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Abstrakt
Undersökningen använder kollaborativ designprocess. Tre bilderbokuppslag som berättar om djur i 

Amazonas regnskog har producerats. Dessa har varit utgångspunkten i tre intervjuer gjorda med två 

förskollärare och en förläggare som har fått komma med förslag på revideringar i uppslagen. 

Frågorna har fokuserat på bildens multimodala tecken som text, bild och grafisk formgivning. 

Undersökningen söker med socialsemiotiska analysverktyg svar på hur tecknen i en faktabok för 

barn kan göras mer samstämmiga genom förslag på revideringar från utomstående. Utifrån 

deltagarnas revideringsförslag har nya versioner av uppslagen tagits fram. Flera fördelar med att ta 

in fler personer i processen har framkommit, och även några nackdelar. Före- och efterbilder visas i 

studien och synliggör hur bokens multimodala tecken transformeras efter informanternas 

revideringar. En slutsats har varit att arbetsmetoden har ökat bokens läsbarhet genom att skapa 

tydligare kopplingar i teckensystem. Informanterna har bidragit med kunskap och infallsvinklar som 

utvecklat bokens tydlighet, läsbarhet och samstämmighet. Till uppsatsen medföljer en gestaltning 

som är tre stycken faktabokuppslag till en barnbok om Amazonas framtagna kollaborativt med 

undersökningens informanter. 

Nyckelord 
Kollaborativ metod, socialsemiotiskt perspektiv, barnbok, revideringar, multimodal, informanter.
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1. Inledning
Jag har på senare år intresserat mig allt mer för hur bild och text i faktaböcker för barn multimodalt 

samverkar eller motverkar varandra. Som verktyg har jag använt ett socialsemiotiskt perspektiv som 

granskar hur medier som bild, text och grafiska element används tillsammans för att kommunicera 

information i vad som sammantaget brukar benämnas ”utvidgad text”. Det sätt varpå dessa element 

samverkar eller motverkar kan avgöra om en bok uppfattas som läsvärd eller inte. För barnböcker 

tillkommer också hur den vuxne läsaren uppfattar innehållet.  

Enligt mina erfarenheter finns åtskilliga goda exempel på böcker som uppfyller högt ställda krav på 

bokens kommunicerbarhet, men också en hel del exempel på böcker som inte kommunicerar väl 

med läsaren. Det senare handlar ofta om bilders bristande samverkan med texten. Jag står själv i 

begrepp att skapa en faktabok för barn, och har en hypotes om att boken blir tydligare om personer 

utifrån kommer med förslag på förbättringar. Jag är van vid att på eget initiativ göra stora ändringar 

i bilders innehåll, och har nu valt att undersöka hur förändringar kan utföras kollaborativt. Denna 

metod genererar idéer från flera utgångspunkter vilket möjliggör fler tänkbara arbetsspår att arbeta 

med. De många infallsvinklarna kan dock också vara en nackdel då det blir en mer omständig och 

mer tidskrävande arbetsgång. Jag har valt att frångå den traditionella arbetsgången där det i första 

hand är förlagspersonal som är delaktig i att utveckla en boks innehåll tillsammans med författaren, 

och har i stället samverkat med yrkesföreträdare som främst ser på böckerna utifrån sina 

erfarenheter som läsare för barn. De uppslag som undersökningen utgår ifrån har tagits fram utifrån 

min personliga uppfattning för vad som är tilltalande innehåll och pedagogiskt tilltal. Vad som gör  

att en barnbok uppfattas som bra är komplext, en viktig aspekt är balansgången mellan att vara 

övertydlig, tydlig eller otydlig. Denna balans är beroende av hur alla delar i boken kommunicerar, 

och framgår först när allt i en bok är utvecklat. Att barnböcker dessutom har flera sorters mottagare 

komplicerar detta ytterligare. Förläggare, föräldrar, barn, recensenter, bokhandlare och 

bibliotekarier har olika intressen och preferenser när de bedömer en bok, och dessa bör till stor del 

uppfyllas för att en bok ska fungera på en marknad. Detta gör sammantaget bilderboksskapande till 

en balansakt där risken att komma snett hela tiden är närvarande. 
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1.2 Bakgrund

Bilderböckers historia i Sverige

Den svenska barnboksutgivningen uppgick under 1600-talet till endast 40 svenska titlar,  det var 1

först efter införandet av allmän skolplikt år 1842 som efterfrågan på böcker till barn blev markant 

ökad.  Barnlitteraturens innehåll har genom historien följt rådande samhällsideal, under 2

upplysningstiden innehöll böcker tydliga och förnuftiga historier, som sedan under romantiken 

byttes ut mot böcker där känsla och fantasi upphöjdes till ledord.  Under 1900-talets första hälft 3

blev barnböcker tillgängliga för alla i och med att biblioteken kunde nå ut till hela befolkningen. 

Under tidiga 1900-talet låg antalet publicerade titlar i Sverige på ett hundratal per år, i kontrast till 

dagens 1500 titlar per år, varav cirka hälften från andra språk.  Under andra hälften av 1900-talet 4

ökade antalet förskolor kraftigt vilket också bidrog till en ökad efterfrågan på barnböcker.  Idag har 5

barnböcker har inte samma krav på sig att vara uppfostrande och behöver inte heller vara realistiskt 

avbildade. Istället har de konstnärligt estetiska och berättarmässiga kvalitéerna blivit ledord för en 

boks anseende hos förlag och kritiker. 

Forskning kring barnböcker
Att skriva läromedel handlar om att göra det okända och komplicerade begripligt så att mottagaren 

ska får en bättre förståelse för sin omvärld. Barnbokens relevans som läromedel grundar sig på 

forskning som visar att barn som som läser mycket böcker tillsammans med sina föräldrar innan de 

börjar skolan har lättare för att lära sig läsa på egen hand.  Barn lär sig också från bilderböcker 6

genom att sätta samman symboler till helheter, och koppla dessa till den verkliga världen. Den 

 Kåreland, Lena (2008), Barnlitteraturens utveckling i Sverige  litteraturbanken: 1

http://litteraturbanken.se/#!/presentationer/specialomraden/, s. 2. Internetkälla, hämtad 2016-05-06.

 Ibid., s. 2.  2

 Ibid., s. 2.   3

 Ibid., s. 6. 4

 Ibid., s. 4. 5

 Böck, Margrit, Pachler, Norbert (red.) (2013), Multimodality and Social Semiosis: Communication, Meaning-Making, 6

and Learning in the Work of Gunther Kress: Routledge Studies in Multimodality, s. 34.
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multimodala utformningen av en bilderbok kan variera avsevärt, i allt ifrån realistiska fotografier till 

förenklade grafiska bilder och överdrivna cartoon-artade bilder. Forskning har visat att böcker med 

realistiska bilder genererar bäst information för barnets förståelse av världen,  men det har också 7

bekräftats att barn lär sig även om bilderna till viss del är förvrängda.  Barnböckers inverkan på 8

barns förståelse för världen kan vara betydande, barn i sexårsåldern har visat sig börja tro på 

ologiska fenomen i böcker, trots att de innan läsningen känt till att det som visas i boken inte 

stämmer i det faktiska livet.  Samspelet mellan bild och text är inte oproblematiskt när det kommer 9

till barn och lärande, det har visat sig att barn många gånger lär sig mindre av en bok när den 

innehåller många bilder med otydliga kopplingar till texten än med enbart text.  Det är därför 10

viktigt att undersöka vilka bildelement som är sakliga och vilka som blir överflödiga eller rent av 

förvirrande. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Mot ovanstående bakgrund är studiens syfte att undersöka en metod för att om möjligt göra de 

multimodala tecknens kopplingar mer samstämmiga i faktaböcker för barn. 

Syftet är också att utröna om metoden kan sortera bort felaktiga, fördomsfulla eller stereotypa 

skildringar som författaren själv har svårt att se. Undersöknings relevans för ämnet bild och 

pedagogik vilar mot bakgrunden att allt fler bilder produceras i ett högt tempo, utan att 

upphovspersonen hinner granska samstämmigheten i de utvidgade bildernas teckensystem. 

Uppsatsen kommer utifrån detta undersöka vilka resultat en fördjupad bildproduktion leder fram 

till.   

 Böck (2013), s 37.7

 Ibid., s. 40.8

 Ibid., s. 38.9

 Ibid., s. 40.10
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Frågeställningar 

1. 
Vilka designmässiga revideringar kan en kollaborativ designprocess leda till i utvecklandet av tre 

faktabokuppslag för barn i åldrarna 3-6 år?  

2. 

Vilka pedagogiska förtydliganden går att utveckla i uppslagens teckensystem?  

3. 
Motsvarar en tänkbar ökad samstämmighet mellan tecknen i slutresultatet den utökade arbetsinsats 
som metoden medför? 

2. Empiri 
Emperin består av tre transkriberade intervjusamtal. I samtalen diskuteras tre bokuppslag för en 

kommande kunskapsbok om djur i Amazonas. Revideringarna som följer efter intervjuerna ingår i 

det undersökta materialet. Boken är avsedd för barn i åldrarna 3-6 år och ska både kunna användas 

som bilderbok där barnen ”läser” på egen hand, och med textläsning av vuxna där barnen följer med 

och tittar på bilderna. 

3. Urval och avgränsning

Jag har undersökt hur uppslagen förändrats vartefter informanterna lämnat förslag på ändringar i 

bokens bildmaterial. Ändringarna har utförts i den utsträckning jag hållit med om revideringarnas 

relevans. Efter materialets slutliga utformning har en socialsemiotisk analys av ändringarnas 

betydelse och tillkomst gjorts. Uppslagen om djuren i Amazonas har varit relativt tydligt 

formulerade redan vid undersökningens början och haft en tydlig stil och form. Tanken har varit att 

det är lättare att ge ändringsförslag till färdiga bilder, istället för otydligt skissade. Undersökningen 

är begränsad till tre vuxna informanter, bedömningen har varit att det är lagom många för att få en 
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rimlig förändring av materialet, och därmed en överblickbar mängd ändringar att utföra och 

analysera. Undersökningen inbegriper endast vuxna och inte barn, för att få tillgång till 

urvalspersoner som specifikt har gedigen erfarenhet av olika barns relationer till barnböcker.  

Av de medverkande är två förskolepedagoger, och en bokhandlare med uttalat intresse för 

barnböcker. Informant nummer ett heter Carina och arbetar med att koordinera förskolepedagogers 

arbetsmetoder på olika förskolor i Bagarmossen. Hon är utbildad förskollärare och har arbetat med 

barn och pedagogik i 20 år. Informant nummer två heter Oskar och driver en bokhandel med 

barnlitteratur samt ett förlag med inrikting på studentlitteratur.  

Informant nummer tre heter Anna-Carin och arbetar som pedagog på en förskola. Hon är utbildad 

förskolelärare och har 30 års yrkeserfarenhet. De medverkande är valda för att de utifrån sina 

yrkesroller har ett didaktiskt perspektiv på barnböcker.                  

  

Val av materialitet
Valet av tryckta bilderböckers materialitet kan variera från olika sorters papper, pärmar, tryckfärg, 

lacker med mera. På senare år har det blivit populärt att göra böcker med avancerade uppvikbara 

flikar och andra rörliga delar. Även om dessa kan vara spännande och engagerande har de visat sig 

ha negativ inverkan på barns möjlighet att lära sig. Istället för att ta till sig innehållet hamnar fokus 

på att vika flikar och öppna luckor.  Av den anledningen har här valts att göra en konventionell bok 11

utan uppvikbara flikar. En annan aspekt att ta ställning till är om en bok ska vara digitalt interaktiv 

eller inte. Pekskärmstekniken har lett fram till e-böcker med interaktiva funktioner för att till 

exempel lyssna till ett visst djurs läte. För att snäva in produktionsramen har  en sådan funktion 

valts bort.       

 Böck, Margrit, Pachler, Norbert (red.) (2013), s. 41. 11
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4. Metod

Kollaborativ metod
Kollaborativ metod innebär att flera personer drar nytta av varandras kompetenser och infallsvinklar 

för att göra idématerialet rikare. På så sätt bildas fler möjliga riktningar att ta sikte mot i arbetet med 

bilderna. Arbetet har fokuserat på vilka semiotiska tecken informanterna på något sätt velat 

förändra, och hur de dessa ändringar transformerat bokens läsvägar. Undersökningen bygger att 

informanterna ger förslag till ändringar till skillnad från att bestämma ändringar.

Bildredigering som metod
Utgångspunkten är att semiotiska teckensystem skapar olika betydelser beroende på vem som läser, 

och hur den personen läser. För att ge informanterna inblick i hur detta komplexa system kan 

byggas upp och förändras, har de vid intervjutillfället visats hur alla delar i boken går att förändra i 

bildprogrammet. Det går till exempel att ändra storleksförhållanden, mättnad, nyans, 

djupledsorientering, placering, typsnitt, textformuleringar, blickriktningar med mera. Metoden som 

används kan också betecknas som interaktiv design, då bilderna skapas i samverkan med de som 

som slutligen ska använda produkten.  Uppslagen har reviderats efter varje intervju, alltså tre 12

gånger. Eftersom författaren till denna undersökning hela tiden ensam förfogat över allt material, 

har det varit möjligt att växla mellan produktion och analys av materialet.

 Rostvall, Anna Lena och Selander, Staffan (2010), Design för lärande:Norstedts, s. 20. 12
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Datainsamling med intervju som metod  

Forskningsprocessen har varit induktiv, vilket inneburit att utgångspunkten har varit det empiriska 

materialet i större utsträckning än teorier.  I den kvalitativa forskningen har jag själv varit ett 13

redskap då jag medverkat i produktionen och insamlandet av data. Detta gör metoden mer subjektiv 

än om arbetet utgått från till exempel enkätstudier. Materialinsamlingen har gjorts med kvalitativa 

intervjuer med ett litet antal människor. I gengäld har fokus lagts på intervjuerna och framför allt 

informanternas svar. Intervjuer valdes som undersökningsform för att kunna förklara bildliga 

lösningar och teckensystem under samtalens gång. Kvalitativ metod valdes eftersom den kan 

användas undersökande kring ämnen som man i förväg vet lite om, och att den ger detaljrika 

nyanser i de medverkandes svar. 

Materialbearbetning   
I bearbetningen av empirin nedan sammanfattas intervjuerna tillsammans med urklipp från 

bokuppslagen för att ge överskådlighet för vilka tecken informanterna önskat förändra. Det är 

informanternas förslag till ändringar i bokuppslagen som huvudsakligen studerats, samt relationen 

mellan de olika svaren. Intervjufrågorna fokuserar på kategorierna åldersanpassning, fartstreck, 

storleksjämförelser, djurens uppförande, pratbubblor, informanternas egna tillägg, textens 

faktainnehåll och språkets estetik. 

Studiens genomförande
Arbetet har skett i fyra steg. I det första steget producerade jag bild- och textmaterial om Amazonas 

djurliv utifrån den förståelse för barns uppfattningsperspektiv som jag tagit till mig genom 

närläsning av barnlitteratur samt praktisk erfarenhet av läromedelsdesign. I nästa steg intervjuades 

informant nummer ett som fick närläsa tre uppslag och föreslå ändringar av tecknens 

sammanlänkningar utifrån sina teoretiska, didaktiska och praktiska perspektiv. Denna process 

upprepades tre gånger, med nya ändringar efter varje intervjuperson. Efter varje sådant möte 

reviderade jag bilderna, i stort sett efter personens synpunkter, men följde dem inte slaviskt utan 

också utifrån vad jag själv ansåg var förtydliganden i läsbarheten av bokens teckensystem.

Intervjuerna förlades till respektive informants arbetsplats för att bättre förstå hur deras arbetsmiljö 

ser ut, något som kan ha hjälpt till att nyansera förståelsen för deras svar.     

 Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare, en introduktion: Kunskapsförlaget, s 121.  13
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Planeringen av undersökningen inbegrep att skriva, teckna, designa och formge tre bokuppslag. 

Arbetet har tagit mycket tid i anspråk, med ändringar och omskrivningar för att nå fram till en 

sammanhållen helhet. Researchen för att hitta intressant och uppdaterad fakta har också varit 

omfattande, en mängd olika källor har sammanfogats till små korta, noga utvalda, informativa texter 

om varje djur. Faktainformationen är utvald för bidra med intresseväckande kunskap som inte är 

vida känd.               

Genom att skriva ut uppslagen inför intervjuerna har en känsla av hur bilderna kan komma att 

kännas i tryckt form skapats. Undersökningen har inte sökt generella svar, utan har avsett att få fram 

deltagarnas personliga resonemang och tankar. Metoden är en form av idégenerering som ger input 

till boken utifrån erfarenheter som jag själv inte har. Intervjuerna har utgått från ett antal fasta 

frågor, och utöver dessa har fler tillkommit beroende på vilken riktning intervjun tagit. 

Undersökningen kan aldrig bli helt objektiv då mina intressen kan krocka med de intervjuades.

Tänkbara nackdelar/försämringar med kollaborativ process
En utmaning med kollaborativ process är den ger många möjliga lösningar på bokens utformning. 

Det finns då en risk för att designen blir spretig i sitt estetiska utryck när den formas av flera 

personer med olika syn på bildframställning. I undersökningen har deltagarna gett förslag på 

ändringar utan att känna till vad som tidigare ändrats eller skapats som en följd av förslag från 

tidigare informanter. Detta tillvägagångssätt har både för- och nackdelar. Dels leder det till att 

informanterna fritt kan komma med åsikter utan att ta hänsyn till vad andra tycker, men också till att 

de får svårt att se i vilken riktning designen är på väg. En annan fallgrop med denna kollaborativa 

process är att deltagarna inte är experter inom designområdet, vilket kan försvåra dialogen i 

utvecklingsarbetet. 

Att delta i forskningsmaterialet

Jag är medveten om att jag i min roll som samordnare har haft sista ordet i designprocessen, och att 

detta till viss del styrt slutversionens teckensystem. Det är svårt att säga om informanterna hade 

kommit med fler eller andra synpunkter om de hade haft mer tid på sig att syna uppslagen. För att 
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att ge en bild av hur mycket jag har tagit till av mig av de medverkande har jag i resultatdelen 

försökt uppskatta omfånget av deras medverkan. Undersökningen syftar inte till att förevisa hur 

revideringsprocesser kan se ut generellt, utan visar endast vilka förändringar den ledde till i det 

specifika fallet. I den kollaborativa processen hade jag positionen som ”designexpert” med ansvar 

för bokens teckningar, färgsättning, karaktärsuppbyggnad och narrativ. I relation till detta har 

informanterna varit ”pedagogiska experter” med stort inflytande på hur didaktiska lösningar har 

reviderats. 

5. Teori och tolkningsram

Socialsemiotiskt perspektiv  
    
Undersökningen utgår från ett socialsemiotiskt perspektiv som innebär att kommunikation och 

teckenskapande betraktas som kulturellt och socialt avhängiga. Det betyder att innehållet tas emot 

olika beroende på vem som tar till sig materialet, liksom vilket sätt den personen gör det.  
14

När vi läser multimodala texter skapar vi personliga läsvägar i en så kallad transformativ process. 

Det betyder att varje person tar till sig tecken på ett nytt sätt och skapar en ny information. I det 

ständigt pågående samspelet med andra människor kan det socialsemiotiska perspektivet vara en 

analysmetod för att förstå denna omskapande process. Den ger oss teoretiska glasögon för att se 

små nyanser i skapandet av form och innehåll. De medverkande uppslagen kommer inte överföra en 

fast information från en sändare till en mottagare, sidorna ska istället ses som sammankopplade 

tecken som kommer uppfattas olika av varje person som intervjuas i undersökningen.

I analysarbetet används socialsemiotiska analysverktyg som bryter ned semiotiska teckensystem 

och kan visa hur de är socialt kopplade till olika personer och deras uppfattningar av en text. I 

bokuppslagen har det handlat om text, färg, form, symboler, ytor, linjebredd, storleksordning med 

flera. 

Leijon, Marie, Lindstrand Fredrik (2012), Socialsemiotik och design för lärande: Två multimodala teorier 14

om lärande, representation och teckenskapande, Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige:Vol 17, Nr 3, s.
174. 
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Teoretiska begrepp

Begreppet multimodalitet inbegriper att kommunikation sker i flera teckensystem samtidigt.  15

Multimodalitet kan till exempel handla om hur en bilderbok kommunicerar med färger, former, 

språk, text, linjer och storleksförhållanden, samt hur dessa bildar olika teckensystem. Dessa 

teckensystem blir sedermera en utgångspunkt för möjligt tolkande och lärande.

Teckensystem är en term som innefattar alla bild- och textelement som går att använda för skapa 

tecken i kommunikation med varandra.  När flera teckensystem samverkar benämns de 16

representation. Ju fler teckensystem representationen innehåller, desto mer komplex blir den, och 

också svårare att tolka för en läsare.

Kommunikation är ett begrepp som alltid omfattar flera deltagare. Varje kommunikativt skede 

inbegriper dessutom ett tolkningsarbete.17

Begreppet tecken är den minsta meningsbärande enheten i en produktion och kan förklaras som 

byggstenar som tillsammans bildar en form.

En grundpelare i det socialsemiotiska perspektivet är att kommunikation och teckenskapande sker 

både inåt och utåt. Med det menas att tecken skapas när vi producerar material, men också när 

material tas emot och tolkas. I undersökningen handlar det om att jag skapar tecken till bokens 

uppslag, dessa tecken tas emot och transformeras till nya tecken av den informant som bidrar med 

revideringar, varav ett nytt teckensystem uppstår.

Vektorer är tecken i bilden som skapar riktning och rörelse. Det kan vara fartstreck eller ett lutande 
objekt som med sin riktning pekar mot en annat objekt. Vektorer kan både sikta mot ett mål eller ut i 
tomhet. 
Transparent betyder att vi förstår en bild för att vi har kunskap om bildinnehållet sedan tidigare. 
Med kodad menas att bilder kräver kunskap för att kunna läsas av. Denna kod kan vara knuten till 
länder eller sociala grupper. 
  

 Leijon, Marie, Lindstrand Fredrik (2012), s 175.15

 Ibid., s. 175. 16

 Ibid., s. 176. 17
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Teoretiska begrepp om komposition

1) Informationsvärde: Betyder att ett bildelements placering i en komposition skapar olika 
värde beroende på om det placerat till höger eller vänster, uppe eller nere, centralt eller i 
marginalen.

2) Framträdande: Betyder att bildens element drar till sig läsarens uppmärksamhet till olika 
grad, beroende på om objektet är placerat i förgrunden, bakgrunden, storleksförhållande, 
kontrastvärde i färg eller svartvitt, samt skillnader i skärpa.

3) Inramning: Betyder frånvaro eller närvaro av inramningar. Såsom skiljelinjer eller 
bildelement som skapar särskiljning, sammankopplingar eller distanser som tydliggör att 
elementen hänger samman eller skiljer sig i någon mening.18

Dessa begrepp gäller för alla utvidgade texter där bild och text samverkar i layout-sammanhang.

6. Tidigare forskning

Yvonne Eriksson är professor i informationsdesign och har bland annat skrivit boken Bildens tysta 

budskap, som undersöker hur bilder är bundna till kulturella koder och konventioner. Eriksson 

diskuterar olika problem som kan uppstå när bild och text inte samspelar tillfredställande i 

läromedelstexter.  Hon menar att dagens läromedel innehåller fler bilder än tidigare och att deras 

tydlighet i koppling mellan text och bild har halkat efter. Detta beroende på att författaren och 

illustratören har mindre kontakt och meningsutbyte än tidigare. Hennes forskning visar också att 

bilder i läromedel ofta saknar instruktioner och förklaringar vilket leder till otydligheter och i vissa 

fall rena felaktigheter när de korrelerar.  Hennes åsikt är att bilder kan verka tydliga och enkla för 19

den som skapar dem, utifrån dennes kunskapsläge. Men att en mottagare med mindre kunskap kan 

ha mycket svårt att dechiffrera innehållet. Vidare uppmärksammar Eriksson att bilder slinker 

igenom med stereotypa och fördomsfulla framställningar, en typ av bildliga felformuleringar som 

kräver närläsning för att upptäckas.   20

Forskning som fokuserat på hur barn tar till sig böcker i förskolan har genomförts av bl a Maria 

Simonsson. Hon är doktor vid Linköpings universitet och har i avhandlingen Bilderboken i 

Kress, Gunther, Van Leeuwen, Theo (2009), Reading images. 2nd Edition: Routledge, s. 177.  18

Eriksson, Yvonne (2008),  Bildens tysta budskap, interaktion mellan bild och text, s. 186.     19

Ibid., s. 186. 20
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förskolan studerat barnböckers roller med etnografiska metoder.  Hon har i sin forskning funnit att 21

barn aktivt söker sig till bilderböcker under den fria lektiden på förskolan, och att bilderna i 

böckerna blir utgångspunkter i barnens lekar där de fantiserar att de deltar i böckernas miljöer och 

sammanhang. De tyr sig till bilder som berör genom att roa, oroa eller på annat sätt engagera. Dessa 

bilder blir för barnen scenskapare och fungerar som lekens utgångspunkt när de låter böckernas 

bildliga världar kliva ut i rummet och fungera som påhittade rum. Hon har genom detaljstudier av 

barnens bokaktiviteter sett att barnen använder bilderna på en mängd olika sätt i leken. Till exempel 

som idékällor till lekar, samt att lekarna används som metod för att bearbeta och undersöka 

böckernas historier. Hennes analyser visar också att förskolepersonal ser som sin uppgift att sålla 

bland barnkultur och främst ge barnen böcker som kan bidra till att nå de uppsatta 

utvecklingsmålen. 

Elisabeth Björklund som är universitetslektor i didaktik på Högskolan i Gävle och har i sin 

forskning kommit fram till likartade resultat. Hon har i avhandlingen ”Att erövra litteracitet” 

undersökt barns kommunikativa möten med bilder, text och tecken i förskolan.  Det är en 22

etnografisk studie som undersökt hur de yngsta barnen på förskolor läser böcker. Hennes forskning 

har exempelvis visat att barn spelar upp delar av böckerna som teater medan de läser. De 

understryker också sin läsning genom att berätta vad de ser, och hur de själva förhåller sig till 

bilderna. Hennes sammanfattande resultat är att berättande och läsande sker utan inbördes ordning 

och att barnens berättarkunskap erövras i mötet med böckerna. Hon har sett att barnen föredrar att 

läsa böcker med komplext innehåll. 

7. Bearbetning och analys

Inledning till intervjusvar/emperi

I detta kapitel presenteras inledningsvis de tre grunduppslag som ligger till grund för det kommande 

revideringsarbetet. Därefter följer en sammanfattning och analyser av informanternas intervjusvar 

där de berättar vilka ändringar de önskar i uppslagens teckensystem. 

Simonsson, Maria, avhandling”BILDERBOKEN I FÖRSKOLAN” (2004), Tema Barn, Linköpings universitet21

 Björklund, Elisabeth, avhandling”Att erövra litteracitet” (2008), ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS22
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Beskrivning av de tre oredigerade bokuppslagen

Inför den första intervjun tog jag fram tre bokuppslag. Varje uppslag har inramande textblock med 

fakta om djuren. Skiljelinje mellan uppslagen är medvetet utelämnad för att förmedla känslan av 

hur de interagerar och lever med varandra i djungeln. Två av uppslagen har bilder på människors 

armar och fingrar och dessa används för att jämföra djurens storlek jämfört med en människa. 

Bildernas representation är separata tecken som går att flytta, ändra, utveckla och byta ut i 

kollaboration med informanterna. 

Grunduppslagen ingår stilmässigt i serie-genren och bygger på förenklade ytor till skillnad för 

detaljerade komplexa ytstrukturer. Detta medför att bilderna blir enkla att avläsa. Djup har skapats 

genom att bildernas tecken har olika färgmättnad och olika tjocklek på konturlinjer. Uppslagen är 

täckta av växtlighet och visar Amazonas vegetation. Uppslagens symboler och former är gjorda för 

att vara transparenta och därmed okodade i en västerländsk bildkontext. Valen av tecken är 
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sprungna ur min position som svensk, boende i en storstad och med nyvunna kunskaper i bokens 

ämne. Bokens bildelement har illustrerats på 120 separata A4 ark . Dessa har sedan scannats in och 

lagts i separata lager i Photoshop. Det medför att de enkelt kan flyttas, förminskas, skevas, justeras i 

färg med mera. Att få fullt redigerbara bilder har varit tidskrävande men nödvändigt för att 

genomföra undersökningen.  

Mina visuella val
De sex presenterade djuren har likartade ögon utan pupill. Deras kroppar är designade med mjuka 

strömlinjeformade linjer och alla djur visas i rörelse, med undantag från jaguaren som ligger och 

vilar på en gren. Namnen på varje djur är skrivet med stor teckenstorlek i de övre hörnen. 

Placeringen gör texten till vad man inom socialsemiotiken benämner som den ideala eller generella 

essensen av information. Det vi först tar del av och som blir den mest framträdande delen med sin 

feta stil och stora kontrastverkan mot bakgrunden.  Utöver huvudkaraktärerna finns det åtskilliga 23

sidokaraktärer som myror, fjärilar, fjärilslarver, grodor, fiskar, krokodiler, maneter och ödlor. Dessa 

medverkar för att ge en rikare bild av vilka djur som lever sida vid sida i Amazonas. Bilderna är 

komponerade med huvuddjuret centralt placerat vilket ger ett högt informationsvärde med 

sidokaraktärer runt om i uppslagets marginal. När ett tecken placeras centralt blir det 

kommunikations kärna och med underordnade marginella tecken omkring.  24

Varje sida innehåller scener där djuren rör sig snabbt och ibland komiskt. Bilderna visar djurens 

undanmanövrar, kollisioner, flygfärder med mera. Det är små frysta ögonblick där vi närmare kan 

granska hur t ex en Kingfisher-fågel dyker ned i vattnet efter fisk. För att illustrera djurens rörelser 

har jag tecknat fartstreck, snurrar och andra grafiska element som förklarar multimodalt hur de rör 

sig och i vilken riktning. Växterna i bilderna är tecknade utifrån fotografier, det ger 

 Kress (2009), s. 186.23

 Ibid., s. 175. 24
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verklighetsbaserade former som hjälper läsaren att förstå djungelns utseende utan att behöva avkoda 

bilden. 

 

Intervju 1
Samtal inför revidering 1 med Carina

Carinas syn på texten och språket i boken

Carina som arbetar som inköpare av barnlitteratur och personalkordinator på förskolor hade 

följande synpunkter på bokuppslagen: Hon ansåg att faktatexternas innehåll borde justeras så att de 

endast innehöll obestridliga fakta, och att lättsammare textmaterial med mer komisk funktion kunde 

placeras separat i egna inramningar. Jag höll med om hennes önskan,  vilket medförde att bilden 

fick två lager där det mest informationstäta placerades i en visuellt lätt igenkännbar textmassa. 

Hon uppfattade en textmening som språkligt svårtolkad för barn. Meningen löd “ Pirayorna äter 

människor i moln av blod”. Meningen skrevs med utgångspunkt att läsarna är bekanta med den 

bildliga metaforen ifrån filmer och serier. Det som glömdes var att barn inte är det, och därför inte 

förstår det kodade språket. Semiotik-forskaren Gunther Kress förklarar denna tankevurpa i boken 

Reading images med att barn på grund av sin låga ålder har en begränsad förmåga att förstå 

vuxenvärldens inlärda metaforer.   Meningen blev svårläst för att metaforens svårighetsgrad 25

missbedömdes i den första skrivna versionen. 

Gränsen för vilka ord som kan uppfattas som ”lagom svåra” och ”för svåra” är hårfin. Carina 

uppfattade ordet ”kadaver” som passande och intresseväckande för åldersgruppen. Hon berättade att 

barnen är mycket intresserade av nya ord och att det kan vara en väg till att upprätthålla ett intresse 

 Kress (2009), s. 8.25
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för läsning. Jag håller med henne och tror att det är viktigt att ge 

barnen svåra ord som kan lägga sig latent i ordförrådet tills barnet 

hittar ett användningsområde och sammanhang.  

Ett ytterligare frågetecken som uppstod är huruvida röd ara ska 

benämnas papegoja eller röd ara i titeln. Vi diskuterade frågan en 

stund och kom fram till att titulera den ”röd ara” då papegoja är ett samlingsnamn för många arter. I 

detta fall handlade korrigeringen om att jag hade förenklat djurets benämning till ett oprecist 

gruppnamn. Något som dock skulle kunnat fungera för ålderskategorin 1-3 år där benämningen 

”papegoja” lämpar sig som en första bekantskap till fågeln röd ara. Ytterligare ord som Carina inte 

förstod var ordet ”kajman”. Jag förklarade att det är en sorts krokodil som lever i Amazonas. För att 

skapa förståelse för ordet ville Carina lägga till en bild. Hennes oförstående inför ordet ”kajman” 

kan teoretiskt förklaras med att visuell kommunikation alltid är kodad och att vi ofta ser den som 

transparent för att vi redan kan koden.  
26

Carinas syn på bokens bildtecken

Vid frågan kring hur hon ser på användandet av vektorer såsom fartstreck och snurrlinjer för att 

visualisera djurens rörelser fick jag svaret att hon har letat efter barnböcker av just det slaget. Hon 

såg det som ett pedagogiskt sätt att visa för barnen hur snurrar, gungningar och rörelser kan tecknas. 

Hennes svar breddar mitt perspektiv på vilka användningsområden ett läromedel kan ha och hur de 

kan inspirera till skapande.  

På uppslaget med pirayorna fastnade Carina med blicken på den elektriska ålen i mittuppslaget. 

Hon frågande skeptiskt vad det var för typ av fisk. Hon fick förklarat att det är en elektrisk ål och att 

den bedövar en fisk i sin närhet. Carina föreslog att den skulle tas bort med motiveringen att den är 

alltför iögonfallande och drar till sig blicken med sina ljusa skarpa blixtar omkring sig. Det Carina 

såg förklaras inom socialsemiotiken med att ålen är det mest framträdande elementet i 

 Kress (2009), s. 32. 26
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kompositionen.  Detta genom att den är centralt placerad, ljusast och tydligast med skarpa kantiga 27

blixtar, vilket ökar dess synlighet markant. Ålen accentueras dessutom av att pratbubblan är i form 

av en explosion vilket ytterligare förstärker intresset för tecknet.  

Carinas övriga revideringsförslag
- Vampyrfisken kan du ta bort, det står inte om den i texten, det blir förvirrande när man läser om 

pirayans fiender. 
- Ge jaguaren utfällda klor som kopplar samman med texten. 
- Förläng anakondan så den ser fem meter lång ut. 
- Illustrera tydligt att anakondan äter krokodiler. 
- Ta bort kolibrin som kraschar om den inte gör det i verkligheten. 
- Lägg in en svart nyfödd delfin som kopplar till texten. 
- Lägg till en kajman som illustrerar ordet. 
- Gör pirayorna fler. 
- Lägg till fötter vid pirayorna. 

Efter denna första intervju har en rad ändringar gjorts: 
Jaguaren har fått klor. Anakondan har blivit längre. Den elektriska ålen, vampyrfisken och kraschande 
kolibrin har tagits bort. Anakondan har fått en kajman i gapet. Pirayabilden har fått ett par fötter som 
sticker ned i vattnet. En svart nyfödd delfin har tillkommit. Pirayorna har blivit fler. En kajman har lagts 
till. Papegoja har bytts till röd ara. 

Bilder tillkomna på mitt bevåg 
Ett mänskligt skelett, en kista och två hardwoodstockar .  

Jag har valt att endast redovisa de mest centrala transformeringarna. Detta för att hålla fokus på 
material knutet till undersökningens frågeställningar.    

 Kress (2009), s. 176.27
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Nedan presenteras bilder efter revidering nr 1
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Intervju 2
Sammanfattad intervju med Oskar

Oskars syn på texten och språket i boken

Oskar, som driver en bokhandel i Stockholm, hade följande synpunkter på bokens uppbyggnad. Han 

ansåg att språket låg på en bra nivå och att han ofta stöter på en vanlig missuppfattning om att barn 

inte vill ha avancerad fakta. Han hänvisade till sin egen son som är sju år gammal och just nu 

väldigt intresserad av allt som rör hajar. Hans tankar stöds av Elisabeth Björklunds avhandling ”Att 

erövra litteracitet” som visar att barn föredrar böcker med komplext innehåll.  28

Oskars syn på bokens bildtecken

 Björklund, Elisabeth (2008), Att erövra litteracitet s. 203. 28
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Oskar var lite tveksam inför att att likartade löv förekom på flera sidor men bestämde sig efter 

stunds funderande för att det skapade en röd tråd mellan uppslagen.  

Han kommenterade storleksjämförelserna mellan djur och människa som centrala för att barnen ska 

få en bra förståelse för hur stora dessa är. Vidare menade han att konstnärliga barnböcker uppskattas 

mer av föräldrar än barn. Han hade svårt att sätta fingret på vilka böcker som är ”konstnärliga” men 

jag fick uppfattningen att han menade böcker med poetiska bilder. 

Bildernas perifera djur som syns i marginalen av uppslagen uppfattades som roliga och berikande 

till helheten. De ger enligt Oskar ett innehållsmässigt djup där det går att leta sig fram till nya  

karaktärer. Oskar såg särskilt positivt på cirkeln som presenterade vilka djur som jaguaren äter. Att 

rama in olika tecken med en färgad bakgrundsplatta gör att de blir starkt förenade med varandra.  29

Det gör tecknen till en separat enhet av information. Likt föregående intervjuperson höll Oskar med 

om att pratbubblorna ger djuren liv i boken. Pratbubblorna kan teoretiskt förklaras med att de 

förmedlar en inre mental process som medieras genom talaren,  i det här fallet de olika djurens 30

rädslor, tankar och kommentarer.  

Oskars övriga revideringsförslag
- Flytta bytesfiskarna från mitten av uppslaget, de kommer inte synas när det blir ett veck där. 
- Ge bilderna mer luft mellan djuren och löven så blir de skönare att se på. 
- Ta bort benen som dinglar i vattnet, de stör i bilden. 

Efter denna intervju har följande ändringar gjorts: 
Fiskarna har flyttats till bort från mittuppslaget. Grodan som stjäl en fisk har flyttats från mittuppslaget. 
Bilderna har fått mer luft mellan djur och växter. Benen som dinglar i vattnet har tagits bort. 

Intervju 3
Sammanfattad intervju med Anna-Carin

 Kress (2009), s. 203.29

 Ibid., s. 68. 30
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Anna-Carins syn på texten och språket i boken

Anna-Carin arbetar på en förskola i Bagarmossen och 

hade följande tankar om språket och textinformationen 

i boken: Hon tyckte att språket låg på en bra nivå för 

den tänkta åldersgruppen men ville se ett tydligare 

genusperspektiv. Hon reagerade på att en röd ara säger 

” Morsan! Farsan! Sluta vara så pinsamma!” och menade att tituleringen av familjekonstellationen 

är föråldrad. Hon föreslog istället ”föräldrar” som täcker in alla familjeformer. Hur texten är 

utformad är avgörande för vilken relation vi får till djuren i bilderna. Även om röd ara oftast lever 

som ett heterosexuellt par i naturen så är det viktigt att hålla alla tolkningar öppna. Inte minst med 

tanke på att Elisabeth Björklund i sin forskning har kommit fram till barn läser böcker och spelar 

upp innehållet som teater vilket gör innehållet normerande i barnens verkliga interaktion.  31

Svåra ord

Anna-Carin var liksom Carina fundersam över hur svåra orden kan få vara. Hon ansåg att ordet 

”hallucinogen” var för svårt, i en mening om att jaguarer blir höga när de äter caapi-rötter. Efter en 

stunds diskussion kom vi fram till att istället beskriva situationen som att jaguaren blir ”koko i 

huvudet”. Det är också ett svårt ord men kommer till skillnad från ”hallucinogen” förstås av 

föräldrarna som kan förklara det för barnet. Hon tilllade också att hon och förskolepersonalen är 

noga med att inte byta ut svåra ord under uppläsning av böcker, just för att ge barnen utmaningar 

och språkutveckling. Min uppfattning är att ordet hallucinogen skulle kunna användas i en bok för 

3-6 åringar, men skulle då behöva en mer ingående förklaring i bild och text, och illustreras med 

andra exempel än jaguaren. 

Anna-Carins syn på bokens bildtecken

Anna-Carin ansåg att anakondans 

tjocklek skulle jämföras med något 

annat än en arm. Att armen var så pass 

mycket smalare än anakondan gjorde 

 Björklund (2008), s. 170.31

�26



att det var svårt att föreställa sig hur tjock den är. Det som fick illustrera dess tjocklek på en meter i 

omkrets blev istället en basketboll. Ett ting som barn har en relation till och kan förstå. 
 

Hon såg också positivt på delfinfamiljen som 

illustrerades med tre delfiner i tre olika storlekar och som 

presenterades i svart, grå och rosa färg, för att de ser ut så 

i olika åldrar i verkligheten. Färgerna fungerar som ett 

pedagogiskt färgschema men går emot våra inlärda 

kunskaper om vilken färg en delfin kan ha. För att lyckas 

övertala läsaren att det finns rosa delfiner är det 

formulerat i både text och bild. Trots försöken att vara övertygande är det många personer som har 

ifrågasatt faktan under arbetsprocessens gång. Det är ett tecken på att våra föreställningar om 

världen är statiska och svåra att rucka på även om det finns tydlig fakta att utgå ifrån. Det går att dra 

en parallell till forskningsresultat som presenteras i boken Multimodality and Social Semiosis som 

visar att barn uppfattar ologiska fenomen i barnböcker som sanning trots att de sedan tidigare vet att 

det inte stämmer.  Men i det här fallet omvänt då det är vuxna som vill bortse från ny fakta för att 32

det stör deras förståelse av omvärlden. 

Andra tankar och funderingar? 

- Pirayorna skulle kunna vara lite färre. 

- Du skulle kunna ta bort den grafiska cirkeln med jaguarmat i, jag är inte säker men jag tror att det 

skulle bli bättre. 

Efter denna intervju har en rad ändringar gjorts: 

Den röda aran har fått en ny pratbubble-text. Anakondan jämförs i storlek med en basketboll istället 

för en arm. Pirayorna har åter blivit färre. Den bruna grafiska cirkeln har tagits bort. Meningen om 

den hallucinogena roten har formulerats om.  

Revideringar tillkomna på mitt bevåg 

Böck, (red) (2013), s. 34.32
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Jag har valt att ändra cirkelkompositionen med jaguarens bytesdjur till en vit rektangel där djuren 

ligger på rad. Till vänster om rutan har en ny jaguar lagts till som sneglar mot bytesdjuren och 

slickar sig runt munnen. Fingret på kolibri-sidan har gjorts mörkare. 

Nedan presenteras bilder efter revidering nr 3
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Inledning till Tolkning och resultat
I kapitlet Bearbetning och analys behandlades de mest intressanta revideringarna med 

förklaringsmodeller från socialsemiotiken. Det har mestadels handlat om att klargöra kopplingar 

mellan text och bild utifrån informanternas perspektiv av barns uppfattningsförmåga. I tolkning- 

och resultatdelen kommer effekten av informanternas revideringsförslag att sammanfattas 

tillsammans med en utvärdering av den kollaborativa processen som metod. 
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8. Tolkning och resultat

Syftet med undersökningen har varit att undersöka vilka resultat en kommunikativ och kollaborativ 

process har haft för utvecklandet av en faktabok för barn i åldern 3-6 år. Jag har sökt svar på om 

korrelationen mellan uppslagens olika teckensystem kan ges ökad samstämmighet genom 

revideringar. Min bedömning är att samstämmigheten mellan tecknen ökade avsevärt bit för bit 

under hela processen. De mest betydelsefulla revideringarna hängde samman med att informanterna 

såg saker som jag själv inte sett. Materialet blev tack vare detta tydligare, med texter och bilder som 

blev mer samspelta och med ett språk som hamnade på en lämpligare nivå. En annan betydelsefull 

effekt var att fokus flyttades till rätt objekt, något som kan ha stor betydelse för hur uppslagen 

uppfattas, liksom deras informativa funktion. Processen visade nya infallsvinklar till bildlösningar, 

textformuleringar och faktaurval som inte hade kommit till utan informanternas medverkan. 

Undersökningen har visat att författaren som skapande subjekt kommer längre i utvecklingen av ett 

koherent innehåll genom att samarbeta med människor som kritiskt granskar produktionen och dess 

teckensystem. Metoden är ett sätt att bredda författarens synfält och luckra upp förutfattade 

meningar som vi alla bär med oss latent. Farhågorna att de ursprungliga versionerna skulle bli 

urvattnade och slätstrukna som en följd av att flera personers synpunkter vävdes in, har inte infriats 

i nämnvärd utsträckning. Det som däremot kan tala emot att processa böcker så som i denna 

undersökning, är att det visade sig ta väldigt mycket tid. Mycket på grund av att mängden 

infallsvinklar och nya möjliga bildlösningar blev allt fler och därmed gjorde revideringsarbetet 

komplext och energikrävande. 

Att använda sig av alternativa yrkesgrupper istället för traditionella förlagspersoner har varit 

gynnsamt. Det var tydligt att Carina och Anna-Carin såg på uppslagen både utifrån sina roller som 

pedagoger och utifrån barnens synvinkel. Vilket gav deras idéer dignitet och relevans. Oskar hade 

minst erfarenhet av barns förhållande till böcker och visade sig också vara den person som hade 

minst förslag till ändringar. Det visar möjligen att lång erfarenhet och nära arbete med barn kan kan 

vara av godo för att bidra med revideringsförslag.  

Valet att låta en person i taget ändra i uppslagen gjorde arbetet metodiskt. Om jag istället hade låtit 

alla personer vara med vid varje revidering hade resultatet möjligen gått åt ett annat håll. 

Arbetssättet valdes för att varje person skulle få tala till till punkt, och ges samma möjlighet att 

föreslå ändringar utan att påverkas av andra personer i en grupp. Efter studiens genomförande är 
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min uppskattning att informanterna föreslog ändringar i ca 15 procent av uppslagens tecken. Dessa 

var i de mest problematiska vilket innebär att informanternas medverkan i processen hade 

avgörande betydelse för slutresultatet. 

Det framkom i intervjuerna att det finns en viss skillnad mellan vilka böcker barn och vuxna     

önskar. Exempelvis sa Anna-Carin att barn är stormförtjusta i bajsinslag i alla dess former, något 

som hon själv kunde bli trött på i längden. Oskar framhöll att barn har svårt för konstnärliga böcker 

med otydliga bilder och att det främst är föräldrarna som uppskattar sådana böcker. 

På frågan om mina ritade grundelement förenklade eller begränsande informanternas 

utvecklingsarbete, var svaren att de hjälpte mycket. Deltagarna hade trots de färdiga objekten inga 

problem att hitta på egna tillägg i text och bild. När jag dessutom visade hur bildprogrammet kunde 

användas för att ändra texternas och föremålens storlek, flytta dem, ändra djupled mm, så blev 

informanterna  mer benägna att ändra i materialet. Beträffande uppslagens fakta framkom det vid 

flera tillfällen att informanterna hade svårt att tro på det som stod om djuren. Dels ifrågasattes 

faktan om att ”inga människor har dödats av pirayor” och dels ifrågasattes faktan att det finns rosa 

delfiner. Synpunkterna visar att okänd fakta kan möta motstånd när den inte stämmer med läsarens 

tidigare kunskaper. Att ändra uppfattning kräver vilja och klarsynthet som kan vara ansträngande 

och obekvämt i en allt mer informationstät tillvaro. 

Mystiken försvinner
Objekt som har varit svåra att uppfatta har på inrådan av informanterna ersatts av tydligare bilder. 

Detta skulle kunna uppfattas som om bilderna har blivit mer slätstrukna då de tappat en del 

mystiska element. Alltså ett sådant innehåll som kan lyfta en historia till en högre nivå genom att få 

läsaren att behålla nyfikenhet för det som är delvis outtalat. Mystiska svårförklarliga objekt kan 

vara viktiga och välmotiverade i exempelvis fiktiva historier men bör enligt mig användas sparsamt 

i faktaböcker som har till uppgift att reda ut och ge klarhet i världen omkring oss. 

Olika uppfattningar
På uppslaget med pirayorna ville Carina tillföra en fot som sticker ned i vattnet för att koppla till 

texten där det står att ”pirayor ibland biter människor i tår och ben”. Idén genomfördes och följde 

med tills Oskar intervjuades. Han hade uppfattningen att den kändes överflödig och gjorde bilden 
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spretig. Efter många om och men valde jag att ta bort båten och de dinglande fötterna. Liknande 

processer som dessa har pågått under hela undersökningstiden. Bilder har lagts till och bilder har 

tagits bort för att ge plats åt ytterligare nya bilder. En form av vaskande där många grumliga bilder 

måste rensas bort innan ett guldkorn letar sig fram.

Den sammantagna uppfattningen var att deltagarna önskade att textens information skulle finnas 

både som bild och text angående samma fakta. En dubbeltydlighet som ger barnen en multimodal 

kunskap om djuren. 

9. Slutdiskussion 
Jag har i undersökningen fått bekräftat från informanterna att mina tidiga bilder har en hel del 

brister i sin kommunikation, både i hur texter och bilder är formulerade, men också hur dessa 

kopplar till varandra. Sådana brister kan kopplas till Yvonne Erikssons forskning där hon 

uppmärksammat att det har blivit allt vanligare att bilder i läroböcker visas utan förklaringar, vilket 

ofta leder till missuppfattningar och ibland rena felaktigheter vid läsning.  33

Under arbetets gång har jag upptäckt hur viktigt det är att ha en helhetsbild över ämnet jag ritar 

bilder till, för att kunna koppla samman djurens värld och uppträdande så att det stämmer med 

verkligheten.  Informationen i uppslagen har formulerats i en växelverkan mellan bildskapande och 

textskrivande. Ofta så att bilderna skildrar det som är svårt att illustrera i text, och vice versa. Jag 

har uppmärksammats på att det kan slinka in otidsenliga attribut som ”morsan och farsan” istället 

för att använda epitetet ”föräldrar” som är könsneutralt. Det visar att mina socialt och kulturellt 

inlärda föreställningar om en familjs konstruktion gör sig påmind och reproduceras i bilden som jag 

skapar. 

Intervjuerna har belyst att en centimeters förflyttning av ett objekt, eller en liten nyansskillnad kan 

vara skillnaden på en lyckad eller misslyckad bildlig förklaring. I vilken utsträckning olika personer 

ser dessa kan bero på hur kunniga de är i att läsa bilder, men är också beroende på individens 

sociala position. Det har därför varit gynnsamt att låta flera personer med olika synsätt få vara med 

och revidera uppslagen. Otydligheter i uppslagens formuleringar har upptäckts omedelbart av vissa 

personer, medan andra har låtit dem passera, eller kanske inte ens upptäckt dem. 

Eriksson (2008), s 186.           33
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Undersökningen har satt fingret på att det är svårt för en enskild bild- och textskapare att göra 

material som håller samman från början. Den har visat att deltagarna har mycket att bidra med för 

att göra bilderna mer sammansatta och tydliga. Deltagarna har bitvis haft skilda synpunkter på vad 

som ska ändras, men sammantaget gått på samma linje, att lyfta ut svårförståeliga och perifera 

objekt för att rikta fokus mot det centrala.  

Idealiserad syn på bildskapare
Det finns ibland en idealiserad syn på bildskapare som autonoma kreatörer som rår sig själva bäst. 

Slutresultatet i denna studie visar dock motsatsen, att det är viktigt att låta flera personer vara med 

och tycka till i processen för att få in synpunkter på ändringsbehov som kan vara svåra att upptäcka 

på egen hand.

Jag har många gånger i processen sett problemen som informanterna tar upp i ögonvrån redan innan 

de har påpekats. Men det är först när de omsatts i ord som det riktigt har gått upp för mig att just 

detta har varit i behov av att korrigeras. Den kollaborativa processen har hjälp till att ta bort mindre 

lyckade formuleringar och bilder som blivit kvar för att jag inte sett svagheten i dom. De har blivit 

kvar för att skapandeprocessen kantas av tvivel vilket medför en rädsla för att radera fel objekt. 

Arbetets många steg har även visat att ett utdraget bildarbete kan ta tar bort bedömningsförmågan. 

Det är efter ett par veckor svårt att se om uppslagen är bra eller dåliga, tydliga eller otydliga, 

engagerande eller uttråkande.

Fördelen med att ha arbetat med alla moment på sidorna är att redaktörsrollen för både bild och text 

länkas samman. Det har gett ett didaktisk helhetsgrepp som sätter relationen mellan bild och text 

högt i prioriteringsordningen.   

Tillbakablick på hudfärg

När jag låtit bilderna vila en vecka och gjort en närläsning av deras formuleringar har jag upptäckt 

en viktig detalj som inte uppmärksammats under intervjuerna. Att samtliga jämförande händer och 

fötter i boken har ljus hy trots att boken utspelar sig i Amazonas. Att detta har gått förbi samtliga 

obemärkt är faktiskt förvånande. Troligtvis har det att göra med att alla inblandade är vita svenskar 
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och därför ser det som naturligt att kroppsdelarna har ljus hudfärg. Det skapar ett postkolonialt 

perspektiv där vitheten blir en symbol för det förnuftiga och rationella i dikotomi till den vilda 

avlägsna djungelmiljön. Resultatet är intressant och öppnar upp för att göra en liknande studie med 

fokus på intersektionellt perspektiv där etnicitet, kön och klass kan undersökas i en kollaborativ 

process med informanter. Resultatet visar att fördomar eller otidsenliga representationer kan smyga 

sig in och bli kvar trots närläsning av tre kunniga personer.   
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Bilaga 1 - Presentation av undersökningens gestaltning
Erik Wintzell 
Titel: ”Så lever djuren i Amazonas” 2016 
Material: Pigmentprint på 320g akvarellpapper 
150 x 111cm 
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Bok
Material: Pigmentprint på 320g akvarellpapper 
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Processbilder 
Ett axpock av de 120 A4 bilder låg till grund för uppslagen. 
Tecknade med fineliner 0,1mm-0,3mm 
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