas vid högläsning och
samtal för att träna elevernas läsförståelse. Dock är Alice 2 den bok som ger flest
möjligheter att använda bilderna för att skapa förståelse då de andra böckerna innehåller
ett antal bilder som endast är dekoreringar. Samtalen kring berättelsen och bilderna bör
röra hur Alice upplever det som händer i Underlandet för att peka på fantasins
möjligheter att omtolka verkligheten. Dessutom bör samtalen innefatta de delar som
eleverna anser vara svåra att förstå. Läraren får då möjlighet att försäkra sig om att alla
elever förstår vad boken handlar om.
Avslutningsvis ges förslag på vidare studier. Det skulle vara intressant att fortsätta
bygga på denna studie och genomföra klassrumsobservationer där lärare läser och
diskuterar de olika böckerna om Alice i Underlandet med eleverna. En liknande studie
med bilder i böcker som elever kan läsa själva skulle även vara intressant.
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