
Kajsa Berglund
Kandidatarbete 2018

Lillkajk och Levi

Grafisk Formgivning & Illustration
Konstfack 2018

Konstnärlig handledare: Ann Forslind
Rapportskrivning handledare: Magnus Haglund





INNEHÅLL:

BAKGRUND
sida 4 - 5

ATT GÖRA EN BILDERBOK
sid 6 - 7

MED BLYERTS SOM VERKTYG
sid 8 - 9

INSPIRATION
sid 10

UTFÖRANDE
sid 11 - 14

RESULTAT & UTSTÄLLNING
sid 15 - 18 

REFLEKTION
sid 19



Lillkajk är liten och försiktig, 
och rädd för allt. 

Hon vill inte vara på förskolan, 
hon vill bara vara med mamma. 
Eller med Levi. 

Lillkajk vill inte synas. 
Men i mitt examensarbete är det 
just hon som står i centrum.
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BAKGRUND

Jag har växt upp med böcker och filmer där extroverta personlig-
heter har tagit plats. Utåtriktade, starka och med gott självför-
troende. Oftast har jag haft svårt att relatera eller känna igen mig 
i deras tankar, känslor och berättelser. Jag har känt en saknad av 
barnlitteratur om att vara introvert och högkänslig. Och det är ju 
det litteratur och konst handlar om, att dela berättelser, känslor 
och tankar med andra. Jag tycker att det överlag läggs mycket 
fokus i samhället på att ”den starke överlever”. En bör vara frisk 
och hälsosam, självständig, arbetsam och positiv. Att vara käns-
losam eller visa sin sårbarhet anses negativt. Detta är något jag 
funderar mycket kring och som mitt projekt kommer att handla 
om. Jag vill lyfta fram det positiva i att vara introvert och hög-
känslig, likväl som att ta upp hur svårt det är att förhålla sig till 
samhället och andra människor om en är just så.
 Jag skrev en essä under höstterminen, om hur det melan-
koliska barnet tar plats i bilderboken. Jag nämnde då den saknad 
jag själv kände som barn, efter böcker som tilltalade mig och fick 
mitt introverta barnjag att bli bekräftad och sedd för den jag var. 
Jag skrev om hur positivt jag ser på att det dyker upp fler böcker 
som berättar om introverta, melankoliska barn. Barn som hellre 
leker ensamma i lugn och ro, registrerar sin omgivning ordentligt 
innan de kan vara en del av det sociala.
 I essän berättade jag också om ett projekt jag påbörjade 
innan jag började Konstfack. En bilderboksidé som kom till när jag 
gick kursen ”Bilderböcker för barn” på HDK i Göteborg. Det var 
en berättelse om Lillkajk som är rädd hela tiden, och hennes sto-
rasyster Oredan, som vågar allt. Det var inspirerat och hämtat 
från min egen barndom, och min egen relation till min storasyster, 
som var(och är)min totala motsats. Tanken var att det hela skul-
le resultera i en barnbok, men jag blev aldrig klar. Jag 
stannade vid ett textmanus, några färdiga uppslag och 
resten skisser. Jag tyckte inte att bilderna gav berät-
telsen rättvisa. Det här var ju en berättelse som kän-
des viktigt för mig, som låg mig varmt om hjärtat.
 Under min studietid på Konstfack har mycket 
hänt i mitt bildskapande. Jag har lärt mig olika me-
toder och knep för att berätta med bilder, något jag 
saknade då jag gick kursen på HDK. Därför kändes det 
spännande och roligt att få använda Lillkajk och Ore-
dan som grund för mitt examensarbete, och göra en 
bilderbok för barn.

PIPPI LÅNGSTRUMP - 
tecknad av Ingrid Vang Nyman.
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”Att hålla på med konstnärlig verksamhet är ju egent-
ligen rätt ensamt och inåtvänt – och det är ju inget fel 
i det. Men ibland är det verkligen bra att återknyta 
kontakten med publiken och inse att varje bok är ett 
samtal med andra, inte bara ett sätt att uttrycka sig 
själv. Varje gång jag möter läsarna blir jag medveten 
om att de är medskapare i berättandet, genom sin 
egen fantasi och föreställningsförmåga. Det är nå-
got som är viktigt för författare och illustratörer att 
komma ihåg.”

- Shaun Tan.
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ATT GÖRA EN BILDERBOK

Jag hade alltså ett bilderboksmanus när vi började examens-
arbetet. Men jag kom att ändra texten en hel del, vissa ord och 
händelser föll sig helt enkelt inte längre naturligt. Det var viktigt 
för mig att texten skulle vara enkel och självklar. Jag ville ha så få 
meningar som möjligt, för att skapa en bra rytm och tempo. Det 
skulle kännas som att det var ett barn som hade berättarrösten, 
att det var Lillkajks tankar som talade. Jag ville också låta texten 
vara konkret, inte vara beskrivande. Det skulle ju bilderna få göra, 
och resten fick lämnas till läsaren/betraktaren att fantisera fram. 
 Jag bestämde mig tidigt för att arbeta med text och bild 
tillsammans, alltså att det inte skulle finnas någon tydlig hierarki. 
För mig var de lika viktiga och skulle komplettera varandra. Vart-
eftersom bilderna förändrades och skapades, ändrades texten i 
samklang.
 Under samtal med min handledare, och även bekanta som 
inte har någon koppling till Konstfack, kunde jag diskutera och se 
över om vad som kunde förändras och förbättras. Jag testade 
även bilderna på min 2-åriga dotter för att se om hon kunde känna 
igen och förstå karaktärernas kroppsspråk på bilderna, vad som 
hände eller hur de kände. Även om boken är tänkt till lite äldre 
barn 3 - 6 år, kändes det bra att även ett yngre barn kunde förstå 
vissa saker. 
 Det finns en märklig idé om att det är enkelt att göra bil-
derböcker för barn. Kanske för att barn har ett enklare språk, 
inte pratar eller kan förklara saker såsom vi vuxna kan. Men barn 
ser och förstår också. Samtidigt är det ju den vuxna, kanske för-
äldern eller läraren, som väljer ut och köper eller lånar boken, 
och sedan ska vilja läsa den för barnet. Med det i åtanke, behöver 
bilderböcker ha flera lager, något som intresserad och fångar den 
vuxna, samt gör att barnet också får en läsupplevelse utifrån sin 
egna nivå och ålder. 
 Jag försökte hela tiden tänka på att låta vissa saker vara 
outsagda. Låta betraktaren och läsaren få tolka och upptäcka sa-
ker på egen hand. Som exempelvis Lillkajks lilla gosedjur, den svar-
ta katten, som får följa med på alla uppslag som ett lite sidospår 
genom hela berättelsen. Lillkajk håller hårt i katten eller placerar 
den fint någonstans i närheten av henne. Men mot slutet, när Levi 
kommer hem bärandes av mamma, står Lillkajk redo vid dörren, 
denna gång inte med sin katt, utan istället håller hon fram Levis 
gosedjur; ett lejon. Jag ville att det dels skulle vara en symbol för 
att att syskonen i den stunden fick ombytta roller, att Lillkajk nu 
var den som gav Levi tröst, att hon fick vara den omhändertagan-
de. Men också återspeglar lejonet det Lillkajk känner där vid dör-
ren, hon känner sig stark och modig. Hon känner sig inte längre 
som en skygg katt.
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MED BLYERTS SOM VERKTYG

Jag visste att examensarbetet skulle bli krävande och slit-
samt, så för att ge mig själv extra energi och skaparglädje, 
behövde jag hitta en teknik som kändes rolig och lättsam, men 
samtidigt utamande och utveklande för mig och mitt bildskapan-
de. För att inte bli låst av prestationsångest ville jag begränsa mig 
väldigt mycket. Att utöva något kreativt kan ibland vara så oänd-
ligt, men för mig fungerar begränsningarna som en moetod för 
att finna möjligheter. Jag bestämde mig därför att arbeta enbart 
i blyerts. Min bilderbok om Lillkajk och Levi skulle alltså bli en 
svart-vit bilderbok för barn. 
 Det finns så mycket bilder och böcker idag med starka, 
klara färger och tydliga budskap. Jag hade nu alltså tänkt göra 
det motsatta. Kanske skulle min bok försvinna, bli bortvald. Men 
min förhoppning var att den istället skulle fungera som en paus i 
allt runtomkring. En bok som en behöver ta sig tid för att titta i 
och läsa. Något vi idag är ganska dåliga på. Allting ska gå så väldigt 
snabbt och vi tappar lätt tålamodet och intresset. Men jag tror 
att vi behöver den där pausen ibland. Det verkar finnas en tro om 
att barn hela tiden behöver underhållas och stimuleras. Men en 
del barn, har faktiskt tålamod och intresse av att undersöka nå-
got lite längre, de behöver inte så mycket intryck utöver det som 
händer i verkliga livet. Dom kan istället behöva lugn och ro, och 
få fantisera och drömma i sin egen takt. Kanske framförallt barn 
som Lillkajk. 
 När jag bestämt mig för att arbeta i blyerts, behövde jag 
inspiration och tips. Jag hittade många fantastiska bilder utförda 
i blyerts eller svart-vit tusch. En del var äldre, andra gjorde idag. 
Det visade sig att svart-vita illustrationer kunde vara minst lika 
intressanta, som de i färg.
 På de förberedande konstskolorna jag gick på innan jag bör-
jade Konstfack, där inriktning varit mer på måleri och fri konst, 
har jag uppfatatt att blyerts har en väldigt låg status. Att det 
nästan bara anses vara en billig penna som är helt tom på uttryck 
och möjligheter. Detta var också något jag vill motbevisa. Men att 
teckna med blyerts var nytt för mig. Tidigare har jag bara använt 
blyertspennor för att skissa upp bilder, som jag sedan färglagt 
eller fyllt i med konturer av tuschpenna eller penseldrag. 
 Under kursen Moderna Myter i höstas fick jag för mig att 
göra ut en skiss helt i blyerts. Och från att ha tecknat med hårda 
tuschpennor innan, kändes det skönt att låsa upp linjerna med 
de mjuka blyertsdragen. Allt fick ett mer stillsamt uttryck.  Det 
uttryck tänkte jag kunde passa bra till min bilderbok om Lillkajk. 
Gråheten från pennan skapade en melankolisk känsla, och ett lite 
tillbakadraget uttryck. Samtidigt som det blev dramatiska bilder 
när jag tog i lite hårdare med pennan, och fick fram mer svärta. 
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INSPIRATION

Som inspiration när jag tecknat, har jag haft bla. haft Joanna Hell-
grens serier ”Frances”. Det finns en stämning i seriens bilder och 
en enorm skicklighet i utförandet av tecknandet. Något annat jag 
uppskattar med serien är att den har en känsla av att utspela sig i 
en annan tid och plats än just Sverige idag. Jag inspireras mycket 
av gamla bilder och böcker, arkitektur och kostymfilmer. Édouard 
Vuillard är en konstnär vars formspråk och framförallt mönster 
jag tycker om. Även Gerard Richters porträttmålningar och foto-
grafen Sally Manns fotografier. Det är något med sättet de för-
medlar en stämning och en känsla, i stillhet och med ett lugn. Men 
ändå på ett sätt som skapar nyfikenhet att vilja dras in i bilderna 
och veta mer om personerna i dom. Jag gillar också sättet de 
fångar ett litet ögonblick och att det inte är så mycket rörelser 
eller händelser, utan att bildkompositionen i sig kan fungera som 
en rörelse.

bild ur serien FRANCES 
av Joanna Hellren

Målning av Edouard Vuillard
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PROCESS

Att välja att enbart arbeta i blyerts var inte bara en utmaning 
utan också en befrielse. Jag slapp tänka i färg, och istället fokuse-
ra på linjer, textur, mörker och ljus och vad pennan kunde skapa 
för stämning utifrån det. Den rätta stämningen var hela tiden 
viktig att få fram. Jag ville att det skulle kännas som att det var 
Lillkajk som berättade och visade världen så som hon ser den. 
 I början av processen ville jag få en översikt över hela boken 
och skissade snabbt alla uppslagen. Jag valde också antal sidor 
för att veta hur mycket plats jag hade att arbeta med.  För att 
se hur bläddringen och dramaturgin fungerade skrev jag ut och 
gjorde enklare dummies. Det var även ett bra sätt för mig att 
testa format på boken, men också för att planera och placera ut 
texten. Eftersom jag jobbade helt analogt med bilderna, var det ju 
viktigt att ha i åtanke under mitt tecknande, att jag skulle ge rum 
åt texten. Så att både text och bild samarbetade och fungerade 
tillsammans på uppslagen, inte att texten stod för sig.
 Jag ville skapa en plats, en värld där Lillkajk och Levi bodde. 
Genom att börja berättelsen med ett fönster utifrån, kunde jag 
låta läsaren få följa med in och ut ur huset där de bor, för att mot 
slutet lämna huset helt och därmed också avsluta berättelsen. 
När jag jobbade med uppslagen, pratade jag och min handledare 
om att det hade varit fint att låta varje uppslag vara varannan ut-
omhus, varannan inomhus. På det sättet kunde jag också bestäm-
ma att inomhus fick vara mörkare, alltså att bilderna skulle vara 
mer utförliga, ha mer bllyerts i sig, medan utomhusbilderna fick 
låta det vita ppapret komma fram mer. De blev enklare. På sås ätt 
kunde jag försöka skapa en balans mellan mörkt och ljus, enklare 
och mer utförliga/ifyllda bilder.
 Träden finns hela tiden med i utomhusscenerna. De beskri-
ver platsen och årstiden, Det är höst och det har börjat falla löv. 
Träden finns där för att förstärka stämningen. Ibland är dom liv-
liga, ibland stilla, ibland blåser det om grenarna och ger en hotfull 
bild, men mot natten och mot slutet tar de lugna former. Träden 
fick helt enkelt representera handlingen och huvudpersonernas 
sinnen. 
 Jag hade från början en tydlig bild av hur Lillkajk skulle se 
ut, den strama pagefrisyren som ramade in de oroliga ögonen. 
Och den lilla putande magen. Strumpbyxorna var ett måste, lika-
så att hon skulle ha ett kärt gosedjur, en svart katt. Levi hette 
från början Oredan, men efter mittgenomgången tyckte många 
att namnet var för övertydligt och negativt laddat och jag höll 
med. Jag ändrade därför oredan till Levi. Jag tyckte det passade 
bra ihop om Lillkajk, och även till personens karaktärsdrag. Levi 
är spontan och kreativ, tycker om att få uppmärksamhet och att 
bestämma. Men Levi är också omhändertagande. Ett storasyskon.
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UTFÖRANDE







Det blev mycket suddande och jag gjorde om bilderna flera gång-
er. Att jobba med blyerts var inte så lätt, det blev kladdigt på 
pappret så fort jag råkade röra. Jag försökte testa mig fram då 
jag inte var van vid tekniken. Det var hela tiden att försöka avvä-
ga hur mycket som skulle vara ifyllt, var det skulle få  vara skugga 
och var det skulle få vara ljust. Hur mcyket detaljer jag skulle göra 
ut, och hur mycket jag skulle förenkla eller ta bort.  Vad var viktigt 
för berättelsen, vad behövde läsaren och betraktaren få se, och 
vad kunde jag lämna osagt eller blankt?



RESULTAT & UTSTÄLLNING 

Jag skickade in min färdiga bilderbok till ett tryckeri. Det var ett bra beslut, då jag 
hela tiden hade en deadline att jobba emot, och dessutom kändes det tryggt att 
låta någon annan sköta det tekniska med att printa och limbinda boken. Det var 
också ett sätt för mig att kunna trycka upp många exemplar av boken, för att dels 
ställa ut den som bläddringsexemplar på min utställningsplats, men också för att 
besökare skulle ha möjlighet att köpa boken. Och på så sätt skulle det leva kvar 
efter att mitt examensarbetet och utställning var slut, hemma hos andra.  
 Att låta min utställningsplats också vara i gråskala och endast låta bokens 
gula rygg och träbänkens naturliga bruna färg få sticka ut, var ett ganska osäkert 
val. Jag visste att det skulle finnas så mycket färg och intressant konst och design 
runtomkring, som skulle konkurrera om uppmärksamheten. Men mitt examens-
arbete var en svart-vit bok. Och jag ville ändå att fokuset skulle vara på boken, 
inte på utställningsplatsen. 
 Den stora väggen jag hacde blivit tilldelad gav mig möjlighet att använda 
platsen till att experimentera och göra något jag från början inte alls hade tänkt. 
Jag målade två träd på väggen, ett stort och ett lite mindre. Träden på väggen 
skapade mer rumslighet. På så sätt kunde jag förvandla korridoren till en lugn 
plats där bänken och träden nästan fungerade som en park, en oas för Lillkajk 
och Levi. Den lilla gosedjurskatten sitter på bänken för att besökarna ska känna 
av Lillkajks närvaro. Kanske har Lillkajk varit där innan och lämnat katten efter 
sig. 
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REFLEKTION 

I min tidsplan skrev jag att skissandet endast fick ta en vecka, 
men jag insåg efter första veckan att det inte alls räckte. Under 
min första handledning kom vi fram till att jag skulle jobba mer 
med skissandet och få ihop allting till en hehet INNAN jag satte 
igång och gjorde ut bilderna mer ordentligt, även om det var just 
det momentet som jag tyckte var roligast. Jag har förstått att 
processen att komma fram till hur en bok ska se ut, är att arbeta 
”öppet”, inte låsa sig för tidigt genom att arbeta ut för ordentligt, 
utan hela tiden vara beredd på att göra om.
 Att göra en bok, med allt vad det innebär; kontakta tryck-
eri, tänka format, hur bild och text kompletterar varandra, och 
vilket typsnitt som passar. Det är mycket att tänka på, mer än 
vad jag hade trott. Det har varit en svår men givande process. 
Jag har lärt mig att arbeta effektivt, och att planera. Att vara den 
som tar alla beslut har också varit utmanande. Men tecknandet 
har varit mitt sätt att hitta lugn genom processen, det har varit 
som meditation och ett sätt att hela tiden leka, inte låta det bli 
för seriöst eller pressat. Jag har alltid försökt ha kvar lusten till 
arbetet under processens gång. För det är ju faktiskt därför jag 
tycker om att berätta, för att det är roligt 
 När jag började min utbildning på Konstfack var jag osäker 
på mig själv och mitt bildskapande. Jag lärde mig photoshop un-
der tiden jag gjorde arbetsproverna. Typografi och grafisk design 
var en helt främmande, och skrämmande, värld för mig. Jag hade 
aldrig använt indesign. Jag hade istället tecknat kroki och målat 
med oljefärger. Ändå sökte jag till GFI, och inte till fri konst. Jag 
tyckte konstvärlden var för svår och ogripbar. Men däremot idén 
om att utbilda mig till illustratör eller göra bilderböcker kändes 
mer konkret. Jag behövde ramar och regler för att inte virra bort 
mig. Att utöva något kreativt kan ibland vara så oändligt, jag be-
hövde en liten och trygg värld. Att dessutom utmana mig själv och 
lära mig något nytt, som ex formgivning, kändes bra iomed att jag 
ville göra just bilderböcker. 
 Nu har jag gjort min första bilderbok. Jag har skrivit och 
tecknat. Valt typsnitt, papper och format.  Jag har gjort en färdig 
bok. Ibland har jag såklart behövt begränsa mig pga. ekonomis-
ka skäl, som exemplvis att jag valde mjukpärm och returpapper. 
Att dessutom trycka i svart-vitt med endast en färg på omsla-
get var också ett sätt att få ned priset. Men att boken skulle 
vara i svart-vitt var ju tanken redan från början. Det var ett val 
jag gjorde som underlättade processen och gjorde det möjligt 
att hinna gör klart allt under endast 10 veckor. Jag ser det här 
som ett färdigt kandidatarbete, men jag vill gärna ta boken vi-
dare. Kanske testa om den cokså skulle kunna funger i färg...
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