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Abstract  
 
When people are watching television they are somewhere else. 
An artistic research of the representations of television in picture books 
between 1970-2010 
 
Hur fungerar TV:n som tecken i bilderböcker? Som en metafor? En symbol för 

passivitet? Konkurrerar den med barnet om förälderns uppmärksamhet? Är den en 

tidsmarkör? En vardaglig-görare eller ett fönster till en annan verklighet? 

 Jag har tittat närmare på hur TV används i några bilderböcker från 1970-2010-

talen. Undersökningen är pedagogisk, konstnärlig och teoretisk. Jag skriver om 

uttrycksformen och provar samtidigt att skapa en bildberättelse. I projektet tänker jag 

också på betydelsernas skiftningar i rörelsen mellan ord och bild och hur detta 

samspelar i gestaltningen.  

 Metoden är inspirerad av Sara Danius, framförallt hennes text, Proust Motor där hon 

beskriver hur teknologier används i Proust skrivande 

 De teorier jag använder är Julia Kristevas tankar om det Abjekta. Det Hyperreella av 

Baudrillard samt Marshall Mc Luhans medieteori. 

 Uppsatsen resulterar i en analys av hur som TV används. Det är en illlusion av samhörighet, 

del av en representation av det som är hemma. 

 I slutdiskussionen blickar jag både tillbaka och framåt. Jag tolkar TV-mediet som ett 

nostalgiskt medium. Ett medium som för min generation blir starkt förknippat med barndomen. 

1980-talets grumliga TV-bild skapar en suddig fond som kontrasterar mot vårt High Definition-

seende. Om det förflutna förut var ett svartvitt foto, är det kanske nu en analog TV-sändning? Men 

samtidigt representerar det en form av varande som är ännu mer förstärkt idag. Ett upplevande 

genom och tillsammans med medier som vi tar för självklart idag.  

 

 

Nyckelord: TV, bilderbok, teknologi, 1980-tal 
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1. Inledning  
1.1 Introduktion: Avstampet till denna studie 

  
Avstampet till denna studie kommer ur ett praktiskt gestaltande av en bildberättelse och 

erfarenheterna av detta. I kursen Konstnärlig forskning, utvecklades dess tankar, jag kunde 

reflektera över detta och använda det som en ingång till forskning. I den processen upptäckte jag 

hur ordens formuleringar skapades ur bilderna och hur bilderna växte fram ur det skrivna.  

 När jag placerar in olika saker i bildrummet funderar jag över deras betydelser. För att de 

ska vara intressanta vill jag att de ska ge olika nivåer av mening. Då jag byggde upp bilderna i 

denna berättelse började jag upptäcka andra betydelser som jag inte tidigare tänkt på. Ett exempel 

på detta var gestaltandet av TV-apparaten. Min berättelse utspelar sig på 80-talet. Jag kom att 

fundera över detta: Används TV:n metaforiskt i bilderbokssammanhang? Jag kunde faktiskt inte 

erinra mig någon bok från 80-talet som innehöll en TV. Varför i så fall? Mina minnen av denna 

tidsperiod är i hög grad färgade av detta medium, och jag minns speciellt filmen Poltergeist av 

Steven Spielberg från 1982, då en liten flicka försvinner in i TV-apparaten. Ett antal associationer 

till mediet dök upp. TV förknippat med skräck och våld, dess ofina stämpel och kanske potentiella 

sinnesslöande konkurrent till bilderboken? Detta vidgas till att placera in frågeställningen i en 

mycket större samhällelig kontext om synen på nya medier. En ingång till dessa tankar finns i Sara 

Danius Proust motor då hon beskriver hur Proust använder nya tekniska uppfinningar på ett 

metaforiskt vis. 1 

 Vad som intresserar mig är bildskapandet, att arbeta med symboler, metaforer och 

kompositioner för att skapa emotioner och stämningar. Att utforska detta praktiskt men också 

teoretiskt genom analys, genom att titta på hur andra gör och hur tecken fungerar inom visuell 

kultur. Ett sätt är att välja ett tecken och se hur detta har gestaltats inom det fält jag vill undersöka. 

Jag väljer TV i bilderböcker från 1972-2010 talen. 

 

                                                
1
 Danius, S. (2000). Prousts motor. Stockholm: Bonnier.  
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1.2 Bakgrund  
Att lägga ord intill ord, bygga bo i orden.  

Hitta flyktvägar genom dem  

Kan ett ord rymmas i en färg? 

Kan en färg rymma ut ur ett ord? 

När människor ser på TV är de någon annanstans.  

Dessa meningar uppkom under det att denna process var igång, de kom att handla om att röra sig 

mellan olika uttrycksmedel, att söka mötespunkter och flyktvägar. Jag tror att detta ger en bakgrund 

till projektet fastän de kommer från dess kärna. Jag vill veta hur vi kan kommunicera med varandra, 

och oss själva. Vi har några olika former och medier till hands. Jag söker så långt det är möjligt att 

förstå vad som följer med i tecknet TV och vad andra lagt in detta tecken i bilderböcker. Jag blickar 

tillbaka på TV-mediet genom bilderboken. Min bilderbok får namnet När människor ser på TV är 

de någon annanstans. Jag blickar tillbaka på TV-mediet genom bilderboken. 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att få syn på hur en bild används i ett visst sammanhang och hur den får sin betydelse. Det 

mer direkta tillvägagångssättet är att se om det har skapats några bilderböcker under 80-talet som 

använder TV. Hur används mediet berättartekniskt och metaforiskt? Vad representerar det och 

används det på ett liknande sätt, som jag kommer att använda det i min egen bilderbok? 

 Syftet är också didaktiskt, genom att arbetet rör sig inom ämnet visuell kultur och kommer 

att reflektera över ett visuellt fenomen både genom uppsatsskrivande och gestaltande i kombination 

med/ genom teori. Det sker både genom användning av bilden av TV:n i det egna bilderboksbygget 

och reflekterande över hur TV:n fungerar i bilderböcker.  

 Hur bilder fungerar är relevant för det kommande yrket Bildpedagog. Både ämnet och 

metoden är viktig för att förstå hur bilder är konstruerade och hur de konstrueras i mötet med 

betraktaren eller läsaren. 

1.4 Frågeställning  
Hur används och vad representerar TV i ett antal bilderböcker från 1970-2010 talen?  

 

1.5 Empiri  
Empirin är den egna konstnärliga processen i genomförandet av en bilderbok. Detta innefattar 

bildskapande, textskrivande, manus, boklayout och verkställande genom att trycka den i Konstfacks 
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digitalverkstad. En stor del av empirin är också läsning och analys av bilderböcker från 1970 fram 

till idag. 

 

1.6 Urval och avgränsning   
Avgränsningen är begränsad till de bilderböcker där TV används på ett sätt som ligger nära det egna 

intresseområdet, detta framförallt kategorin den genuina bilderboken.2 Avgränsningen är också 70-

2010-talet. Närstudierna är också avgränsade till 1 bok för varje decennium. 

Bilderböckerna som studeras i denna undersökning är Aja Baja Alfons Åberg, av Gunilla 

Bergström från 1972, Inte nu Robert, av David Mc Gee från 1982. Allihop av Anna-Clara Tidholm 

från 1993, Tönten av Sari Eliassson och Ann Forslind från 2002, Olli och Mo av Eva Lindström från 

2012. Andra bilderböcker nämns också men studeras inte ingående. Alla dessa skulle kunna 

kategoriseras som den genuina bilderboken.  

 

1.7 Metod  
Metoden för studien är konstnärlig och pedagogiskt reflekterande. Hur verkställs bilderboken? 

Intresset ligger på dess byggstenar. Detta perspektiv kommer från processen att skapa en bilderbok 

med namnet När människor ser på TV är de någon annanstans. Men också genom att ta ett steg ut 

och placera verksamheten i en större kontext. Till metoden hör också att läsa och analysera 

bilderböcker. För att analysera hur böckerna är konstruerade kan psykoanalytiska / filmteoretiska 

verktyg vara användbara, men även språkstrukturalistiska. 

 Jag analyserar hur TV fungerar i exempelvis en film, för att sedan ta tillbaka TV till 

bilderboken och se om det finns några likheter i denna användning. Det kan också vara hur TV i 

bild/ text tolkas utanför området bilderböcker, exempelvis i hur TV kan tolkas i ett vidare 

perspektiv, men också medier utifrån ett mer filosofiskt eller bildteoretiskt perspektiv. För att förstå 

hur TV:n fungerar som ett tecken.  

 Metoden är kvalitativ, och fokus att ligger på ett färre antal bilderböcker och deras 

uppbyggnad och hur och vad TV representerar/s i dessa. 

 Ur ett vetenskapligt perspektiv söker jag inte förklara så mycket som att förstå. Det är 

förståelsen av ett antal bilderböcker i sin historiska kontext och det är konstruktionen av en 

bilderbok som utspelar sig inom en viss tidsepok, men som är gjord idag. 

                                                
2
 Detta begrepp förklaras i teoriavsnittet, men avser kortfattat en genre av bilderböcker, där hela boken ses i sin helhet. Ett begrepp 

myntat av Ulla Rhedin. 
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2 Teori och tolkningsram 
2.1 Bilderboksbegrepp: Ulla Rhedin, Olga Nikolajeva, Elina Druker 
För att få en överblick över fältet så använder jag mig av Ulla Rhedins avhandling, Bilderboken på 
väg mot en teori. 3  

Hon definierar begreppet Bilderbok och skapar ett antal subgenrer inom området. Här finner jag att 

mitt praktiska arbete främst intresserar sig för vad hon kallar den genuina bilderboken som arbetar 

med bilderboken som helhet, där bild, text och boken som objekt samverkar. 4Denna är en av tre 

kategorier i vilka text och bild fyller olika funktioner. Ulla Rhedin beskriver 3 olika slags 

bilderböcker, den illustrerade texten, den expanderade texten och den genuina bilderboken. I dessa 

fyller texten och bilden olika funktioner. Hon använder sig även av teoretiska ingångar som jag 

finner intressanta, poststrukturalistiska och psykoanalytiska modeller som tidigare använts för film. 

Maria Nikolajevas Bilderbokens pusselbitar, används som exempel på hur man kan 

analysera bilderböcker, men också som en slags dissektion av dess beståndsdelar och uppbyggnad. 

Den fungerar som en hjälp vid konstruktionen av bilderboken. Här finns ett intressant och relevant 

begrepp. Ikonotext, beskrivet ungefär så här, sammanläsning av bild och text och helheten på ett 

uppslag. 5   

Ett annat begrepp som Ulla Rhedin använder är narration som en beteckning på ”syntetiska 

berättandet av en handling i text och bild så som denna föreligger i sin helhet i bilderboken”6 Alltså 

hur bild och text samläses i berättandet av ett förlopp. Dessa placerar sig inom det fält jag är 

intresserad av och kommer att utforska i relation till tecknet TV i den egna gestaltningen. 

 Maria Andersson och Elina Drukers antologi Barnlitteraturanalyser7 har varit mycket 

användbar som exempel på hur teorier kan användas för att få syn på olika saker i barnlitteratur. 

Texternas omfång var också nära den storlek som denna uppsats skulle ha.  

 

2.2 Marshall McLuhan och medieteori  
I Marshall Mc Luhans Media från 1972, beskrivs TV:mediet som ett svalt medium. 8 Ett svalt 

                                                
3
 Rhedin, Ulla (2001), Bilderboken: på väg mot en teori, 2., rev. uppl. Stockholm:Alfabeta . s.96 

4   Ibid. 
5 Kristin Hallberg refereras på s.75, Rhedin  (2001).   
6 Rhedin (2001).  s.96. 
7 Andersson, M. & Druker, E. (red.) (2008). Barnlitteraturanalyser. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
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medium är till skillnad från ett hett, ett medium med låg definition där publiken får fylla i mycket 

själva. McLuhan beskriver också hur TV:n, genom att vara av den karaktären, har fått en enorm 

inverkan på vår livsföring. Jag tittar på hur detta begrepp fungerar i relation till hur TV 

representeras i bilderboken. Dessa teorier är inte samtida med någon av bilderböckerna. Det TV-

medium som analyseras av McLuhan ser annorlunda ut idag.  

 Marshall McLuhan har myntat begreppet, ”mediet är det samma som sitt budskap”9, vilket 

kan förklaras som att betydelsen av något finns med i den form i vilken den presenteras, det vill 

säga en målning är alltid både en målning och det som målningen föreställer. Jag tittar på TV som 

tecken i bilderböcker på detta sätt: Vilka betydelser följer med i användandet av detta tecken? Eller 

vilka budskap är inkapslade i TV-mediet i bilderboken. 

 Sara Danius, skriver i Proust Motor om hur Proust använder dåtidens nya teknologier för att 

gestalta varseblivning. Jag vill gärna se om TV används på något liknande sätt i bilderböcker.  

Alltså hur används TV i berättandet i dessa specifika bilderböcker. 

2.3 Abjekt  
Julia Kristeva befinner sig med fötterna i några olika teoribildningar, hon bygger på och utvecklar 

delar av Lacans psykoanalytiska teorier om hur vi blir till subjekt. Men hon är också tongivande i 

den franska teoritraditionen att dekonstruera språket.10  

I Fasans makt av Julia Kristeva förklaras det abjekta delvis som något som ligger mellan subjekt 

och objekt, men också som något som ligger utanför vårt normsystem, något som inte passar in.11  

  Jag finner dessa teorier användbara för att hon definierar former av tillstånd och affekter 

som tycks närma sig de som jag utforskade i den estetiska processen. Abjektion har också en 

betydelse som äckel, men det är inte i den betydelsen jag använder begreppet. Utan framförallt i 

betydelsen av upplösande av skillnader, och konturer. Ulla Rhedin använder sig av teorier som 

delvis kommer ur samma tradition, i sina analyser av bilderboken. 

Ulla Rhedin använder sig av teorier som delvis kommer ur samma tradition, i sina analyser av 

bilderboken. 

2.4 Inbildningskraft 
I Att tänka i skisser beskriver Marcia Sá Cavalcante Schuback hur skissandet kan vara en 

kunskapsform, en form för att förstå världen. Hon beskriver hur bilder gör något, frånvarande, 
                                                                                                                                                            
8
McLuhan, M. (1999). Media: människans utbyggnader. (2. uppl.) Stockholm: Norstedt. 

9Ibid., s. 23. 
10 Kristeva, J. (1980), Fasans Makt, Göteborg:Daidalos Förlag ( översättning Agneta Rehal och Anna Forsberg). Detta kan läsas som ett 

referat av Agnetha Rehals förord och presentation av Julia Kristeva, s.8. 
11Kristeva, J. (1980). 
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närvarande. 12  Denna teori används för att få syn på hur det gestaltande arbetet kan vara en 

kunskapsform.  

 Hon beskriver ett begrepp skapat av Immanuel Kant som innefattar processen, hur något är i 

tillblivelse, någonting tar form. Det definieras som inbildningskraften, innan något blivit till ett 

begrepp, innan något blivit fastställt, eller definierat, något som liknas vid skiss. Jag finner det 

intressant att titta på hur processen eller tanken växer fram genom detta begrepp. Teorierna används 

som verktyg för att få fatt i det som befinner sig mellan ord och bild. Att få syn på hur vi tänker 

genom bild, att hitta begrepp för att tänka genom gestaltande. När något tar form, i tillblivelsen. 

Även detta begrepp handlar om upplösande av en dikotomi, en överlappning av tanke och kropp. 

Något glidande, rörligt. Och en potentiell brygga mellan det reflekterande och analyserande. 

2.5 Hyperrealitet och grottliknelsen 
Baudrillard beskrev hur någonting medierat upplevs verkligare än det som inte är medierat. Hur vår 

syn på verkligheten är medierad.13 Jag använder här den del av hans begreppsvärld som handlar om 

simulering. Även denna teori handlar om rörelse, hur ett tecken förlorar det som det refererade till 

från början. Verkligheten blir bara sken, det är inte så mycket en förväxling mellan sken och 

verklighet, som att det betecknade verkligen tappas bort. Detta finner jag relevant för den berättelse 

jag konstruerar, där tv:n är med och konstruerar vår verklighet, och kanske till och med ersätter den. 

Baudrillard brukar räknas som postmodernist.  

 Denna tolkning av Baudrillards hyperrealitet ligger nära grottliknelsen av Platon, där vi inte 

ser de faktiska tingen, utan endast skuggor av dem, eller i fallet TV, ett sken.14  

 

2.6 Gaston Bachelards drömmare och övrig teori  
I Maria Andersson och Elina Drukers antologi använder sig flera av författarna av Gaston 

Bachelards teorier. En av dessa om drömmaren använder även jag. Denna teori samt övriga begrepp 

som endast används sparsamt kommer jag att förklara vid användning.15  

2.7 Tidigare forskning: Ulla Rhedin, Olga Nikolajeva, Elina Druker 
Maria Andersson och Elina Drukers antologi Barnlitteraturanalyser är exempel på hur teorier kan 

användas som verktyg för att få syn på olika saker i barnlitteratur. Maria Andersson och Elina 
                                                
12Schuback, M.S.C. (2011). Att tänka i skisser: essäer om bildens filosofi & filosofins bilder. Göteborg: Glänta produktion, s. 25-43. 

13Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press.  

14 Jag antar här att grottliknelsen är ett vedertaget begrepp. 
15  Andersson, M. & Druker, E. (red.) (2008).  
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Druker presenterar ett antal olika kortare uppsatser, avhandlingar och artiklar som ger olika 

infallsvinklar på barnlitterära verk.  

 Ulla Rhedins avhandling Bilderboken på väg mot en teori har fungerat som en översikt och 

bakgrund, där grundläggande begrepp och historik presenteras.16 En annan av hennes böcker 

Bilderbokens hemligheter har liksom Maria Nikolajevas Bilderbokens pusselbitar varit som 

handböcker och inspiration till bilderboksmediets olika dimensioner både i det teoretiska såväl som 

det gestaltande arbetet.17i 

 

3 Bearbetning och analys  
3.1 TV:n som tidsmarkör och kontrapunktisk detalj 
Ett tecken som jag återkommande använder i min egen bildberättelse är TV:n. Jag använder TV:n 

som en markör för tiden, som en portal/ ett fönster till en annan verklighet, som en slukare av 

uppmärksamhet och som något mystiskt och något mysigt. Marshall McLuhan har myntat uttrycket 

”the media is the message” och i det här sammanhanget kan man tolka det som att en TV-apparat 

placeras in för att meddela om vilken tid vi befinner oss i, budskapet är delvis inbyggt i mediet. 

I den här uppsatsen försöker jag få syn på vilka meddelanden, eller betydelser som följer med 

användandet av detta medium i ett antal bilderböcker. 

 I Maria Nikolajevas, Bilderbokens byggstenar jämförs berättelser som illustrerats många 

gånger av olika illustratörer. Exempelvis klassiska sagor. ”Genom att sätta in modern teknologi, 

som en TV-apparat, i sina illustrationer till Hans och Greta föreslår Anthony Browne omedelbart en 

ironisk 'postmodern' läsning, som gör att vi håller ögonen öppna för fler kontrapunktiska detaljer.”18 

Här kan man peka på att TV används som en stark tidsmarkör. En kontrapunktisk detalj, en detalj 

som löper parallellt med den berättelse som texten återger. Detta skapar en ny resonansbotten i 

berättelsen, genom TV:n vet vi att vi befinner oss i någon slags modern tid. Och som ytterligare ett 

tolkningslager, genom att använda TV:n på ett sådant sätt i en klassisk saga, förstår vi att vi befinner 

oss i en postmodern tid. Tv:n fungerar inne i sagan och i bilderbokskontexten. Skulle man kunna 

säga att TV:n fungerar som ett postmodernt tecken, för att placera in en saga i modern tid? En 

metanivå uppstår, genom att TV placeras in i en saga, förflyttas inte bara sagan tidsmässigt, det gör 

också bilderboken postmodern. 

                                                
16 Rhedin, U. (2001).   

17 Nikolajeva, M. (2000). Bilderbokens pusselbitar. Lund: Studentlitteratur.  
18 Ibid., s.94. 
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bild 2       bild 3 

3.2 TV:n som en verklighetsförankring och hemkänsla i Aja baja Alfons 
Åberg (Bildbilaga 1-3)  

I Aja Baja Alfons Åberg från 1972 av Gunilla Bergström, fann jag många likheter med hur TV 

användes i kompositionerna, med hur jag använde tecknet i När människor ser på TV är de någon 

annanstans. I min bok användes TV för att avgränsa, eller dela av, visa på inneslutenhet, detta 

liknar hur TV:n användes i just denna Alfonsbok. ( Se bild 12, i bildbilaga.) 
I denna Alfonsbok från 1972 konkurrerar TV:n  och Alfons om sin fars uppmärksamhet. Alfons 

lyckas få med sig sin pappa in i leken och de åker helikopter, men sedan måste pappan återgå till 

verkligheten, för att se på TV-nyheterna. TV:n representerar verkligheten. På uppslaget befinner sig 

TV:n mittemellan pappan och Alfons Åberg. När pappan träder in i Alfons lek så är de på samma 

del av uppslaget.( se bild.2-3) 

 Här fyller TV:n en funktion i berättelsen. På detta uppslag (se bild 2) skrivs det i texten: 

”Men vissa dagar vill Pappa vara alldeles ifred. Han vill kanske läsa tidning eller se TV, och inte 

vara med Alfons alls. Då kan man få låna verktygslådan! När pappor vill vara i fred bryr de sig inte 

om så noga om vad man gör, Idag är det så. Pappa läser tidning.”19 På uppslaget är pappan på ena 

sidan och Alfons på den andra. Mittemellan är TV:n som är riktad mot pappan, Alfons tittar på 

pappan som har blicken nedfälld på tidningen och röker pipa. TV:n visar en svartvit bild, flimrig 

med en sittande kvinna i halvbild. Ovanpå TV-apparaten står en blomkruka. Alfons och TV:n är på 

ett eget uppslag. Alfons står bakom TV:n och han håller händerna på ryggen och ler. Runt honom är 

tomt på bilden, bortsett från att texten är placerad där. Runt pappan är det närmast ombonat, med 

lampa, öl upphällt i ett glas på ett bord, katten Pussel på golvet och TV:n på och tidningen utvikt. 

Pappan är verkligen distraherad, han har alla sinnen tillfredsställda. Han har dryck, pipa, läsning, 

                                                
19 Bergström, G. (2012). Aja baja, Alfons Åberg. (5. uppl.) Stockholm: Rabén & Sjögren.s.7. 
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TV, och han sitter i en bekväm position och småler. Texten innehåller delvis det som bilden visar, att 

pappan inte märker så mycket just nu, han har fullt upp. Men den skildrar också Alfons tankar, vad 

han kan få göra då, det han tycker näst bäst om, nämligen använda verktygslådan. Uppslaget innan 

visar en Alfons med en ledsen mun, och en pappa med ett förmanande finger. Jag vill mena att detta 

uppslag med TV:n skildrar en hemkänsla och även för Alfons en möjlighet. 

 På de följande uppslagen bygger Alfons. Pappan syns i ena hörnet som en streckteckning 

med ett gult ljussken: vi ser honom avbildad bakom tidningen. Nu är det fokus på Alfons aktivitet 

som täcker hela uppslagen i små sekvenser tills han plötsligt byggt en stor konstruktion som 

sträcker ut sig över två sidor. För att på följande, flyga in i sin lek som täcker båda uppslagen, och 

då är inte pappan avtecknad i hörnet mer. På nästa sida är pappan åter tillbaka i hörnet då Alfons 

ropar hjälp. Därefter sänker pappan tidningen och ser Alfons. Och de leker tillsammans, det som 

Alfons tycker allra bäst om, tills TV-nyheterna börjar. Då kliver pappan ur helikoptern och 

återvänder till TV:n, på vänstra delen av uppslaget, som nu är avbildad rakt framifrån med en man i 

närbild. TV är en del i en representation av hemmet, den är delaktig i att konstruera hemkänsla. Den 

fyller en mysfunktion, och är medskapande i ett slags fredagsmys. 

 Marshall McLuhan skriver om TV:n ”Det rör sig här inte så mycket om ett visuellt medium 

som ett taktilt-auditivt medium, som drar in alla våra sinnen i djupgående samspel.”20 Bilden där 

pappan är omgärdad av hemmet alla bekvämligheter, exemplifierar TV:s roll i sinnesstämningen. 

TV:n är medverkande i att beskriva en hemkänsla, en slags trivsel. 

 TV:n används också som något pappan vill göra, läsa tidning eller se på TV och då är 

Alfons utkonkurrerad. Alfons visar inget intresse av att se TV tillsammans med sin far. TV:n är 

något som står mellan pappan och sonen. Men den skapar också en frizon för Alfons, då pappan är 

uppslukad av sin värld, börjar Alfons bygga sin egen. 

 

 

                                                
20 McLuhan, M. (1999). s.359. 
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3.3 TV:n i Aja Baja Alfons Åberg är ett svalt medium 
Marshall McLuhan delar in medier i svala och heta.21 Jag tolkar det som att denna definition 

stämmer in på TV:n såsom dess form var för 30 år sedan, ett svalt medium är ett med låg precision 

som gör att vi måste fylla i mycket själva, det kräver vår uppmärksamhet, på ett annat sätt än 

exempelvis biofilmen som intar oss med hel kraft, är stort och bilderna och ljuden har hög 

definition. Den TV som McLuhan hänvisar till som ett svalt medium stämmer in på den 

representation TV:n har i Alfons Åberg från 1972, den är grumlig och grynig, vi ser en person, men 

bakgrunden är suddig och kornig. TV-rutan i Alfons Åberg är ett urklipp från en tidning, och dess 

rasterpunkter syns tydligt. TV-bilden är representerat av ett annat medium medan apparatens 

rumsliga konkreta form är ritad och pyntad med en blomma ovanpå. TV:n i denna bok om Alfons 

Åberg är ett svalt medium. Även om den verkliga TV:n idag inte längre kan betecknas som detta. 

 

 

 

3.4 TV rymmer monster och fantasi på 70 och 80-talen 
Är det genom att få syn på hur TV var annorlunda då på 70- eller 80-talet som man kan få syn på 

TV:s potential som spökkammare, dess brus, dess oklarheter och samtidigt dess höga närvaro i 

hemmet? Det som McLuhan definierar som svalt, som kräver att vi fyller i dess tomma ytor, denna 

                                                
21 McLuhan, M. (1999).  
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svalhet ger mycket utrymme för spöken, rädslor, och limbo, för fantasi om man så vill. Fantasma 

ett ord som ligger nära ordet fantasi med som också betyder spöke eller fantom.22 

 En berättelse, som jag blev nyfiken på genom Maria Nikolajevas beskrivning, förde mig 

också rakt in i TV:ns värld. Den leder mig till 80-talet och in i en berättelse om en pojke och ett 

monster. Boken kommer något mycket nära, som jag inte kan sätta fingret på. Den heter Not now 

Bernard, eller på svenska Inte nu Robert av David McGee, 198323.Vad gör TV:n i denna berättelse? 

Den är som i Alfons en konkurrent, men också en vardaglig-görare. Denna kommentar känns väl 

också igen från barndomen, inte nu eller Tyst jag ser på TV. 

 

 
3:e uppslaget När människor ser på TV är de någon annanstans 

 

 I gestaltandet av bilderboken, när jag höll på med tredje bilden, ville jag att TV-n och 

fönstren skulle ha vissa likheter. Filmen Poltergeist spökade i minnet, och då när jag läste om Inte 

nu Robert upptäckte jag någon slags likhet. Barnet ser på TV ensam och blir förvandlad, i 

Poltergeist närmast bortrövad, eller uppslukad av TV:n. I Inte nu Robert blir barnet förvandlad till 

ett monster som äter upp sina föräldrar. Båda dessa berättelser innehåller ett barn som ser på TV, de 

är skapade på 80-talet och barnen blir förvandlade. Marschall McLuhans svala, grumliga och ovissa 

som en definition av mediet ger plats åt monstren 

Men det är något mer som jag upplever att Inte nu Robert kommer mycket nära, som jag 

själv sökte i det egna projektet. Jag tilltalas av berättarperspektivet, tonläget och kontrapunkten 

mellan ord och bild. Och viktigast av allt, det att befinna sig hela tiden med en del av sig själv 

någon annanstans. 

 I Inte nu Robert handlar det om att mötet eller kommunikationen skjuts upp. I berättelsen 

försöker pojken få kontakt med sina föräldrar, men föräldrarna säger hela tiden, inte nu Robert. (Not 

now Bernard) Till slut blir pojken förvandlad till ett monster och de märker fortfarande ingenting, 

sedan äter monstret upp föräldrarna. Känslan i denna berättelse kan nog många barn känna igen, 

                                                
22Schuback, M.S.C. (2011). .s.33. 
23McKee, D. (1983/1991). Inte nu, Robert. Stockholm: Sjöstrand. 
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skulle de märka om jag...blev ett monster? Föräldrarna har inte tid, barnet får se på TV, får se en 

massa som inte föräldrarna vet om, kontrollen är släppt och monstret, något gränslöst tar vid. 

Det finns en likhet här med Aja Baja Alfons Åberg, och den handlar inte så mycket om TV:n, 

som att föräldrarna gör något annat. I Alfons är det pappan som ser på TV. I Inte nu Robert, är det 

barnet som får se på TV för att föräldrarna håller på med annat. TV förknippas i båda dessa med att 

inte vara med sina föräldrar. TV står emellan människor i dessa berättelser. 

  

 

 
TV-tittande i slutet på När männsikor ser på TV är de någon annanstans 

 

3.5 Platons grotta: TV som sken och verklighet i bilderbokens värld 
TV-tittande i slutet på När männsikor ser på TV är de någon annanstans 
Detta med att inte vara närvarande och att en del av verkligheten befinner sig i fantasin. Är det det  

som gör mig intresserad av TV:n som metafor? Uppdelningen är klassisk, en dikotomi mellan tanke 

och konkret verklighet, mellan ide och fysiskt objekt. Är tjock tv:n en Platons grotta? Både eterisk 

och konkret. TV:s sken kommer någon annanstans ifrån, det lyser in i våra hem, och skapar 

skuggor. Vi ser skenet av något långt borta. Tjock-TV:n står där som en illusorisk grotta med en 

hinna av glas där gestalterna rör sig i TV-rören.  

 I Platons grottmetafor, ser vi en skugga av den gudomliga världen, en dålig kopia, kanske 

rentav på VHS. Utanför grottan där finns för varje ting ett urting, ett fulländat ting. TV:n kan 

jämföras med detta, den lyser in i våra hem som ett sken, en tafflig avbild av en fulländad värld, 

men vi köper den, och snart känner vi inte till någon annan. 

 Människor samlas runt TV:n för att resa, för att drömma. För att få se gudar. I min bok 

översätter mamman till flickan vad de säger på TV:n. För en stund träder de in i samma verklighet. 

Mediet är en kommunikationsform, men inte bara mellan sändare och mottagare utan mellan 

mottagare och mottagare. Den sammanlänkar, enhetliggör. För en stund delar de en dröm, en 

upplevelse. Detta inte bara mellan de två familjemedlemmarna i denna lilla scen, utan i många hem 
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sitter familjer och ser samma sak. Eller även om de inte ser samma sak, så gör de samma sak. De 

tar del av samma mediering. De sitter i soffor eller i fåtöljer i sina vardagsrum och tittar på bilder 

som lyser in som genom ett slags fönster, tillsammans eller ensamma.  

 

 

Sida ur Älskade lilla gris och uppslag ur Tönten 

3.6 TV-tittande en form av varande och illusorisk samhörighet  
i Älskade lilla gris och Tönten (Se bild 5-6) 

I Älskade lilla gris,24  blir grisen en del av familjen när de ser på TV tillsammans. TV:n fungerar 

som en slags välkomnare in i den intimare sfären, när du får vara med och se på TV med oss, då är 

du en i familjen. Detta kanske kan liknas vid en rit? En prövning att bli accepterad. I Älskade lilla 

gris är det en liten gris som ser på TV med barnen. Pappan sitter bredvid och läser en bok. Här är 

TV också en igenkänningsfaktor. 

 Att se på TV tillsammans representerar en intimare sfär och om någon, som barnet inte vill 

ska vara med, plötsligt intar TV-soffan, kan det bli ett intrång. Sari Eliasson och Ann Forslinds bok 

Tönten beskriver denna situation.25 Nu är perspektivet också från TV:n, vi ser de som tittar men inte 

vad de ser. Vi ser deras blickar och kroppshållning och ansiktsuttryck där de sitter i soffan. Vi ser 

vem som har fjärrkontrollen. Texten berättar om programvalen och viljan, bilderna berättar om 

stämningen. Boken skildrar hur en mamma bjuder hem en ny kille, barnet i boken gillar inte denna 

person, de sitter i soffan tillsammans, barnet håller i fjärrkontrollen. ”De vill se på film, men det vill 

inte jag.”26 Här är TV:n bakgrund (eller förgrund), det som verkligen händer sker utanför tv:n. 

Bilden visar inte vad de ser, utan att de tittar. När man läser bilden närmare, ser man att det bara är 

                                                
24 Nilsson, U. (1982/2004). Älskade lilla gris. ([Ny utg.]). Stockholm: En bok för alla. 
25 Eliasson, S. (2002). Tönten. Stockholm: Alfabeta. 
26 Ibid. 
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barnet som tittar på TV. Och detta blir ytterligare en förstärkning av situationen, det är alltså bara 

barnet som deltar, som är engagerad i TV-tittandet.  

 Här beskrivs också TV-tittandet som en del av fredagsmyset, och hur detta nu blir 

annorlunda med denne gäst. Då kan de inte göra som vanligt. TV:n är med i någon slags avspänd 

intim familjesituation som blir rubbad av denne av barnet objudne gäst. Marshall McLuhan 

skriver:”TV är intimt därför att tittarna på ett säreget sätt är sysselsatta med att komplettera och 

fylla ut konturerna i bilden.” 27 Jag tolkar det som att det är intimt, nära, för att vi måste bearbeta 

intrycken i huvudet, men kanske även för att det sker i våra hem.  

 Fredagsmyset nämns också i Tönten, vilket inte har benämnts i de andra böckerna, och i 

detta mys är barnen delaktiga. Detta till skillnad från den TV-tittande pappan i Aja Baja Alfons 

Åberg, som närmast fredagsmyser ensam. I Älskade lilla gris är det barnen som ser på TV:n 

tillsammans, pappan sitter med men han läser en bok. I Not now Bernard så får pojken själv se på 

TV, för att föräldrarna har inte tid.  

 I de hittills nämnda exemplen är TV med som någonting som man gör, en handling, en 

aktivitet, att se på TV. Själv eller tillsammans. Fredagsmyset ska följa vissa regler, det har delar som 

liknar en rit, en av ingredienserna är TV:n. I inget av exemplen, tittar alla, det är alltid någon som 

inte tittar. Är TV kanske inte samlande? Är det bara en slags illusion av samhörighet, som 

egentligen bara synliggör familjens olika viljor, och olika intressen.? Alla bilder hittills visar på att 

minst en familjemedlem gör något annat. I Älskade lilla gris läser pappan. I Aja Baja Alfons Åberg 

ser pappan själv på TV. I Tönten, där är det bara barnet som tittar även om de andra sitter med. I 

Inte nu Robert ser barnet själv på TV och blir förvandlad. 

 

 

 

 

                                                
27 McLuhan, M. (1999), s. 337. 
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3.7 TV som en representation av hemmet: Att fara vilse och vara nästan 
hemma i Olli och Mo 

I Olli och Mo av Eva Lindström beskrivs Ollis och Mos utflykt och deras farande vilse, uppslagen 

används på ett lekfullt och inspirerande sätt. Läsaren stimuleras att leta och känna det som 

huvudpersonerna känner.28 Vi får söka efter dem på sidorna och bilen är svår att hitta, läsaren får 

själv erfara vilsenheten. Här används boken som ett ting i världen, dess tre-dimensionalitet 

aktiverar. Vi får en sinnlig erfarenhet av boken, dess sidor, rörelsen på sidorna, mellan uppslagen. 

Maria Nikolajeva beskriver hur olika uppslag skapar olika uppfattningar av tidsrymd, hon skriver 

att mer detaljerade bilder upplevs som längre i berättelsen, eftersom de tar längre tid att utforska. 

Denna tanke tar jag med mig då jag gör min egen bok, jag börjar fundera över hur tiden upplevs.  

 I Olli och Mo finns också en TV med, där skildras i ord: ”Dom äter framför teven och 

somnar i soffan. Allt är nästan som hemma, men bara nästan.”29 

På uppslaget skapas en linje mellan de tre personerna genom deras blickar. Vi ser en person som 

ligger på en soffa under en filt, hon tittar mot Maud (som de är gäst hos) Maud håller en kikare, 

men tittar på Olli som stirrar på sin fiskpinne. I hörnet nedanför Olli bortanför fiskpinnen ser vi 

baksidan på en TV-apparat. 

 Här är TV:n med kanske återigen som ett tecken för den intimare sfären, som del av en 

hemkänsla. Skillnaden synliggörs genom att allt är nästan som det brukar. Det skeva, det där nästan, 

när något rubbas lite ur sin bana, nästan som hemma, men bara nästan. Fiskpinnarna står på hög 

kant, men detta är som vanligt för dem i boken. Att somna på soffan skildras i hur Mo ligger 

påklädd under en filt, fötterna sticker ut, den ger precis den känslan av att sova på någon annans 

                                                
28 Lindström, E. (2012). Olli och Mo. Stockholm: Alfabeta.  
29 Ibid., s. 18-19. 
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soffa, inte somna på sin egen. Kanske är även blickarna här mycket betydelsefulla, En medvetenhet 

om varandras närvaro, en viss vaksamhet.  

 Ulla Rhedin beskriver tre olika slags bilderböcker, den illustrerade texten, den expanderade 

texten, och den genuina bilderboken.30 I dessa fyller texten och bilden olika funktioner. Olli och Mo 

är ett exempel på den genuina bilderboken där bild och text är lika betydelsefulla för narrationen. I 

den här berättelsen är bilden och texten i samspel med varandra, deras ton kompletterar varann, 

”Allt är nästan som hemma med bara nästan.” Denna formulering är svårt att uttrycka i bara bild, 

men den gör också att vi aktivt letar i bilden efter detta nästan, men också att vi får skapa detta 

nästan själva, vi får bestämma vad detta nästan är. Att äta och somna framför TV:n är något man 

sällan får göra hos någon man inte känner, det tillhör återigen idén om vad som är hemma, vad man 

får göra hemma. TV :n är med att skapa en hemkänsla som sedan förfrämligas.31  

3.8 TV som vardagliggörare som förfrämligas 
I På jakt efter den tid som flytt, en av texterna i Elina Drukers antologi beskrivs ett 

främmandegörande drag i Eva Lindströms böcker. ”Att främmandegöra sådant som uppfattas som 

självklart och vardagligt, att vända på perspektiven och ställa saker på huvudet står inte i 

motsättning till förnuft eller logiskt tänkande, utan kan istället innefatta dessa.”.32 

 Här kan man tänka sig att man lätt vilseleds i Eva Lindströms böcker av just detta då man 

söker analysera en detalj och hur den fungerar och används. Tänkandet fastnar lätt i ett dikotomiskt  

system, där en sak automatiskt utesluter en annan. Jag tror det är vad som händer i Olli och Mo. 

Vardaglighetens lätta rubbning, TV:n används för att framhäva en vardaglighet, för att sedan kunna 

använda denna vanlighet och göra den nästan som vanligt, men bara nästan.  

 

 

                                                
30 Rhedin, U. ( 2001). s. 96. 
31  Denna tanke kommer från Elina Druker, det som är tillagt är att tv:n skulle vara med att skapa det vardagliga. 
32 Andersson, M. & Druker, E. (red.) (2008)., s. 51. 
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3.9 TV:n som bildskapare och drömverktyg i Allihop  
I bilderboken Allihop skildras olika dagisbarns berättelser. I en av berättelserna tittar pojken på TV, 

rummet är genomlyst av ett blått sken och vi ser honom bakifrån omfamnad av en stor bullig fåtölj. 

(Se bild 6) På TV:n visas ett program om pingviner, pingvinerna fyller nästa sidas övre del och det 

beskrivs hur han sedan drömmer om pingvinerna. I denna skildring finns den dimension av TV 

mediet, som jag sökte efter, TV:n som bildskapare och drömverktyg. Jag valde också att använda 

mig av en liknande bild i min bok, jag lånade blåheten och fåtöljen, men i min bild var fåtöljen tom. 

Och min bild handlar egentligen om närvaron utanför TV:n, den delade upplevelsen, men också om 

att lära sig sociala koder, mamman berättar vad de säger på TV:n, mamman introducerar den 

medierade världen. TV:n är också i min bildberättelse på den andra delen av uppslaget än mamman 

och barnet. För att på nästa uppslag vara mellan mamman och barnet. 

  
Uppslag ur När människor ser på TV är de någon annanstans 
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Bildsekvensen i Allihop kan delas upp i två delar. Perspektivet utifrån och sedan den inre 

bilden. Skildringen visar i bild och beskriver i text hur pojken drömmer om pingvinen. Den tänkta / 

drömda bilden läcker ut på sidan, den är utfallande. Medan bilden på föregående sida visar hur 

pojken ser på pingvinen på TV:n. Detta i en avgränsad ruta. Det sker alltså en förändring i 

perspektiv, i tittandet på det svala mediet finns ett avstånd, mellan TV:n och pojken ett bord, TV:n 

är i rummet. Och rummet är på uppslaget avgränsat inramat av vita kanter och omgärdat av andra 

bilder. Medan tanken, och sedan drömmen om pingvinerna är utsträckt, gränslös. Direkt, vi ser det 

som pojken ser. Den inre bilden, den tänkta bilden. Något som också kan liknas med en subjektiv 

kamera.. 

 Den första bilden har en distans, vi som betraktare ser pojken, som ser på TV. Sedan ser vi 

vad pojken ser i sitt huvud. Dessa två bilder och text skildrar upplevelsen av mediet. Inlevelsen, det 

vi fyller i, det vi tar med oss, efterbilden. Bildsekvensen/ uppslaget skildrar pojkens upplevelse av 

TV-mediet i bilderboksform. Det som skildras är det som McLuhan beskriver såhär: 

”Det skänker inlevelse ända till själens djup, men hetsar ändå inte upp. Förmodligen är detta något 

typiskt för alla djupa upplevelser.”33 För är inte detta en djupgående upplevelse, då bilder rör sig in i 

våra drömmar, och våra tankar. 

 

 

 I denna drömbild av pingvinen, befinner sig pingvinen ensam på ett isflak. Runt omkring 

stormar det och är blått och mörkblått. Pingvinen ser ut som att den håller på att glida av isflaket, ut 

i havet. Denna stormiga bild är metaforisk. Den hänvisar dels tillbaka till hur pojken sitter ensam i 

det blå rummet, men den förebådar också. Den skildrar rädsla, den skildrar hur pojken använder 

bilden gör den till sin. Hur han tänker i bilder och och känner och kommunicerar med sig själv 

genom dem.  
                                                
33McLuhan, M. (1999).  s.360. 
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 I denna bildberättelse i Allihop används bilderboksmediets egenskaper för att skildra en 

upplevelse av en bild. Hur denna bild sedan omvandlas och blir en del av pojkens inre värld. Bilden 

är lika verklig som den yttre världen i berättelsen. Det var denna metafor jag sökte för min 

gestaltning. 

 

3.10 TV och det Abjekta i filmen Poltergeist och Not now Bernard 
I filmen Poltergeist av Steven Speilberg försvinner en flicka in i TV:n. Hon blir fången, blir bara 

röst, ingen kropp. Då hon äntligen kommer tillbaka igen, sker det under något som närmast liknar 

en förlossning, med blod och slem , skrik och dramatik. Och en mystisk kvinna som kallar på 

henne, lockar henne tillbaka, försöker få tillbaka flickan från dödsriket. Man hör barnets röst 

komma närmare för att försvinna igen. Mamman i filmen får inte låta rädd. Om man tolkar detta 

metaforiskt: TV:n kan alltså äta upp din själ, fånga dig. Likt en klassisk spökhistoria, blir du fast i 

ett mellanrum, ett limbo mellan död och levande. Dessa mellanrum, dessa platser vi inte har något 

namn för, är kanske vad Julia Kristeva menar med abjekt. Mellan subjekt och objekt.34 Vad gör TV 

med oss? Vi hamnar någonstans mittemellan närvaro och frånvaro. Något slemmigt, dallrigt, som 

det så populära leksaken slime som fanns att köpa på burk under min barndom på 1980-talet. 

 Abjektion handlar också om frigörelsen mellan mor och barn, att bli en egen person. Ett 

subjekt. I bilderboken Not now Bernard, blir pojken ett monster. Hans föräldrar har inte tid, och till 

slut förvandlas han till ett monster som äter upp sina föräldrar. Ordet monster definieras på SAOL 

(Svenska Akademiens ordlista) som vidunder, odjur. Ordet monstruös som oformlig. Kan man säga 

att han blir till något vi har svårt att definiera, något formlöst. I sådana fall kanske han ligger nära 

till något abjekt.  

 I Fasans makt av Julia Kristeva förklaras det abjekta delvis som något som ligger mellan 

subjekt och objekt, men också som något som ligger utanför vårt normsystem, något som inte 

                                                
34 Kristeva, J. (1992). Fasans makt: en essä om abjektionen. Göteborg: Daidalos. 
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passar in. 35 I denna grumlighet, detta mellan definitioner kan man säga att TV, i alla fall 1980-talets 

TV befinner sig. Dess luddiga bilder och burkiga ljud och där mellan kanalerna, myrornas krig, ett 

myller och brus i svart och vitt som bildar ett grått vimmel. Detta limbo, är en ideal spökhemvist. 

 

3.11 TV som Inbildningskraft och hyperrealitet 
I mitt eget bildarbete ville jag använda TV:n som en form av varande som befinner sig mellan 

frånvaro och närvaro. ”Inbildningskraften rör här vid både minnets och fantasins bildproduktioner 

och definieras som en förmåga att göra något närvarande.”skriver Marcia Sá Cavalcante 

Schuback36. Jag ville skildra hur människors form av varande är något annat när vi insuper TV-

mediet. Kanske är det i dessa gråzoner, jag finner likheter med det abjekta, detta tillstånd av att inte 

vara, varken här eller där, båda samtidigt, eller ingenstans. I detta mellanrum, befinner sig kanske 

alla idag, då medierna är mycket mer utökade än för 30 år sedan? Baudrillard skriver: ”simulation 

threatens the difference between the ”true” and the false, the real and the imaginary.” 37 Denna 

beskrivning ligger nära en syn på TV:n som en slags simulering av verkligheten, något som hotar att 

lösa upp skillnader och kanske i förlängningen begreppen verklig och föreställd. 

 

 

 
Uppslag ur När människor ser på TV är de någon annanstans 

                                                
35 Ibid. 

36 Schuback, M.S.C. (2011). s. 38. 
37 Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, s. 3. 
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3.12 Ut-och-invänd- det hypereella och det abjekta  
I min bilderbok är kvarteret nästan tomt på människor utomhus, men några fönster lyser TVblå.  

Det är bara djur och hemlösa utomhus om kvällen. De som har ett hem, de ser på TV. 

När flickan går ut så är det ut till det hon sett genom fönstret, ut, eller in i den TVblå världen.  

Denna tanke kanske närmast liknas vid the Hyperreal av Baudrillard. “The generation by models of 

a real without origin or reality: a hyper real.”38Våra representationer av verkligheten har tagit över 

verkligheten, det finns ingen annan verklighet längre än den representerade. Det utomhus blir 

mycket skrämmande, för den är TV-bilden ut-och-invänd, ett klädesplagg man inte kommer ur. Men 

att komma hem är ändå målet, och hemma får man se på TV och en vuxen översätter vad de säger 

på TV:n, beskriver världen. 

 Jag har ännu inte funnit just denna användning av TV:n i bilderboken, men användningen av 

TV som någonting som representerar hemmet och familjen verkar vara återkommande, både i Olli 

och Mo och i Tönten samt i Älskade lilla gris. 

 Det abjekta ligger också nära tanken om utsidan och insidan som upplöst. Julia Kristeva 

beskriver hinnan på den kokta mjölken som en abjekt konsistens. 39Jag tror att denna konsistens är 

nära den uppluckrade gränsen mellan subjektets fantasi och den verkliga världen. Vad är mjölk  och 

vad är något annat? Julia Kristeva beskriver uppluckringen som ett slags psykotiskt tillstånd. Detta 

kan kanske liknas just vid detta att gå ut genom dörren och in i sin fantasi, som är uppbyggd av det 

man sett på TV. Att se sig själv som en representation i en representation. Kanske är fönstren ändå 

bara TVskärmar. I min berättelse är ändå det viktigaste att mamman tittar i fönstret. Vilket hon gör i 

ett alternativt slut. Detta tänkt att vara på insidan av bokens pärmar 

 
Uppslag ur När människor ser på TV är de någon annanstans. 

 

                                                
38   Ibid., s. 1. 
39  Kristeva, J. (1992).  s. 26. 
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3.13 Marshall McLuhan: TV på varje plätt av våra liv 
TV-mediet inverkar på nästan alla delar av vårt liv, det förändrar stadslandskapet, det förändrar 

hemmets möblering, det förändrar vad människor gör och hur de gör dem, och det förändrar vad de 

vet, och hur det vet det. Det förändrar bilden av världen, synen på världen. Marchall Mcluhan 

skriver att inget medium sedan Gutenbergs tid har haft den karaktär som TV har och har inverkat så 

på våra liv, det finns inte enda plätt av vår livsföring som inte rubbats av TV-mediet.40 I relation till 

detta är TV:n förhållande vis osynlig i bilderböckerna, men när vi ska känna igen oss, när det ska 

vara lite vardagligt, då verkar TV vara ett bra tecken att ta till. TV är del att representera något som 

är realistiskt i bilderböcker. Här vill jag också tillägga att TV:s inflytande gör sig kanske synligt på 

helt andra sätt än man först tror. Dess osynlighet är inte utan betydelse. 

 

 

 

 

 

3.14 TV som tanke, bild och fantasi i Allihop 
”Huvudinnebörden av fantasia och det motsvarande latinska imaginatio är bildproduktion. I ordets 

bruk ligger den dubbla innebörden av bild som produktion av det som varken finns eller har funnits 

och som reproduktion av det redan befintliga. Bilden är både kopia och uppfinning, både imitation 

och skapelse.”41 Denna beskrivning av bilden, stämmer för mig in på TV-mediet, som är en 

producent och reproducent av bilder. Ordet fantasia beskrivs som det som skapar bilder som inte 

redan finns, medan bild är något som reproducerar något redan givet. TV:ns dubbelhet skulle då 

kunna ligga i kombinationen av den ”bild” vi inte kan definiera, suddet eller bruset som gör att vi 

fyller i själva, det svala, och de bilder som TV:n ständigt återskapar, de vi känner igen. I Tidholms 

exempel med pingvinen sker båda dessa aktiviteter. En ny bild, en fantasi ”uppfinns” av den redan 

                                                
40 McLuhan, M. (1999).  s. 331. 
41 Schuback, M.S.C. (2011). Att tänka i skisser: essäer om bildens filosofi & filosofins bilder. Göteborg: Glänta produktion, s 33. 
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reproducerade. Den reproducerade bilden av pingvinerna omvandlas av pojken och används i hans 

dröm. 

 

3.15 Inbildningskraft och process 
Denna förståelse av fantasi och bild, stämmer också in på processen i bilderboksskapandet. Hur det 

är ett sätt att tänka, både genom bild och text. Det är ett reproducerande av bilder men också ett 

omvandlande av minnen eller spöken, eller bilder man sett på TV. Kants begrepp inbildningskraften  

kanske passar som ett sätt att förstå sig på denna process. ”Inbildningskraften rör här vid både 

minnets och fantasins bildproduktioner och definieras av en förmåga att göra något närvarande.”  42 

bild ord och materialitet s31 

 Jag strör ut teorier och försöker sedan rita banor mellan dem, se vilken bild som framträder. 

Jag känner av samband, likheter men kan inte se några konturer än. I Att tänka i skisser beskrivs det 

olika former av kunskap om världen, genom bild och genom ord. Det skissas upp skillnader mellan 

abstraktion och avbildning. Det beskrivs hur själva skissandet kan vara en slags kunskapsform, och 

ett form av varande. Att vara i tillblivelse. Bildskapande kan hjälpa oss att tänka.  

 I relation till en bildpedagogisk praktik kan detta liknas vid processen, att det är processen 

som är av betydelse och inte resultatet. Alltså innan formen stelnat, innan svaret spikats. 

Under det praktiska arbetet med att skapa en bilderbok har jag kontinuerligt försökt att reflektera, 

dokumentera hur det fortlöper, jag har försökt fånga den där tillblivelsen. Men jag märkte att 

analysen kunde vara förstenande, och jag fick sluta skriva och bara måla och formulera bildtexten. 

När något låses fast i en teori så kanske det inte längre är lika intressant? Då behövs kanske inte 

bilden mer, då den fortfarande är öppen är den fortfarande i tillblivelse. 

 Jag tolkar det som att denna tillblivelse påbörjas direkt då något rör sig ut ur vårt huvud 

något griper in i världen genom någon form av handling. Direkt då vi gör något närvarande, som Sá 

Cavalcante Schuback skriver.  

 Det är detta jag sökt göra med bilderna och orden och bokformen, det är bild, ord och 

utsträckning i tid. TV gör också något frånvarande närvarande. Det för något långt bort nära. 

 Under denna process har jag också fått syn på olika former av kunskap. Jag har märkt hur 

genomförandet blivit alltmer konkret, att lägga färg intill färg, att lägga ord intill ord. Att lägga sida 

intill sida, att lägga ark intill ark, flytta något en centimeter hit och dit. Ändra typsnitt, rad, plats på 

sidan, nyans.  

                                                
42 Ibid., s. 34. 
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 Strecket i skissen är en tråd i ett minnesnystan som rullas ut, snirklar sig fram, minnen får en 

kontur, de öglas i linjen, de omformuleras i en berättelse, en färg blandas och en stämning har läckt 

ut. Som McLuhan beskriver ”en oavbruten nybildad kontur tecknad av tv röret....” Bilden spricker 

sönder och en formulering stagnerar. Himlen blir TVblå, och en metafor har satt på en 

begreppsapparat. Sändningen är igång.   

 ”Aristoteles framhöll att tänkandet inte kan tänka utan bild.”43Detta kan tolkas både som 

bild som ett sätt att abstrahera men också konkretisera. Bild kan ses som begrepp, eller som 

verktyg. Här uppkommer en bildpedagogisk men också kunskapsfråga: Vad vi kan veta om världen, 

genom bilder? Bilden är alltid en representation, hänvisar till sig själv som bild men också till det 

den skildrar. Den är alltid minst dessa två. Här möts både Marshall McLuhans teori- ”The media is 

the message” och bilders förmåga att göra något närvarande. 

 Detta gör också TV:n, den för in bilder i en slags pågående ström in i hemmet, den för in 

något yttre. Den för in någon annanstans. Den gör något frånvarande närvarande, men lånar den inte 

också uppmärksamhet från det som är i rummet till något som är någon annanstans?  TV:n hänvisar 

till frånvaron. TV visar var vi inte är. Som det står i Att tänka i skisser: ”….bilden är på samma gång 

både föreställande och framställande, både en hänvisning till sig själv och till något annat än sig 

själv.”44 

 

3.16 Teknologi som konstnärligt verktyg  
Sara Danius beskriver hur Proust använder exempelvis upplevelsen av att resa med tåg på ett 

metaforiskt sätt. Som en metafor för ett sinnestillstånd. Eller hur Proust använder de då nya 

teknologierna för att beskriva vår varseblivning. Jag var nyfiken på om TV kunde användas på ett 

liknande sätt och om det gjorts i bilderböcker.  

En ny insikt infinner sig, Sara Danius beskriver hur Proust använder sig av de nya 

teknologiernas perspektiv eller hur detta skapar nya sinnliga erfarenheter.45  

”Proust förblev lojal mot den lärdom han hämtade hos den maskinfientlige Ruskin- att konstnären 

bör vara trogen det man ser och inte det man vet. Men för att gestalta hur det mänskliga ögat såg 

världen som på nytt tog han maskinens seende till hjälp. Det är denna dialektik som är motorn i 

Prousts modernism.” 46. 

                                                
43 Schuback, M.S.C. (2011).  s. 32. 
44 Ibid., s.165. 
45   Danius, S. (2000).  s.108. 
46 Ibid., s.114. 
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TV som en form av teknologi och som ett sätt att se, är inte något nytt, utan snarare att se på 

det som varit, ett nostalgiskt medium, ett verktyg nu för att få syn på en gången tid. 

 TV:n används som ett konstnärligt verktyg i bilderboken för att uppnå olika saker. För en 

sinnlig erfarenhet, som kan användas metaforiskt. Eller för att det är en så stor del av hur vi inrättat 

våra liv, den är något vi gör, om och om igen, som en rutin, eller en rit. 

 I Olli och Mo, är att somna framför TV:n, nästan som hemma. I Alfons Åberg fungerar den 

som ett verktyg i berättelsen, nu börjar ett program, nu måste leken sluta, det är något som händer i 

just den stunden, därför måste leken sluta precis då, TV:n har där en dramaturgisk funktion. 

 Jag tolkar Sara Danius beskrivning av hur Proust använder dåtidens nya tekniker för att 

skildra en ny blick på världen och en ny form av varseblivning, som att mediet blir ett filter genom 

vilket vi kan se på världen. TV-mediet blir då ett sätt att få syn på en tid som varit, genom en 

medieform. När vi blickar tillbaka, syns både skillnader och likheter, vår egen tid syns kanske till 

och med i HD som i kontrast till det brusiga förgångna. Om det förgångna förut var i svartvitt foto, 

är det kanske nu en analog TV-sändning. 

 

 

3.17 Öppningar i bildrummet – TV som fönster 
I bilderboksformen finns många av dessa dramaturgiska möjligheter. Att placera in saker som 

rekvisita på en scen. Jag vill att alla delar ska vara av betydelse. Bygga en värld. Därför blir arbetet 

med att skapa en bilderbok likt konstruerandet av ett fiktivt hem, där vi kan röra oss vidare. TV:n 

fungerar då som ett fönster som hänvisar någon annanstans. Den är kropp i rummet, men sänds från 

långt bort, den är en sinnesprotes.  

 I det här arbetet har TV:n fungerat som telefonen i Bruno K Öijers dikt, där han ringer upp 

sin barndom. Jag letar istället efter en minut av denna barndom bland TV-kanalerna. Jag vet inte om 

jag hittar rätt kanal, det är en av många. En av många verkligheter. 
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3.18 Bachelard och TV – resa mellan inre och yttre rum  
Gaston Bachelard beskriver ett inre och yttre rum. I Elina Drukers barnboksanalyser används denne 

teoretiker flera gånger då det handlar om bilden av barndomen.. Hon beskriver hur ett 

återkommande tema är resan. Hur huvudkaraktärerna ofta ger sig ut på ett äventyr för att söka efter 

att komma hem, eftersträva närheten, det som är hemma.  

 Jag insåg när jag läste detta att det är detta min berättelse handlar om en resa och 

återkomsten, hemkomsten. Bachelard ger också en beskrivning av dagdrömmaren och denna passar 

mycket väl in på den berättarstruktur som nu finns i min berättelse.”Drömmaren, menar Bachelard, 

är en solitär, en som önskar ensamhet och som längtar och strävar efter vad han kallar den absoluta 

intimiteten, representerat av hemmet eller modern.”47 

 I relation till detta är det intressant att titta på TV:n som en representation i 

bilderbokssammanhang just för denna intimitet, hemmet. Inte TV:n som objekt så mycket som den 

kollektiva aktiviteten. 

 Samtidigt är TV:n en drömreproducent, den fungerar att få oss göra en tankeresa. Den för ett 

yttre rum in i det inre rummet. 

 

4. Tolkning och resultat  
4.1 Några funna betydelser 
Syftet med denna undersökning var att få syn på hur TV används i bilderböcker. Vad har jag 

upptäckt eller kunnat argumentera för genom att titta på TV:n i bilderboken genom olika teoretiska 

modeller? Och vad har hänt i kombinationen av att läsa om bilderböcker och medier, och skriva om 

detta och samtidigt göra en bilderbok. Vad som har hänt är att det är mycket svårt att avgöra 

varifrån idéer kommer, om det är läsningen av en teori som lagt grund för en bild, eller om jag 

kommit fram till en betydelse för bilden jag inte tänkt på genom teorin. Bildarbete och teori har 

sammanflätats. Ytterligare delar tillkommer, kombinationen av bild och text i bokform. Bilder har 

varit ett sätt att tänka. Ibland har jag upplevt att en för tidig analys låser fast bilden för tidigt, 

närmast dödar den. Då var jag tvungen att sluta skriva och bara arbeta med bilderna och texterna till 

bilderna. Det har alltså varit en slags pendling. Men teorier har också fungerat som nycklar. 

Exempelvis i studiet av Alfons Åberg erbjöds plötsligt en för mig ny tolkning genom Marshall 

McLuhan. Detta skedde på ett anakronistiskt vis, på det sätt att TV inte kunde kännas igen idag 

genom hans beskrivning. Det går alltså inte att se på en annan tid utan att färgas av sin egen. Genom 

                                                
47 Andersson, M. & Druker, E. (red.) (2008). s.74. 
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denna studie har jag funnit att TV representerar ett antal olika saker i dessa specifika bilderböcker. 

Det går att göra en indelning: TV som det svala mediet, TV:s del i det hemlika, TV både här och 

någon annanstans, TV en illusion av samhörighet, TV och det spöklika. Kanske även TV och 

ensamhet och förvandling. Slutligen en tanke på hur TV är ett nostalgiskt medium, ett tecken för det 

förgångna.  

 

4.2 Det svala mediet  
Då jag läste Marshall Mc Luhans beskrivning och tolkning av TV- mediet hade jag svårt att förstå 

vad han hänvisade till, jag kände inte iden den TV han beskrev. TV är för mig idag, något annat än 

det han beskriver. Men när jag började titta på representationen av TV:n i Alfons Åberg, så 

framträdde Marshall Mc Luhans medium. Jag såg mediet med dessa dubbla glasögon, det var en 

grumlig TV-bild, med stora rasterpunkter, det var en analog tid, innan digitaliseringen, innan high 

definition. Det brusiga medium som gav plats för fantasi som McLuhan beskriver, det är ett som 

också ger plats för monster och spöken. Här rymdes filmen Poltergeist och Kristevas abjekta, här 

fanns också plats för inbildningskraften. Mc Luhans otydlighet gav plats för mellanrum, för 

monster, för drömmar och för bildproduktion. 

4. 3 TV:n och det hemlika 
Definitionen ovan räcker inte, det är inte bara i det otydliga, som demoner kan flytta in. Det handlar 

också om det hemlika som TV:n är den del av, i bilderbokens värld. TV är en del av en rit, och  

denna rit är intim, inne i våra hem. Detta har jag funnit exempel på i både i Aja baja Alfons Åberg, 

Tönten och Kära lilla gris . Det hemlika skapas genom TV:n för att sedan förfrämligas, detta såg jag 

i Eva Lindströms Olli och Mo och även i Inte nu Bernard.  

 

4.4 TV: både är här och någon annanstans  
Det tredje jag kommit fram till är TV:ns hänvisning bort, ut, där det liknar alla bilder, på det sätt det 

skildrar något som inte är här. På det sätt bilder gör något närvarande. TV-tittandet kan här liknas 

vid en dröm. Detta fann jag exempel på i en av berättelserna i Allihop.  

Det fjärde är TV:n som både kropp och själ, eller tanke och konkretisering. Hur TV är en 

slags sammanblandning av detta. Den blir närmast metafor för en form av varande i rummet men i 

tanken någon annanstans. 
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4. 5 TV: en illusion av samhörighet 
I några av de bilderböcker jag undersökt, trodde jag mig få syn på hur TV samlade familjen. Men då 

jag tittade närmare visade det sig att, i bilderna så samlas familjer ibland runt TV:n men de tittar inte 

alla på TV:n, i nästan alla skildringarna så gör minst en familjemedlem något annat. Detta är förstås 

också en intim samvaro. Den skildrar ett sätt att umgås i TV:ns närvaro. I vissa av exemplen, är det i 

ensamhet karaktärerna ser på TV.  

I två av böckerna såg barn själva på TV, i båda dessa sker en resa eller förvandling i tanken 

eller i kroppen. I Allihop flyter TV-bilden in i pojkens dröm och i Not now Bernard blir Bernard till 

ett monster. Kanske framhäver TV:n tankevärlden. Kanske framhäver TV:n en fysisk närvaro men 

visar att i tanken är vi någon annanstans? Såsom TV:n står där i rummet som kropp men dess bild 

hänvisar ut och bortom. Familjemedlemmarna sitter tillsammans men deras uppmärksamhet är 

riktad åt olika håll. 

 

4. 6 Det förgångna är en analog TV-sändning 
Jag tolkar Sara Danius beskrivning av hur Proust använder dåtidens nya tekniker för att skildra en 

ny blick på världen och en ny form av varseblivning, som att mediet blir ett filter genom vilket vi 

kan se på världen. TV-mediet blir för oss nu ett sätt att få syn på en tid som varit, genom en 

medieform. När vi blickar tillbaka, syns både skillnader och likheter, vår egen tid syns kanske till 

och med i HD som i kontrast till det brusiga förgångna. Om det förgångna förut var i svartvitt foto, 

är det kanske nu en analog tv-sändning. 

 Genom det egna skapandet av en bilderbok, har teorierna också externaliserats. Jag har 

använt TV:n på några av de ovanstående sätten, men också i relation till Baudrillards Hyperrealitet, 

i den betydelsen att TV:s bild av verkligheten ersätter eller i alla fall filtrerar hur vi ser på den 

fysiska verkligheten. 

 Jag ville se om TV kunde fungera som en del i en representation av barndom i bilderbokens 

form. Jag vet inte om detta har lyckats. Min berättelse slutar och börjar där, solen gick ner i en 

plansch på en vägg i ett rum i bilderboken, och solen går ner inuti TV- apparaten. Världen är 

medierad och våra minnen likaså. Jag vet inte om begreppen fick liv i bildbearbetningen, men jag 

har lärt mig något om bilden som verktyg både genom att använda TV i bilderboken och analysera 

hur den har använts tidigare. 
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5. Slutdiskussion: Intill fönster kan man 
drömma. 

Sara Danius beskrivning av hur Proust använder teknologier stämmer med hur jag tittar på TV:n i 

bilderböcker i denna uppsats, som metaforer, symboler, förstärkare. TV:n är en del av vår 

verklighet, men den har också skapat en ny sinnesförnimmelse, en ny form av varande. Detta 

varande kanske vid första anblicken ter sig ålderdomlig, förlegad, människor ser ju inte på TV som 

de gjorde på 1980-talet och TV representerar inte samma sak för oss idag som då. 

 Mediet är mellan oss och världen, men sedan börjar de härska inuti oss, inuti vår blick, inuti 

vår hand. De kanske tar över vår bild av världen, man vill dra med fingret på tågfönstret, byt bild. 

Teknologin blir en del av vårt varande, våra sinnen. TV har skapat en form av varande, kanske ett 

varande som ligger metaforiskt nära drömmaren. När människor ser på TV är de någon annanstans.  

 I detta arbete är det mycket som inte fått vara med. Jag hade gärna skrivit mer om det 

fenomenologiska och bilderboken. Detta var insikter som kom fram under arbetet. Detta hoppas jag 

kunna fördjupa vid senare tillfälle. Även den konstnärliga processen hoppas jag kunna ge mer plats 

i ett annat arbete. 
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7. Bildbilaga 
Bilder 1,2 3: Aja Baja, Alfons Åberg 
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Bild 4 Älskade lilla gris av Ulf Nilsson och Eva Eriksson  

 

 

Bild 5 Poltergeist omslag till filmen av Stephen Speilberg, från IMDB. 
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Bild 6 Not now, Bernard, av David Mc Gee, omslag till boken.  

 

 

Bild 7 Allihop , Anna-Clara Tidholm 
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Bild 8, Tönten av Ann Forslind 

 

 

Bild 9 Olli och Mo av Eva Lindström 
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Bild 10 Uppslag ur När människor ser på TV är de någon annanstans. 

 
 


