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Abstrakt 

I den här studien har text och bilders samverkan undersökts ur ett semiotisk och narratologiskt 

perspektiv. Det empiriska materialet som består av två bilderböcker har analyserats kring hur 

text och bilder tillsammans samverkar för att berätta en historia. Detta för att belysa att 

förståelse krävs för hur en kan tittat på text och bild ur en viss diskurs, i detta fall barnboken. I 

undersökningen kom det fram att kunskap om begrepp från både litteraturvetenskapen och 

konstvetenskapen behövdes för att analysera och tolka det empiriska materialet. Detta bidrog 

till vidare förståelse hur en bör jobba med text och bild i skolan och hur alla skolämnen bör 

fokusera på att använda bilder som kompletterar och förstärker det som den teoretiska texten 

vill förmedla. Gestaltningen är illustration där bildens linjer är uppbyggda av upprepande ord 

som beskriver de olika objekten i bilden. Texten bygger bilden som i sin tur förstärker texten. 

Det står även en text i nederkanten av illustrationen som står i konflikt till det som ses i 

bilden.  

Nyckelord 

Bilderbok, visuell läskunskap, semiotik, narratologi  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Mina tankar kring denna studie startade våren 2015. I samband med Konstfacks vårutställning 

såg jag Elisabeth Ericssons examensprojekt Allt berättar där hon hade experimenterat med 

olika ingångar till att skapa en bildberättelse.1 Bland annat vad som händer om bilden kommer 

före ordet. Samtidigt hade vi under en kurs i narration behandlat hur olika bilderböcker 

kombinerar text och bild.2 Detta väckte tanken kring hur det kommer sig att i relationen 

mellan text och bild så verkar texten vara överordnad bilden? 

Det skrivna och talade språket ses i flesta sammanhang som ett självständigt 

system som är oberoende av andra former för kommunikation men faktum är att 

kommunikation snarare sker i multimodala former där både text, bild och andra teckenformer 

samverkar.3 Exempel på hur bild och text samverkar kan vi finna i allt från nyheter och 

läroböcker till film och konst. Detta gäller inte minst i dagens digitala värld där olika medier 

möter varandra. I skolans värld behandlas text och bilder oftast som separata och åtskilda 

företeelser vilket medför att bilder uppfattas, används och reduceras till illustrationer. Detta 

medför att bilder inte behandlas som läs- eller tolkningsbara. 4  

I Kursplanen för bildämnet står det: 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och 

omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och 

ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är 

betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att 

arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande 

förmåga.5 

När jag har varit ute på skolor har jag upplevt elevers oförmåga att tolka bilder och faktiskt 

förstå de budskap som bilder förmedlar.  

Redan vid tidig ålder har de lärt sig att skriva och läsa är den förmåga som skolan och vuxna 

värderar högst. Förmågan att kunna framställa och förstå en bild som förmedlar ett budskap 

                                                             
1 Ericson, Elisabet, Allt berättar, Verk på vårutställningen, Konstfack, Stockholm, 2015. 
2 Ahlin, Karin; gästadjunkt för institutionen för Bild- och slöjdpedagogik, Konstfack. BILD-Narration för åk 7–9, 

föreläsning 2015-05-11. 
3 Skolverket, Kursplanen i svenska: Grundskolan. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska, (hämtad 2017-12-19) 
4 Eriksson, Yvonne, Bildens tysta budskap: interaktion mellan bild och text, Stockholm, Norstedts akademiska 

förlag, 2009, s. 49. 
5 Skolverket, Kursplanen i Bild: Grundskolan. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild, (hämtad 2017-12-19). 

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild


6 
 

verkar inte värderas av elever överhuvudtaget. Vi bildlärare får ofta argumentera för 

bildämnets alla olika aspekter och varför bildämnet inte bara handlar om att kunna rita fint.  

1.2 Bakgrund 

I PISA:s undersökning 2013 framkom det att svenska elevers läsförståelse hade halkat efter 

rejält det senaste 10 åren i OECD listan.6 Som ett svar på detta kom regeringen 2016 med ett 

förslag att öka antal platser till lärar- och förskollärarutbildningarna samt att döpa om 

höstlovet till läslovet.7 Denna satsning kan ses som ett försök till att höja förmågan av 

läsförståelse som fokuserar på text. Läsförståelse handlar om förmågan att läsa och förstå 

skriven text, men är det tillräckligt i dagens digitaliserade samhälle där text kombineras med 

andra modaliteter och då speciellt bilder? Borde vi inte därför fokusera på att lära ut fler sätt 

att läsa och förstå hur text och bild läses gemensamt? 

1.2.1 Visual literacy 

Det engelska ordet literacy är ett svåröversatt ord som kan översätta till svenskans litteracitet 

vilket i sin tur betyder läs- och skrivkunskap. Anna Sparrman skriver om begreppet visual 

literacy i Barns visuella kulturer där hon valt att översätta det till visuell läskunskap och 

visuell läskunnighet.8 Hon skriver att: 

”…Visuell läskunskap innebär att både tolkningsprocessen (läsa) och lärandeaspekten (kunna) 

lyfts fram.” 9 

Hon menar att visuell läskunskap är något som vi lär oss och inte något vi föds med. 

Begreppets bakgrund består av en kombination av idéer tagna från konstvetenskapen, 

lingvistiken, filosofin och psykologin och betydelsen av begreppet kan därför variera 

beroende på av vem och hur det används. Vidare skriver hon om vikten av att ha rätt 

begreppsapparat för att kunna tala om och förstå bilder, dvs. ha verktyg som rätt vokabulär, 

ett kritiskt förhållningssätt och en förmåga att kunna läsa och tolka det visuella.  

I likhet med Sparrman talar även Joanna Dranger Rubin i sin föreläsning Visuell Makt om att 

visuell läskunnighet är något vi likt delar av det verbala språket förväntas kunna.10 

Yvonne Eriksson skriver i Bildens tysta budskap om visuell läskunskap som 

seendekompetens. Seendekompetens handlar om ”förmågan att ta till sig och använda sig av 

                                                             
6 Skolverket, Kraftig försämring i PISA, https://www.skolverket.se/om- 

skolverket/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.2112008, (hämtad 2017-12-19). 
7 Regeringen, Fler utbildningsplatser och lässatsning för barn, 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/08/fler-utbildningsplatser-och-lassatsning-for-barn/, 

(hämtad 2017-12-25). 
8 Sparrman, Anna, Barns visuella kulturer: skolplanscher och idolbilder, Studentlitteratur, Lund, 2006. 
9 Ibid., s.52. 
10 Rubin Dranger, Joanna. MR-dagarna 2014: Visuell makt - Joanna Rubin Dranger, 
https://www.youtube.com/watch?v=uEnruo4hHY4&t=75s, (hämtad 2017-12-25). 

https://www.skolverket.se/om-%20skolverket/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.2112008
https://www.skolverket.se/om-%20skolverket/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.2112008
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/08/fler-utbildningsplatser-och-lassatsning-for-barn/
https://www.youtube.com/watch?v=uEnruo4hHY4&t=75s
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information som finns i omgivningen i form av visuella tecken”.11 En viktig del av 

seendekompetensen är förmågan att kunna tolka bilder.  

Det är viktigt att förstå att visuell läskunskap inte bara bygger på kunskap om 

tolkning av bilder utan också kunskap i det område de används. Medicinska illustrationer till 

exempel kräver tydlighet i utformandet så att personen som ”läser” dem kan förstå vad som 

avbildats, men även kunskap om det avbildade för att kunna tala om det med rätt 

begreppsapparat. Detta gäller för alla typer av bilder vare sig det handlar om illustration, 

fotografi eller rörlig bild. 

1.2.2 Bilderbok 

För att förtydliga vad som är en bilderbok och till vilken kategori de hör till förklaras här vad 

användning av ordet bilderbok innebär.  

Barnboksforskaren Lena Kåreland beskriver termen bilderbok som en genre 

inom litteraturen ”där bilden står för en stor del av innehållet”.12 Hon hävdar att bilderboken 

därav är en symbiotisk konstart där det som berättas i boken bygger på samverkan mellan text 

och bild. En annan barnboksforskaren, Maria Nikolajeva, beskriver i Bilderbokens Pusselbitar 

bilderboken som ett som en unik konstform då den kombinerar två olika sätt att kommunicera 

– verbal och visuell.13 Med bilderbok menar Nikolajeva specifikt den bok som är inriktad mot 

barn. Bilderbokens sätt att förmedla sitt innehåll är annorlunda mot en roman eller berättelse 

och kan mer liknas vid sådana syntetiska medier som teater och film. Med det menar hon att 

betydelsen mellan text och bild skapas i samverkan. Vidare skriver Nikolajeva att 

bilderböcker kan delas in i genrer som ABC- och räkneböcker, illustrerad poesi, sagor, 

fantasy, vardagsberättelser, äventyr, historiska berättelser och djurberättelser. 

1.3 Syfte 

Mot ovanstående bakgrund är studiens syfte att undersöka och tydliggöra hur och på vilket 

sätt text och bild kan samverka. Som exempel och empiriskt material används bilderböcker. 

Valet att studera bilderböcker kommer sig av att där ges text och bild ett gemensamt utrymme 

att interagera med varandra på ett komplext och varierat sätt. Det förtydligar i sin tur hur text 

och bild kan interagera på olika sätt och ibland förmedla olika saker. Syftet är också att visa 

att text och bild kan ingå i olika diskurser och att olika begrepp och verktyg behövs inom 

                                                             
11 Eriksson, Yvonne, 2009, s. 48. 
12 Kåreland, Lena. Bilderboken. I Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel. Hans Lund (red.),  

Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 63. 
13 Nikolajeva, Maria, Bilderbokens pusselbitar, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 12. 
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varje diskurs. Förhoppningen är att genom analys av hur bild och text samverkar i bilderboken 

kunna visa hur den kan användas för att lära ut visuell läskunskap i skolan.  

1.4 Frågeställning 

• Hur läser och tolkar vi text och bild när det ges gemensamt utrymme och interagerar 

med varandra i bildberättelser? 

2 Empiri 

Det empiriska materialet består av två barnböcker av typen bilderbok med inriktning mot 

åldern 3–6 år. Relationen mellan text och bild är det som undersöks i analysarbetet och hur de 

tillsammans berättar en historia. Bilderböckerna är skrivna och illustrerade av respektive 

författare. 

3 Urval och avgränsning 

3.1 Urval 

Urvalet har bestått av flera delprocesser då omfånget av intressanta böcker var stort. Första 

urvalet var att välja bort böcker som var äldre än 15 år. Nästa steg var att välja svenska 

författare eller utländska böcker där texten inte förändrats i översättningen då översättningar 

kan ge utrymme för omformuleringar och i visa fall bli helt nya texter.14 Tredje urvalet blev 

att välja böcker där författare och illustratör var densamma för att undvika att illustratörens 

egna tolkningar och individuella stil påverkar hur historien berättas.15 Ytterligare urval har 

gjorts till hur mängden text förhåller sig i relation till bilderna.  

Av de bilderböcker som efter urvalsprocessen blev kvar har den ena tagits upp i 

en narrationskurs under utbildningen som exempel för att den särskilde sig för sin 

berättarstil.16 Den andra boken valdes som en kontrast till den första boken i hur den relaterar 

text och bild.  

3.2 Avgränsning 

Utifrån ett antal bilderböcker valdes två böcker som skilde sig i stil och berättande med 

samma mängd text. Detta för att förhållande mellan text och bild tydligare skulle kunna 

framvisas. 

Böcker valda för analys är; 

                                                             
14 Nikolajeva, 2000, s.91. 
15 Ibid., s.93.  
16 Ahlin, Karin, gästadjunkt för institutionen för Bild- och slöjdpedagogik, Konstfack, BILD-Narration för åk 7–9, 
föreläsning 2015-05-11. 
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Geffenblad, Lotta, Prick och Fläck degar17

 

Bild 1 Prick och Fläck degar 

   Klassen, Jon, Det är inte min hatt18 

 

Bild 2 Det är inte min hatt 

4 Metod 

Studien utgår ifrån metoden att studera hur text och bild samverkar ur ett narratologiskt 

perspektiv. Metoden består av ett kategorisystem utarbetat av Maria Nikolajeva som bygger 

på kategorier förslagna av flera forskare.19 Dessa kan användas för att kategorisera hur text 

och bild samverkar och förekommer i skiftande utsträckning och variation. 

• Symmetrisk samverkan mellan text och bild är när den verbala (texten) och den 

visuella (bilden) säger ungefär samma sak och därmed skapar överflödig information. 

Handling kan antingen förstås utan bild eller tvärtom utan text. 

• Kompletterande samverkan är när text och bild står i ett kompletterande förhållande 

till varandra. Det vill säga att de ömsesidigt fyller de luckor som skapats i respektive.  

• Förstärkande eller Expanderande samverkan är när bilderna i boken förstärker 

texten och texten inte går att förstå utan bilderna. Detta förhållande kan också vara 

tvärtom där texten förstärker bilden. 

• Kontrapunktiskt förhållande är när text och bild ifrågasätter varandra och har ett 

komplext och intressant förhållande till varandra. Med kontrapunktisk menas att text 

och bild samverkar och den ena kan inte förstås utan den andra.  

• Motstridig eller ambivalent förhållande är när text och bild står i konflikt med 

varandra och skapar förvirring hos läsaren. 

Begreppen har använts för att analysera uppslag och sidor individuellt då böckerna använder 

sig av en kombination av dessa kategorier.  

                                                             
17 Geffenblad, Lotta, Prick och Fläck degar, [Ny utg.], Bonnier Carlsen, Stockholm, 2012. 
18 Klassen, Jon, Det är inte min hatt, Hippo, Stockholm, 2013. 
19 Nikolajeva, 2000, s. 21 f. 



10 
 

5 Teori och tolkningsram 

I och med att bilderboken är en syntetisk konstform som använder sig av ett sekventiellt 

berättande så kan en titta på berättelsen både på det verbala som visuella planet. För att göra 

detta används två teorier varav den ena behandlar bilderbokens teckensystem och den andra 

som tolkar hur historien berättas i ord och bild. Detta för att tydliggöra samverkan mellan ord 

och bild.  

5.1 Semiotik 

Inom konstvetenskapen användas semiotiken, även kallad teckenläran, som en teori om hur vi 

använder teckensystem för att kommunicera.20 Då mitt material består av två olika 

teckensystem - konventionella tecken och ikoniska tecken har min utgångspunkt varit att 

använda mig av semiotiken för att först och främst titta på det ikoniska, dvs bilderna.  

5.3 Narratologi  

Narratologin är en textorienterad teori inom litteraturvetenskapen vars syfte är att studera 

textens uppbyggnad och berättarteknik. Enligt Nikolajeva finns få svenska studier inom ämnet 

som tar upp bilderboken.21 Inom Narrotologin finns två grundläggande perspektiv när för 

analys av berättelser, vad och hur något berättas.  

5.3 Begreppsanvändning 

Bilderboken bygger på samverkan mellan två olika kommunikationssystem, ord och bild. 

Begrepp som används är framtagna ur litteraturvetenskap och konstvetenskap för att analysera 

samverkan mellan text och bild i dessa böcker.  

5.3.1 Begreppsförklaring   

Detta är ett urval av de begrepp och termer som Maria Nikolajeva tar upp i Bilderbokens 

Pusselbitar. Begreppen relaterar till förhållandet mellan text och bild och används därför i 

denna analys.  

I bilderboken talas det generellt inte om sidor utan uppslag där helheten utgörs 

av vänster och höger sida tillsammans på grund av att bilderboken berättas sekventiellt. 

I många bilderböcker har bilden en vit kant runt om och det kallas för en ram. Denna ram 

används för att skapa distans till läsaren. Visa bilderböcker bryter mot detta genom något som 

kallas blödning. Blödning är när bilden sprider sig utanför ramen. En del bildböcker använder 

                                                             
20 Nikolajeva, 2000, s.12. 
21 Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur, Lund, 1998, s.47. 
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sig inte av ramar överhuvudtaget vilket kan ses som att betraktaren bjuds in i bild och 

handling.  

Bilderboken saknar i jämförelse med filmen en direkt möjlighet att avbilda hur 

tid och rörelse fortskrider. Den använder sig istället av ett sekventiellt berättande där text och 

bild får beskriva rörelse och tidens gång. Genom att bilder i följd visar hur karaktärer eller 

föremål förflyttas kan vi utläsa tid och rörelser i vad som annars ses som statiska bilder.  

I och med att vi i den västerländska kulturen läser texten från vänster till höger är även detta 

något som bilderboken använder när vi talar om rörelseriktning. Därför arrangeras boken 

bilder och berättelsen så att karaktärerna tar sig framåt mot höger och bakåt mot vänster. 

Ett begrepp som används för att avbilda rörelse i statisk bild är 

simultansuccession. Simultansuccession innebär att karaktären (eller dess rörelsemönster) 

upprepas och förflyttas i bilden. En som ofta använder detta i sina böcker är Sven Nordquist 

och kan beskrivas som en detaljerad bild som får betraktaren att stanna upp och betrakta 

bilden och läsriktningen. Anakronier är avvikelser i tiden från den kronologiska ordningen. 

Analeps är en akroni som skildrar en återblick, även kallad en flashback. Motsatsen till en 

analeps är Proleps som skildrar en vision, ett antagande även kallad en flash forward.   

Ett annat viktigt begrepp när vi talar om tid inom bilderboken är historia och 

berättelse. Historien är det som händer i kronologisk ordning dvs händelseförloppet. Medan 

berättelse är hur historien berättas. Från vilket perspektiv, när i tiden, vad som händer (eller 

inte). Berättarröst och synvinkel är begrepp som används för att skilja på vem som berättar 

och hur den berättar. Texten använder begreppen för att berätta (vem talar eller ser) medan 

bilden använder begreppet för att visa (bildperspektiv).22 

6 Tidigare forskning 

Som huvudsaklig källa till denna studie är Maria Nikolajevas Bilderbokens Pusselbitar.23 I 

boken tittar hon närmare på förhållandet mellan text och bild i bilderboken. I boken 

sammanfattar Nikolajeva många forskares tidigare arbete inom barnboksforskning. En av 

forskarna som nämns är Kristin Hallberg. I hennes artikel i Litteraturvetenskap och 

bilderboksforskningen från 1982 definieras bilderbok som ”en barnbok med en eller flera 

bilder på varje uppslag”.24 Bilderboken består av två olika semiotiska teckensystem text 

(konventionella) och bild (ikoniska). Hon beskriver interaktionen mellan dessa teckensystem 

                                                             
22 Nikolajeva, 2000, s. 74–229. 
23 Ibid., s.7–307. 
24 Hallberg, Kristin, 'Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen', Tidskrift för litteraturvetenskap (1988)., 
1982:3–4, s. 163–168, 1982. 
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som ”Ikonotext”. Med begreppet ikonotext menar hon att bilderboken består av en syntes 

mellan bild och text.  

Barnforskaren Ulla Rhedin har i doktorsavhandlingen Bilderboken på väg mot 

en teori gjort analyser utifrån olika perspektiv på förhållandet mellan text och illustrationer i 

bilderboken.25 Detta har även barnboksforskarna Lena Kåreland och Barbro Werkmäster gjort 

i Livsvandring i tre akter där de utgått från tre av Tove Jansson böcker och med hjälp av 

bland annat narrativ analys tittat närmare på hur de olika historierna berättas med hjälp av text 

och bild.26 

I Elisabeth Ericssons examensprojekt Allt berättar: ett undersökande arbete om 

kreativa arbetsprocesser och en bilderboks beståndsdelar undersöks sätt att skapa 

bildberättelser och testa olika ingångar till hur en barnbok skapas och däribland relationen 

mellan text och bild och hur de påverkar varandra.27 

7 Bearbetning och analys 

Analysen av böckerna är uppdelad under två rubriker för att böckerna har analyserats var för 

sig. Den första delen bestod av en bildanalys av bilderna i böckerna för att tydliggöra dess 

innehåll för mig själv. Nästa steg i den narrativa analysen var att titta på hur text och bild 

tillsamman berättar historien. Utifrån analyserna gjordes en bildanalys på en illustration och 

därefter en narrativ analys på resten av texten och bilderna i böckerna. I analyserna är utvalda 

ord fetmarkerade för att belysa hur dessa ord etablerar till tid eller saker som vi kan se i 

bilderna.  

7.1 Prick och Fläck degar 

Boken bör placeras i genren djurberättelse. 28
 Denna typ av berättelse kan även kallas fabel då 

berättelsens karaktärer är antropomorfa, det vill säga, de lever och uppför sig som människor 

men delar av utseendet påminner om djur. 29 Karaktärerna kan utifrån deras långa öron och 

vithet med prickar eller fläckar karakteriseras som kaniner. 

Boken har ingen tydlig synvinkel vilket gör att berättarrösten förblir neutral och 

beskrivande. Text och bild står genomgående i ett kompletterande och förstärkande 

förhållande till varandra. Texterna beskriver vad som sker eller ska hända medan bilderna 

                                                             
25 Rhedin, Ulla, Bilderboken: på väg mot en teori, 2., rev. uppl., Alfabeta, Stockholm, 2001. 
26 Kåreland, Lena & Werkmäster, Barbro, Livsvandring i tre akter: en analys av Tove Janssons bilderböcker Hur 
gick det sen?, Vem ska trösta knyttet?, Den farliga resan, Hjelm, Uppsala, 1994. 
27 Ericson, Elisabet, Allt berättar: ett undersökande arbete om kreativa arbetsprocesser och en bilderboks 
beståndsdelar, Kandidatuppsats, Institutionen för grafisk design och illustration, Konstfack, Stockholm, 2015. 
28 Nikolajeva, 2000, s. 55. 
29 NE.se, Antropomorfism, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antropomorfism, 2017 
(hämtad 2017-12-30) 



13 
 

visar karaktärerna och i vilken miljö och på vilken plats de befinner sig på och vad som 

händer. I bilderna förskjuts bakgrundsmiljön genom att bildvinklar ändras vilket bidrar till 

känsla av rörelse och förflyttning. Bildernas färgsättning och färgläggningsteknik bidrar 

tillsammans med den diffusa blödningen ur ramen till en känsla av rörelse i bilden.  

Analysen börjar med en bildanalys och mer detaljerad beskrivning av den första sidan. Detta 

för att förtydliga och lyfta att bokens bilder innehåller många detaljer utöver de som texten 

och berättelsen beskriver. Boken presenteras sida för sida och inte i uppslag som brukar vara 

sedvanligt i bilderböcker. Denna analys tittar på hur materialet presenteras på varje sida och 

kommer i analysen av denna bok att inte tala om uppslag.  

Sida 1 

”Här är Prick och Fläck. Prick är prickig. Fläck är fläckig. Precis som det ska vara.” 

Bilden visar vad som läses som att 

vara ett vardagsrum och bildvinkeln är 

framifrån. I bilden visas två kaninerna 

i en soffa med trästomme och 

ornament på. Tyget är grönblå 

flammigt med ljusa prickar. Den ena 

fläckiga kaninen ser vi lite snett från 

sidan läsandes en tidning. På den 

fläckiga kaninens soffsida ligger eller 

står böcker på golvet. Den prickiga 

kaninen ligger uppochner med fötter 

och ben mot ryggstöd och huvudet ner 

mot golvet. På den prickiga kaninens 

sida ligger två böcker med en ljusstake 

på samt det står en blomkruka med en 

växt i bakgrunden. 

Bakgrunden/väggen är flammigt rosaröd och har ljusa röda blommor. På väggen sitter tre 

stycken tavlor. Två av tavlorna har motiv, den ena med fjärilar i olika färger och den andra av 

träd med bruna stammar och gröna trädkronor. Den tredje tavlan är en piltavla. 

På golvet framför den fläckiga kaninen ligger en liten grön boll med gula ränder. Snett 

framför den prickiga kaninen ligger en röd legokloss på golvet. Golvet är flammigt i en ljust 

gröngul färg.  

Bild 3 Prick och Fläck degar 
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Texten börjar med ordet här och placerar på så sätt betraktaren i bildens kontext. Genom 

texten får vi en presentation av karaktärerna i historien, den ger oss namn och viss 

beskrivning av deras utseende. Bilden kompletterar och förstärker det texten beskriver genom 

att visa hur karaktärerna ser ut visuellt, vilket texten inte gör i sin beskrivning. Bilden placerar 

karaktärerna på en plats. I bilden kan vi också läsa in karaktärernas känslotillstånd något 

texten inte berättar. 

 

Sida 2 

”Fläck har lite kurr i magen. Prick är hungrig. Macka skulle 

smaka gott och kanske någonting sött.”  

Texten berättar att kaninerna är hungriga och vad de är sugna 

på. Bilden förstärker detta genom att vi på kaninernas stirrande 

blick och att de håller en hand över sina magar kan se att det är 

hungriga. På så sätt kompletterar även text och bild varandra 

genom att förklara och visa vad som sker i berättelsen. 

Sida 3 

”Men i burken ligger bara torra smulor kvar. Är brödet slut? Och 

alla kakor också?”  

Kaninerna tittar i en tom burk vilket indikerar att innehållet 

faktiskt är slut. Texten beskriver vad som är slut medan bilden 

visar att det faktiskt inte finns något kvar av dessa saker att äta. 

Bilden både kompletterar och förstärker det texten beskriver. 

 

Sida 4 

”-Vi kan baka, säger Prick. På pricken, säger Fläck. Ska vi 

baka nu? På Fläcken, säger Prick.”  

Vi ser att kaninerna har någon slags dialog med varandra i bilden, 

något som texten bekräftar. Vi kan därför säga att text och bild 

kompletterar varandra. Texten är en dialog mellan kaninerna som 

berättar vad de planerar att göra. Bilden däremot visar själva 

dialogen i nuet. 

Bild 4 Prick och Fläck degar 

Bild 5 Prick och Fläck degar 

Bild 6 Prick och Fläck degar 
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Sida 5 

”Fram med bunkar, pryttlar och små mått.” 

Vi är kvar i samma miljöbild men bildvinkeln är ändrad.  

Text och bild är kompletterande och förstärkande. Vi ser det 

som faktiskt beskrivs i texten, att kaninerna plockar ut olika 

saker, men även saker som inte beskrivs i texten.  

 

Sida 6 

”Nu gör de deg. Först jäst och mjölk. Sedan en sked olja, lite 

salt och så massor av mjöl.” 

Texten berättar vad kaninerna gör och med vad, och bilden visar 

det faktiska görandet. På sätt kompletterar text och bild 

varandra. Bilden förstärker platsen för görandet med ytterligare 

detaljer.  

Sida 7 

”Mera mjöl!” 

Texten uttrycker något som vi behöver för att förstå i bilden. 

Bilden visar även att det börjar bli stökigt, något som inte 

framgår texten. På så sätt kan vi säga att bilden förstärker och 

visar mer än texten beskriver.  

 

 

Sida 8 

”Man ska röra hårt och mycket. Det är ganska tungt.” 

Texten beskriver vad kaninerna måste göra och att det är svårt 

att göra det. Bilden förstärker känslan av att kaninerna kämpar 

med degen och blir på så sätt även kompletterande.  

 

 

Bild 7 Prick och Fläck degar 

Bild 8 Prick och Fläck degar 

Bild 9 Prick och Fläck degar 

Bild 10 Prick och Fläck degar 
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Sida 9 

”Sedan ska man knåda. Och så ska degen jäsa.” 

Texten är nu förstärkande och kompletterar bilden då den berättar 

vad som ska hända med degen, något som inte kan ses i bilden. 

Bilden visar endast en del av det som beskrivs i texten. 

 

 

Sida 10 

”Nu gör de smet. Först havregryn och smör. Sedan socker, kakao 

och en kaffeskvätt.” 

Texten berättar vad kaninerna gör och vilka ingredienser som 

behövs för att göra detta. I bilden ser vi hur en av ingredienserna 

tillsätts och den ena kaninen dricker kaffe något som texten anger 

som ingrediens. På så sätt kompletterar text och bild varandra. 

Sida 11 

”Skvätt mera kaffe! Det blir mycket stänk och slafs.” 

Texten förklarar vad kaninerna ska göra och vad som händer på 

grund av det. Bilden kompletterar texten, men på grund av 

detaljrikedomen visar den mer och har därför också ett 

förstärkande förhållandet till texten.  

 

Sida 12 

”Nu rullar det bollar i tusen år. Rullar massor av bollar.” 

Bilden kompletterar texten genom att vi får se att kaninerna rullar 

bollar. Texten förmedlar även att det tar tid och förstärker på så 

sätt känslan att själva görandet tar tid. 

Bild 11 Prick och Fläck degar 

Bild 12 Prick och Fläck degar 

Bild 13 Prick och Fläck degar 

Bild 14 Prick och Fläck degar 
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Sida 13 

”Stora, vita degbollar med små vita prickar på.” 

Texten beskriver endast degbollarna som karaktärerna skapar 

medan bilden förstärker detta genom att visa själva skapandet av 

degbollarna. Bilden visar även det den tidigare sidans text 

beskrivit och vi kan se att det rullats en massa bollar. 

 

Sida 14 

”Små, bruna smetbollar med små vita prickar på.” 

Precis som föregående sida beskriver texten endast själva 

produkterna medan bilden visar att kaninerna faktiskt skapar 

dessa. Bilden förstärker även vad som hände på förra sidan 

genom att visa att det är klara med det vita degbollarna. Vi får 

även en indikation på vad det vita prickarna kan vara utifrån 

texten på burken. 

Sida 15 

”Till sist är allting klart. Degbollarna ska stå i ugnen.” 

Texten beskriver vad som har hänt, att allt är klart och att 

degbollarna ska stå i ugnen och bilden visar att den prickiga 

kaninen ställer in degbollarna i ugnen. Text och bild kompletterar 

varandra i och med att vi både får ordet ugn och ser den. Bilden 

visar med detaljer vilken plats som ugnen står på och förstärker 

på så sätt texten. 

Sida 16 

”Smetbollarna ska stå i kylen.” 

Texten beskriver vad som ska göras med smetbollarna och bilden 

visar att den prickiga kaninen gör det. På så sätt kompletterar text 

och bild varandra. Detaljer i bilden överensstämmer med tidigare 

bild vilket förstärker texten som endast beskriver ett skeende. 

Bild 15 Prick och Fläck degar 

Bild 16 Prick och Fläck degar 

Bild 17 Prick och Fläck degar 

Bild 18 Prick och Fläck degar 
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 Sida 17 

”-Du är fläckig, säger Fläck till Prick. – Du är prickig, säger 

Prick till Fläck.” 

Texten beskriver en dialog mellan kaninerna medan bilden visar 

anledningen till dialogen. Att kaninerna är smutsiga efter 

bakandet är inget texten beskriver utan något vi förstår som en 

del av den sekvens som tidigare bilder visat. 

Sida 18 

”Nu blev det helt fel! Säger Prick. Vi måste bada! -Ja, på 

fläcken! Säger Fläck.” 

Texten beskriver i en dialog mellan kaninerna och indikerar även 

tid. Bilden visar vad som faktiskt händer samtidigt som de talar 

med varandra. Vi kan även se i bilden vad som är fel. 

 

Sida 19 

”Mycket tvål och bubblor. Fläck och Prick blir som vanligt 

igen.” 

Texten beskriver delar av det vi ser i bilden. Första delen det vi 

ser i bilden, men av den andra delen vad som kommer att hända 

utifrån det som sker i bilden. På så sätt förstärker bild och text 

varandra. 

Sida 20 

”Frallor är varma nu. Smöret smälter under prickig korv. 

Prickbollarna är kalla.” 

Texten beskriver vad som händer med det som kaninerna ska äta, 

medan bilden faktiskt visar vad kaninerna gör med dem. Återigen 

är text och bild i ett förstärkande förhållande till varandra. 

Bild 19 Prick och Fläck degar 

Bild 20 Prick och Fläck degar 

Bild 21 Prick och Fläck degar 

Bild 22 Prick och Fläck degar 
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Sida 21 

”-Precis vad jag är sugen på, säger Prick. -Ja, mitt i prick, säger 

Fläck.” 

Texten beskriver dialogen mellan kaninerna medan bilden visar 

vad de gör samtidigt som de talar till varandra. Bilden förstärker 

texten genom att visa att kaninerna äter av det de bakat. 

Sida 22 

”Fläck är fläckig och Prick är prickig. Precis som det ska vara.” 

Texten beskriver bara hur kaninerna ser ut. Bilden kompletterar 

texten genom att visa de båda kaninerna och vad de gör. Bilden 

förstärker att kaninerna är klara med baket och stöket därtill och 

att de snart både är torra och rena. Texten återkopplar till 

berättelsens början och vi kan även se i bilden att det är tillbaka 

här.  

7.2 Det är inte min hatt 

Även denna boken bör placeras i genren djurberättelse. Karaktärerna kan placeras som 

antropomorfa djur, men i denna bok är det bara texten och ett objekt som förankrar dem i 

denna genre. Karaktärernas tydliga form indikerar inte något mänskligt och miljön är en 

ickemänsklig miljö. Boken har en tydlig synvinkel och berättarrösten är subjektet som berättar 

historien utifrån ett jag perspektiv. 

Bilderna i berättelsen står i ett kontrapunktisk förhållande till texten. Bilderna 

visar det som händer i nuet medan texten hoppar mellan olika akronier (tidshopp). Bilderna 

visar oftast karaktärerna enskilt och inte tillsammans. Textens och bilderna enkla och tydliga 

utformning bidrar till att bläddringen blir sekventiell. Bildernas färgsättning och 

färgläggningsteknik är mörk och enkel och de blöder helt och har ingen ram. På grund av att 

bokens bilder består av uppslag där bakgrunden och detaljer inte skiljer sig nämnvärt och till 

viss del upprepas lyfts inte ett enskilt uppslag fram för mer grundläggande bildanalys. I boken 

används genomgående simultansuccession i form av bubblor för att påvisa rörelsen. 

 

 

Bild 23 Prick och Fläck degar 

Bild 24 Prick och Fläck degar 
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Uppslag 1 

Första uppslaget startar med bilden på 

vänster sida och text på höger sida. 

Texten läser: 

”Det här är inte min hatt. Jag har precis 

stulit den”  

I bilden kan vi se en karaktär, en liten 

fisk, och därför kan vi utgå från att den är 

jaget i historien. Karaktären berättar i texten om stölden, men vi får inte se den utan bara 

föremålet som stulits – hatten. I början av texten används ordet här för att placeras betraktaren 

i bildens kontext. Den fortsätter i en kompletterande analeps medan bilden visar det som vi 

uppfattar som nuet. En analeps anger något som tidigare skett i historien. Därav kan vi säga 

att text och bild står i ett motstridig förhållande till varandra då text och bild egentligen 

beskriver två olika saker vid olika tidpunkter, dåtid och nutid.  

 

Uppslag 2 

Text och bild använder hela uppslaget. Texten ligger i överkant och bilden tar upp resten. 

”Jag stal den från en stor fisk. Han sov när jag gjorde det.”  

Texten fortsätter berätta utifrån den lilla fiskens perspektiv, men i bilden finns inte den lilla 

fisken med. I stället ser vi en stor fisk över hela uppslaget som verkar sova. Vi upplever nu att 

den lilla fisken beskriver en del av det vi ser. Text och bild är kompletterande genom att fylla 

i varandras luckor. Vi läser in att bild och text sker samtidigt men i dåtid och är en 

kompletterande analeps, dvs något som har hänt. 

 

 

Bild 25 Det är inte min hatt 

Bild 26 Det är inte min hatt 
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Uppslag 3  

Text och bild använder åter igen hela uppslaget. Texten ligger i överkant och bilden tar upp 

resten. 

”Och han kommer nog inte vakna på väldigt länge”.  

Den lilla fisken fortsätter att beskriva vad som sker utifrån dennes perspektiv. Bilden visar 

däremot något som står i konflikt till vad som beskrivs i texten. Den stora fisken sover inte 

utan är vaken. Vi kan t.o.m. tolka det så att den stora fisken är något förvånad för vad den lilla 

fisken säger, vilket antyder att den stora fisken hör den lilla fisken. 

I texten gör den lilla fisken ett antagande som nu inte överensstämmer med bilden. Text och 

bild är inte i symmetri då texten indikerar en slags vision (framåtblick), en så kallad proleps. 

Texten och bilden är nu i konflikt med varandra. Texten berättar något som kan hända medan 

vi i bilden kan läsa vad som händer. 

 

Uppslag 4 

Text och bild upptar hela uppslaget. Texten ligger i överkant och bilden tar upp resten. 

”Och även om han vaknar; märker han nog inte att den är borta” 

Vi ser fortfarande den stora fisken över hela uppslaget. Fisken verkar inte ha rört sig något i 

bilden förutom den riktning den stora fisken tittar mot, vilket är uppåt mot dess huvud. Text 

och bild är i konflikt med varandra. Den lilla fisken gör nu ett ytterligare antagande som inte 

Bild 27 Det är inte min hatt 

Bild 28 Det är inte min hatt 
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stämmer överens med bilden. Texten indikerar en proleps medan bilden, följer tidigare 

bildnarrativ och indikerar nutid.  

 

Uppslag 5 

Text och bild fortsätter över hela uppslaget. Texten ligger i överkant och bilden tar upp resten. 

”Och även om han märker att den är borta, vet han nog inte att det var jag som tog den” 

Den stora fisken ligger kvar över hela uppslaget. Vi kan läsa att den stora fisken är arg genom 

det avsmalnande ögat och blickriktningen mot höger i bilden. Vi läser höger som framåt 

eftersom fiskens huvud och den lilla fiskens förflyttning i tidigare bild har varit mot höger. 

Växter har rört sig som om det dragits bakåt (vänster). Detta är en intressant detalj som 

indikerar att den stora fisken ”tar sats” för att simma framåt åt höger. 

Text och bild är i konflikt med varandra. I texten gör den lilla fisken flera antaganden som 

ligger i framtiden medan vi i bilden läser nutid och att antagandena inte stämmer. 

 

Uppslag 6  

Text och bild fortsätter över hela uppslaget. Texten ligger i överkant och bilden upptar resten. 

”Och även om han märker det var jag, vet han inte vart jag är på väg” 

Bilden visar endast den stora fiskens stjärt i höger kant på höger sida av uppslaget vilket vi 

upplever som att fisken simmar ur bild. Bubblorna och stjärten förstärker att detta sker. Text 

Bild 29 Det är inte min hatt 

Bild 30 Det är inte min hatt 
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och bild fortsätter att vara i konflikt med varandra. Prolepsen fortsätter med att den lilla fisken 

nu gör ytterligare antaganden om den stora fisken medan vi i bilden kan läsa att den lilla 

fiskens antagande inte stämmer och att det är något annat som faktiskt sker. 

 

Uppslag 7 

Bilden ligger nu på vänster sida av 

uppslaget och texten till höger. 

”Men jag ska berätta vart jag är på väg. 

Jag ska till ett ställe där växterna är stora 

och många och höga. Det är väldigt svårt 

att se något där inne. Ingen kommer 

någonsin hitta mig där.” 

 

På bilden ser vi den lilla fisken simmandes mellan stora växter med hatten på huvudet.  

Den lilla fisken berättar vart den är på väg och gör ett antagande som ligger framtiden, en 

analeps. Eftersom historien berättas utifrån den lilla fiskens perspektiv upplevs nu inte text 

och bild vara i konflikt utan texten upplevs som kompletterande. 

 

Uppslag 8 

Uppslagets ordning är nu omvänt och 

texten ligger till vänster och bilden till 

höger på uppslaget. 

”Det var en som såg mig. Men han har 

lovat att inte berätta för någon vart jag 

tog vägen.” 

 

I bilden får vi inte se den lilla fiskens möte med ”en” utan tolkar att karaktären en krabba, är 

denna ”en” som den lilla fisken talar om. Krabban står på en sten och ögon tittar rakt mot 

läsaren och ser rätt oberörd ut. Ovanför krabban kan vi se spår efter den lilla fisken i form av 

bubblor. På så sätt kan vi läsa i bilden att den lilla fisken har simmat förbi där.  

Texten berättar något som hänt och i bilden får vi se detta precis efter det har skett, en 

proleps. Texten och bildens förhållande är kompletterande men också i konflikt då vi inte ser 

mötet utan bara en som den lilla fisken mött. 

Bild 31 Det är inte min hatt 

Bild 32 Det är inte min hatt 
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Uppslag 9 

Text och bild upptar hela uppslaget. Texten ligger i överkant och bilden tar upp resten. 

”Så jag är inte det minsta orolig.” 

På höger sida ser vi i bilden den stora fisken i halvbild. Han har fortfarande ett avsmalnat öga 

som indikerar att fisken är arg. Fisken tittar framåt mot höger där vi ser krabban från tidigare 

uppslag. Krabban pekar med ena klon framåt men tittar på den stora fisken med stora skrämda 

ögon. Klon pekar mot något ur bild och indikerar att den ”svarar” på något den stora fisken 

frågat om. Krabban verkar stå på samma ställe som i tidigare bild. 

Nu är text och bild i osymmetri. Den lilla fisken gör ett antagande som är oberoende av vad 

som händer i bilden medan bilden visar något som när den lilla fisken gör sitt antagande. Text 

och bild är i konflikt med varandra. 

 

Uppslag 10 

I uppslaget ligger bilden på vänster sida och 

texten på höger sida. 

 

”Jag vet att det är fel att stjäla en hatt. Jag vet 

att den inte är min. Men jag tänker behålla 

den. Den var ändå för liten för honom. Och den 

passar mig perfekt.” 

 

På bilden ser vi den lilla fisken med hatten simma emellan växter som nu är större än tidigare.  

Texten indikerar nutid, detta kan vi läsa utifrån det konstaterade den lilla fisken gör. Text och 

bild har ett kompletterande förhållande på så sätt att texten berättar och förstärker medan 

bilden egentligen inte bidrar med något annat än rörelseriktningen 

 

 

Bild 33 Det är inte min hatt 

Bild 34 Det är inte min hatt 
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Uppslag 11 

Text och bild tar nu upp hela uppslaget. Texten ligger i överkant och bilden tar upp resten. 

”Kolla! Jag klarade det! Där växterna är stora och många och höga!” 

Bilden är nu återigen över hela uppslaget och på vänster sida ser vi den lilla fisken komma 

simmandes mot höger. Vi ser det stora och höga växterna. Text och bild är nu symmetrisk och 

berättar samma sak i nutid.  

 

Uppslag 12 

Text och bild tar nu upp hela uppslaget. Texten ligger i överkant och bilden tar upp resten. 

”Jag visste att jag skulle klara det.” 

På uppslaget ser vi nu den stora fiskens huvud komma in från vänster och med sitt 

avsmalnade öga titta mot höger i bilden där den lilla fisken simmar in bland växter som är 

stora och ligger tätt. Texten är helt beroende av bilden för att föra historien vidare, då bilden 

förstärker vad som händer då texten endast säger vad den lilla fisken tänker och ser. Med 

enbart texten skulle berättelsen kunna ta slut här och vi skulle kunna anta att den stora fisken 

aldrig hittade den lilla fisken, men bilden berättar något annat. 

 

 

 

Bild 35 Det är inte min hatt 

Bild 36 Det är inte min hatt 
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Uppslag 13 

Text och bild tar nu upp hela uppslaget. Texten ligger i överkant och bilden tar upp resten. 

”Ingen kommer någonsin att hitta mig.” 

Bilden ligger över hela uppslaget och vi ser på vänster sida den stora fiskens stjärt då han 

simmar mot höger in bland de tätbevuxna stora växterna. På höger sida är det endast växter vi 

ser. I texten gör den lilla fisken åter ett antagande. Text och bild blir därför kontrapunktiskt 

motstridig. Bilden visar något helt annat än vad texten anger, men den fyller också det 

tomrum som den lilla fiskens monolog lämnar.  

 

Uppslag 14  

Detta uppslag har ingen text utan hela uppslaget tas upp av den stora växter som ligger i lager. 

Utan text eller berättande bild måste nu vi som läsare använda vår fantasi och för att gissa vad 

som händer.  

Bild 37 Det är inte min hatt 

Bild 38 Det är inte min hatt 
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Uppslag 15 

Uppslaget består bara av en bild och ingen text. Men bilden är mer berättande än föregående 

uppslag. På vänster sida av uppslaget ser vi den stora fiskens stjärt och bubblor efter den gör 

att fisken verkar simma ut ur bild åt vänster. På samma sida se den lilla krabban på sin sten 

och den ser fortfarande rätt skrämd ut. Krabbans blick riktas mot den stora fiskens stjärt. På 

höger sida ser vi stora växter men nu inte så tätbevuxna. Genom hela uppslaget ses bubblor 

som indikerar att den stora fisken har kommit ut ur växterna från höger och simmar tillbaka 

mot vänster. Vi vet inte vad som hänt med den lilla fisken, hans monolog har tystnat och han 

syns inte i bilden. Vi som läsare får använda oss av vår fantasi och slutledningsförmåga för att 

fylla de luckor som texten inte längre hjälper oss med. 

 

Uppslag 16 

Ingen text utan endast bild över hela uppslaget. Centrerat i uppslaget är den stora fisken, 

huvudet är mot vänster och stjärten mot höger. Han blundar och verkar sova. På huvudet har 

han den lilla hatten och under sig har han små växter. Vi läser in det som samma hatt som den 

lilla fisken hade på huvudet och att den stora fisken är tillbaka på den plats han startade.  

Eftersom den lilla fiskens monolog nu försvunnit helt och vi inte längre kan se honom kan vi 

bara anta han är borta. Hur vet vi egentligen inte. 

Bild 39 Det är inte min hatt 

Bild 40 Det är inte min hatt 
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8 Tolkning och resultat  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur text och bild samverkar och frågeställningen 

var: Hur samverkar text och bild med varandra i ett medium som bilderboken? 

8.1 Prick och Fläck degar 

Bilderna i denna bok är mycket detaljerade och visar genomgående detaljer som inte texten 

beskriver. Bilderna placerar karaktärerna utvecklingsmässigt som barn, medan texten 

förstärker detta med sitt enkla språk. Detta märks redan på första sida då Prick och Fläck 

karaktärerna presenteras. Berättarrösten är neutral och utomstående men som i ordval och 

beskrivning överensstämmer med det vi ser i bilden. I bilderna ligger karaktärerna i en soffa 

så som vi tolkar att små barn skulle göra och på golvet ser vi objekt som associeras till barn så 

som en boll och en kloss. Även valet av tavlor i bakgrunden kan tolkas som barnsliga. Deras 

antropomorfa utformning, kanin med mänskliga och barnsliga drag, gör det okej att dessa 

barnsliga karaktärer bor och agerar utan vuxnas närvaro.30 Texten presenterar det vi 

genomgående upplever att karaktärerna beter sig som barn och gör vad barn kan tänkas göra i 

olika situationer vilket ytterligare ger upplevelsen av dem som barn. Texten konstaterar vad 

bilderna visar och ibland tydliggör vad karaktärerna bör göra. Mot slutet av boken städar 

karaktärerna upp det vi sett de stöka ner upptäcker de att de själva blivit smutsiga något som 

texten genom en dialog mellan karaktärerna också påpekar. Den underliggande tonen blir att 

det är fel att stöka ner och bli smutsig. Något som bättre stämmer överens med hur en vuxen 

kanske skulle reagera efter ett stökigt bak. Texten och bilderna förstärker och kompletterar 

varandra genomgående på ett intressant och underhållande sätt.  

8.2 Det är inte min hatt 

Boken börjar med ett ganska komplicerat narratologiskt grepp som analeps. Detta gör att 

betraktaren redan från start måste fylla i luckor som bilden inte berättar. Historien har enligt 

texten redan början medan bilden startar med placering och introduktion av ett subjekt. 

Texten kräver mer av läsaren än bilden gör. Genomgående används en komplex temporalitet 

som gör att läsaren måste använda sig av både fantasi och tolkningsförmåga för att förstå vad 

som händer på vägen och slutligen. 

Enkla detaljer så som den svarta bakgrunden som kan tolkas som natt, mörker 

och djup som tillsammans med textens barnsliga berättande bidrar med en suggestiv känsla. 

                                                             
30 Nikolajeva, 2000, s. 56. 
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8.3 Resultat 

Då dessa två böcker skiljer sig i berättarteknik och i text och bild, så kan många intressanta 

iakttagelser plockas fram. Jag har fokuserar på det som för mig varit tydligast.  

Även om dessa böcker placeras i samma genre använder de denna genre på två 

skilda sätt. Det är inte min hatt har utformningen av karaktärerna begränsad antropomorfa 

form. Det enda som uppfattas som mänskligt är små detaljer som hatten och gesterna är 

nödvändiga för att i bilden berätta historien. I den andra boken så har karaktärerna i 

antropomorfa förmänskligats förutom i delar av utseendet. I övrigt beter sig karaktärerna och 

har kroppsdelar som människor. 

Den gemensamma röda tråden för det två böckerna är språkets tilltal, som är ett 

barns. I Prick och Fläck degar sker det genom textens berättande delar tillsammans med att 

dialogen känns naiv. I Det är inte min hatt upplevs detta genom den lilla fiskens monolog och 

antagande. Berättelsen kan liknas vid ett barns sätt att se på världen och tilltro till att inget ont 

kan hända. 

Båda böckerna har ett uppfostrande tema varav den ena, Prick & fläck degar, har en 

förmildrande ton där vi lär oss att om du städar och tvättar dig efter att ha stökat ner så 

kommer belöningen. Det är inte min hatt blir den lilla fisken bestraffad trots att den vet om att 

den gjort fel. Text och bild lämnar däremot luckor som läsaren måste fylla i då varken text 

eller bild berättar vad som händer med den lilla fisken.  

Utifrån dessa böcker har jag tolkat att det måste finnas en tydlig växelverkan när text och bild 

samverkar för att det ska bli ett intressant men och för historien och budskapet ska bli tydligt. 

9 Slutdiskussion 

Jag har i denna studie tittat närmare på hur samverkan sker mellan text och bild i bilderboken. 

Detta för att ge mig en ökad kunskap om hur text och bild kan läsas tillsammans när de ges 

gemensamt utrymme.  

Undersökningen har fått mig att förstå att det inte bara handlar om att kunna 

tolka text och bild utan också att rätt verktyg behövs som ord och begrepp. En tydlig koppling 

för mig har också varit att en måste ha tillgång till den diskurs bilden tillhör. För att förstå 

olika element i bilderboken har det varit viktigt att förstå hur det hör hop och hur bilderboken 

fungerar. Bilderbokens bilder är utformade för att förmedla, förstärka eller förtydliga ett 

budskap i relation till texten. Jag tänker att detta är något en bör tänka på i all kommunikation 

mellan text och bild. 
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I PISA undersökningar redovisas resultaten av elevernas kunskap inom 

läsförståelse, matematik och naturvetenskap.31 Alla dessa ämnen använder sig av bilder för att 

kommunicerar kunskap. Satsningar görs på att eleverna ska förstå text, men bara för att du 

kan läsa en text betyder inte alltid att du kan förstå informationen som bilderna ger. För att du 

ska kunna läsa och tolka olika typer av kommunikation som förmedlar information krävs att 

du har begrepp och verktyg för att göras så.  I skolans teoretiska ämnen är det tanken att 

bilderna ska kommuniceras information som ska samspela med texten. Läromedelsböckernas 

bilder är utvalda för att understödja textens innehåll. Men frågan om det alltid är så tydligt? 

Förstår eleverna hur det ska utläsa informationen som finns i bilderna eller hur bilderna 

relateras till texten? En del bildredaktörer använder däremot inte bilderna för att styrka texten 

utan för ur mer dekorativt syftet.32 Frågan är då vad bilderna fyller för syfte om inte för att 

samverka med texten?  

I en artikel på skolverkets berättar forskaren Eva Wennås Brante om sin 

avhandling Möte med multimodala material om hur multimodala hjälpmedel kan försvåra 

läsandet för elever med dyslexi eller lässvårigheter.33 Hon kom fram till att elever med dyslexi 

valde bort bilderna då de lärt sig att bilderna oftast inte är informativ utan dekorativa. Detta 

kan bidra till problem då eleverna vill studera på högre nivå då det krävs att en studerar 

bilderna för att förstå texten. Hon föreslår att ett sätt för elever att förstå mer komplex material 

med text och bild är att samtala om hur bilder kan tolka och förstås i relation till texten. 

I och med att bilderboken arbetar med text och bild på ett komplext sätt tänker 

jag att dessa kan vara en start i att lära sig tolka text och bilders samverkan. I bildämnets 

kursplan står det i alla årskurser i det centrala innehållet att elever ska arbeta med 

framställandet av informativa och berättande bilder samt hur en talar om dessa med rätt ord 

och begrepp.  

Vidare kan en tala om hur bilder kan delas in i olika kategorier och genrer vilket 

gör det viktigt att utgå från dessa när vi tolkar dem. Därför tror jag att vi inom skolan inte bara 

behöver tala om bilder utifrån vad vi ser och tolkar, utan också utifrån olika kategorier och 

diskurser de tillhör. Vikten av att kunna förstå bilderna i läromedelsböckerna handlar om att 

förståelse hur en tittar på bilder och vilken information vi kan läsa ut ur dem och vad den 

tillför texten.34  

                                                             
31 PISA, http://www.oecd.org/pisa/ (hämtad 2017-12-26) 
32 Sveriges läromedelsförfattares riksförbund, 

http://www.slff.se/Global/Bilder_i_l%C3%A4romedel/Bilder_i_l%C3%A4romedel_2.pdf, (hämtad 2017-12-25) 
33 Skolverket, https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-

omraden/specialpedagogik/undervisning/bilder-kan-stora-lasningen-for-dyslektiker-1.226672 (hämtad 2012-

12-25). 
34 Eriksson, 2009, s. 48 ff. 

http://www.oecd.org/pisa/
http://www.slff.se/Global/Bilder_i_l%C3%A4romedel/Bilder_i_l%C3%A4romedel_2.pdf
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik/undervisning/bilder-kan-stora-lasningen-for-dyslektiker-1.226672
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik/undervisning/bilder-kan-stora-lasningen-for-dyslektiker-1.226672
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Text och bild samverkar i många olika delar i samhället och det är viktigt att vi inom skolan 

är tydliga med hur och vad den informationen kommunicerar. 

Jag tänker att bilderboken kan var en bra start i samtalet om hur en använder sig 

av text och bild i kombination med varandra. Detta genom att bilderboken visar på hur viktigt 

det är att det finns en samverkan mellan text och bild och hur den samverkan på olika sätt kan 

ske. Det är något som kan överföras på andra diskurser kring bilder till exempel reklam där 

text och bild många gånger kan ha en motstridig samverkan. Även i läromedel för andra 

ämnen kan bilderböckernas begrepp användas. Exempelvis att det kan visa olika delar av ett 

experiment där texten beskrivande del måste mötas upp av en kompletterande bild för att 

förtydliga vad som sker. Inom bildämnet ser jag en stor fördel att använda sig av 

bilderböckerna för att påvisa hur just bilden kan komplettera och förstärka budskapet i texter 

men också hur en bild kan förtydliga och beskriva mer än en text kan om en använder sig av 

rätt verktyg så som detaljer, färger, symboler m.m. 

10 Gestaltning 

Jag ser min gestaltning som en slutkommentar på uppsatsen och de jobb det inneburit. Min 

inspiration för gestaltningen har varit arbetet med uppsatsen. Både dess innehåll och det 

vardagliga som hänt runtomkring. Det har varit en kamp att läsa, förstå och skriva samtidigt 

och en kamp att inte ge upp med arbetet när det kärvat. Prokrastinering och ibland en ovilja 

att ta itu med arbetet har påverkat mitt förhållande till både text och bild.  I mitt gestaltande 

har känslan av uppsatsen gestaltats med hur ord kan bli bild och hur bilder beskrivs med ord. 

Arbetet med uppsatsen har många gånger fått mig att tänka på Magrittes tavla Bildernas 

opålitlighet (tavla av en pipa och texten Det här är inte en pipa). Detta eftersom Magrittes 

verk ofta tolkade ord och bild och relationen där emellan. En vilja att förstå det vi ser och 

kunna tala om det har många gånger lätt mig till Magritte och titeln på den uppsats och 

gestaltningen är en slags hyllning till honom. 

Arbetet startade i tankar kring att göra en bilderbok och slutade i att jag använde 

en av bilderna som skiss för att vidareutveckla idén om ett verk. Detta blev en förstoring där 

bildens linjer är uppbyggda av ord som beskriver de olika objekten i bilden. Tanken är att på 

håll ska detta uppfattas som linjer medan när en kommer närmare ska en uppfatta orden. 

Bilden är uppbyggd av två olika teckensystem – text (konventionella) och bild (ikoniska). 

Texten är det som bygger bilden som i sin tur förstärker texten. Orden i bilden bildar också en 

text som står i konflikt till bilden. Gestaltningen ska kunna läsas och tolkas om och om igen, 

likt en bilderbok.  
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