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Abstract 

The purpose of this study is to investigate what the picture book's paratext tells us. The study 

focuses on aspects such as whether the cover and the story match, and whether the paratext 

text gives a true and fair view of the contents of the picture book. The study also includes a 

gender aspect that highlights whether the paratext is different depending on whether it is a 

male or female illustrator, and a time aspect based on differences in paratexts depending on 

the year of publication. The method used to carry out the study is a text and image analysis of 

ten different picture books for children. 

The survey shows that the picture book's paratext informs the reader about the action in the 

picture book as well as how the book of the picture book and the story have been related to 

each other. The survey also shows that the text of the picture book differs depending on the 

year in which it is published. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vad bilderbokens paratext berättar. Undersökningen 

fokuserar på aspekter som om omslag och handling stämmer överens och om paratexten ger 

en rättvisande bild av bilderbokens innehåll. Studien innefattar även en genusaspekt som 

belyser huruvida paratexten skiljer sig beroende på om det är en manlig eller kvinnlig 

illustratör, samt en tidsaspekt utifrån skillnader i paratexter beroende på utgivningsår. 

Metoden som har använts för att genomföra studien är en text- och bildanalys av tio olika 

bilderböcker för barn.  

Resultatet av undersökningen visar att bilderbokens paratext informerar läsaren om 

handlingen i bilderboken samt hur bilderbokens paratext och handling har förhållit sig till 

varandra. Undersökningen visar också att bilderbokens paratext skiljer sig beroende på under 

vilket år den är utgiven. 

Nyckelord 

Paratext, bilderbok, illustratör, författare, omslag 
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1. Inledning 

Vi är intresserade av att undersöka vad bilderbokens paratext i form av dess fram- och baksida 

med dess titel, bild och baksidestext berättar och om den överensstämmer med bokens 

innehåll, samt jämföra om bilderbokens paratext har förändrats över tid. Vi undersöker även 

om det finns någon skillnad beroende på om det är en manlig eller kvinnlig illustratör. 

Nikolajeva (1998, s. 162) beskriver hur viktig bokens titel är för dess helhet och att titeln 

således har stor betydelse för att väcka intresse och nyfikenhet hos läsaren. Vi har valt att 

undersöka relationen mellan bilderbokens innehåll och paratexten eftersom vi erfarit att 

paratexten ibland inte överensstämmer med innehållet i bilderboken. Detta kan vara 

missvisande både för den som ska läsa bilderboken och för den som ska lyssna. Edwards 

(2008, s. 54) framhåller att det har betydelse att den som läser en bilderbok för barn är väl 

förberedd. Det innebär bland annat att högläsaren bör ha läst bilderboken själv innan 

högläsningen för att inte några oväntade överraskningar under själva högläsningsstunden ska 

uppstå. Sådana överraskningar kan påverka högläsningsstunden negativt. I förskolans läroplan 

framgår att en del av förskolans strävansmål handlar om att stimulera barns ”intresse för 

bilder, texter och olika medier” liksom att förskolan ska utveckla barnens ”förmåga att 

använda sig av, tolka och samtala om dessa” (Skolverket, 2016, s. 10). Paratexten är en 

central ingång i ett sådant arbete. 

Vi har valt att analysera tio bilderböcker för att synliggöra vad dessa bilderböckers paratext 

berättar.  

1.1 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att undersöka vad bilderböckernas paratext berättar. 

1.2 Frågeställningar 

• Hur förhåller sig bilderböckernas paratext och handling till varandra? 

• Hur har bilderböckernas paratext förändrats över tid?  

• Skiljer sig bilderböckernas paratext beroende på om det är en manlig eller kvinnlig 

illustratör, och i så fall hur? 
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2. Bakgrund, litteraturgenomgång, tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt redogörs det för relevant litteratur för vårt ämne samt tidigare forskning som 

har haft betydelse för vår undersökning. Avsnitt redogör även för de teoretiska 

utgångspunkter som är relevanta för vår undersökning.  

 

2.1 Bakgrund och litteraturgenomgång 

De första barnböckerna kom under 1400-talet då tryckerierna uppfanns, men Petersson (2011, 

ss. 109-121) beskriver också att barnböckerna i antal ökade under 1700 och 1800-talet då 

begreppet barndom uppkom och synen på barnet förändrades. Barnbokens innehåll under 

denna tid var ämnat att utbilda barnen och boken bestod till stor del av kunskap, men på ett 

underhållande sätt. Ett exempel på en sådan bok som hon tar upp är Pinocchio, som handlar 

om en pojke i form av en trädocka som vill bli en riktig människa men för att kunna bli det 

måste han vara snäll och ha ett gott uppförande, har han inte det växer hans näsa. Hon tar 

vidare upp att barnboken har ökat under 1900-talet samtidigt som konkurrensen har blivit 

större och förmedlingen av barnboken har då blivit viktig för att hitta läsaren.  

Nikolajeva (2000, s. 11) beskriver bilderboken som en kommunikationsform som förmedlar 

information på två sätt, både genom det visuella i form av bilder, samt i den verbala texten. 

Detta är något som också Rhedin (1992, s. 207) behandlar, hur bilderboken kan beskrivas som 

en kombination där bild och text skapar en helhet och är tolkningsbar beroende på mottagare. 

Nikolajeva och Scott (2001, s. 137) beskriver begreppet paratext som ett dilemma i sin bok, 

hur barns visuella perspektiv i bilderböcker inte alltid överensstämmer med den skrivna texten 

i bilderboken. Genette (1997, ss. 1-15) beskriver begreppet paratext som bokens omslag med 

beskrivande innehåll i text och bild. Han menar också att paratexten är det som gör att en bok 

blir till just en bok, samtidigt som paratexten och boken är beroende av varandra. 

Rhedin (2004, ss. 10-11) betonar att det är viktigt att synliggöra barnlitteraturen och att se 

barnen som förstahandsläsare då vi vuxna inte alltid tar barnlitteraturen på fullt allvar. Hon tar 

vidare upp att bilderboken har förändrats genom att den förmedlar ett budskap till personen 

som läser bilderboken och inte bara till barnen. 
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2.2 Tidigare forskning 

Källström (2018, ss. 4-5) beskriver i sin avhandling hur det tidigare har forskats kring 

barnbokens paratext och hur läsaren fångas av barnbokens utseende i form av omslaget. Hon 

menar vidare att barnbokens paratext kan väcka nya tankar och känslor hos läsaren där fantasi 

kan skapa nya upptäckter som illustratören och författaren inte hade avsikt till. Damber (2015, 

ss. 256-257) belyser hur barn skapar sig nya erfarenheter genom böcker och läsning, vilket 

hon anser kan utveckla barnens förmåga till att se och tolka ur flera perspektiv, samt att de 

nya upplevelserna kan bidra till att nya världar öppnas. Bokens egenskaper i form av dess 

yttre format belyser Druker (2011, ss. 226-229) i sin avhandling att det påverkar helheten av 

bokens innehåll. Hon beskriver också i sin avhandling hur ord och bild samspelar med 

varandra och bildar en helhet för att framhäva syftet med boken, samt att nya bildspråk och 

uttryck skapas och förändras över tid.  

Bilderbokens titel kan vara utformad och skriven på en mängd olika sätt, och genom sin 

utformning berättar den också olika saker för läsaren. Rhedin (1992 s.147-156) har i sin 

avhandling bland annat undersökt boken Titta, Madicken, det snöar! Hon lyfter fram hur titeln 

i denna bok även omnämner någon annan än Madicken, att det finns en person till utifrån 

titelns utformning, vilket hon även beskriver att bokens bild på framsidan också vill tala om, 

genom att det är två barn som kastar snöboll kring snöbeklädda granar. Hon menar också att 

bokens huvudperson visar sig vara Lisbeth, trots att det är Madicken som nämns i bokens titel. 

Simonsson (2006, ss. 9-11) behandlar i sin avhandling, hur författaren och illustratören 

tillsammans ska förmedla vad bilderboken handlar om genom att tillsammans med text och 

bild kunna kommunicera med den tänkta läsaren till bilderboken och väcka en nyfikenhet. 

Utifrån vårt syfte där en av våra forskningsfrågor handlar om hur bilderböckernas paratext 

och handling förhåller sig till varandra kan Simonssons tankar vara relevanta för vår 

undersökning. 

När barn väljer en bilderbok beskriver Björklund (2008, ss. 213-214) att de inte alltid väljer 

den bilderbok som de får syn på först, utan går utifrån sina egna erfarenheter och väljer den 

bilderbok som de kan relatera till eller känna igen, att barnen kan känna igen miljön som 

utspelar sig på bilderbokens omslag, samt att enkelhet och konkreta händelser är tilltalande 

för barnen. 
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Segolsson (2011, s. 23) beskriver i sin avhandling om hermeneutiken, hur barn och vuxna kan 

tolka en text eller ett innehåll på olika sätt på grund av vilka erfarenheter läsaren eller 

lyssnaren har för att kunna synliggöra vad som anses vara viktigt i tolkningen. Simonsson 

(2004, ss. 16-17) belyser hur vi människor tolkar bild och text utifrån egna erfarenheter vilket 

stimulerar och utvecklar vår tankeförmåga och förståelse för innebörden av bilden och texten.  

Kärrholm (2016, s. 3) har i sin avhandling belyst hur typsnittet på titeln och det övriga som är 

synligt på bokens omslag har stor betydelse för att fånga den tänkta läsarens intresse och på så 

vis öka synligheten för boken då det finns så många böcker att välja på i dagens samhälle. 

Dessa tankar är relevanta till en av våra forskningsfrågor som belyser hur bilderböckernas 

paratext har förändrats över tid då utbudet av bilderböcker troligtvis ser annorlunda ut 

beroende på när de är utgivna.  

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Genette och Maclean (1991, ss. 261-262) beskriver paratext som bokens omslag i form av 

fram- och baksida där titel, författare, omslagsbild, försättsblad och intervjuer gör att boken 

blir till en bok. De beskriver också hur en skriven text i form av en bok aldrig står för sig själv 

utan alltid har någon form av omslag som förstärker texten i form av bild och titel för att göra 

sig synlig till den tänkta läsaren. De menar vidare att boken inte kan nå sin tänkta läsare om 

det inte finns någon titel på omslaget.  

Simonsson (2006, ss. 9-11) beskriver att när barn får kontakt med böcker i tidig ålder, kan det 

skapa ett intresse för böcker hos barnen, för att sedan bidra till att barnen utvecklar sin 

kommunikativa förmåga. Utifrån Simonssons tankar kring barns kontakt med böcker i tidig 

ålder är vår undersökning där syftet är att undersöka vad bilderböckernas paratext berättar av 

betydelse, detta för att paratexten är det första som synliggörs för barnen vid mötet av 

bilderboken och kan utveckla barnens kommunikativa förmåga.  

Begreppet paratext beskriver Kärrholm (2016, s. 3) i sin avhandling att bokens omslag med 

dess paratext bygger en bro över till vad boken handlar om och vad läsaren får uppleva i 

handlingen. Dessa tankar är relevanta till vårt syfte med undersökningen då vi vill undersöka 

vad paratexten berättar till läsaren genom att beskriva i ord och bild vad boken kan handla 

om.  
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3. Metod 

I detta avsnitt redogörs för vilken metod som använts vid genomförandet av undersökningen. 

Under rubriken urval beskriver vi vilket material vi har undersökt och vilka begränsningar och 

val av bilderböcker vi har gjort för att få svar på vårt syfte. Vi har även belyst generalisering i 

detta avsnitt. 

3.1 Genomförande och tillvägagångssätt 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av en text- och bildanalys. För att 

förstå hur bilderbokens paratext överensstämmer med bilderbokens innehåll, samt hålla ett 

tydligare fokus på undersökningens syfte, så har vi valt att utgå ifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv. Westerlund (2015, s. 71) beskriver hermeneutik som ett perspektiv som kan hjälpa 

till att kunna tolka och förstå en skriven text. För att kunna tolka och förstå en bild menar 

Eriksson (2009, s. 15) att ett hermeneutiskt perspektiv är en bra utgångspunkt för att tolka en 

bild.  

Nikolajeva (2000, ss. 12-13) beskriver den hermeneutiska cirkeln, att läsandet växlar mellan 

det visuella och det verbala. Hon menar att om man som läsare ser en bild i boken så kan man 

få en förväntning om vad texten handlar om, och likadant om en text i boken läses först får du 

en förväntan om vad bilden ska visa. Hon belyser även receptionsestetiken, vilket är en teori 

inom hermeneutiken som innebär att bilderboken lämnar frivilliga eller ofrivilliga luckor för 

läsaren. Hon menar att frivilliga luckor lämnas för att aktivt fånga läsaren, och ofrivilliga 

luckor innebär att författaren har missbedömt sina tänkta läsare, som inte har kunnat tolka 

boken på rätt sätt. Hon beskriver också hur texten och bilderna i boken kan komplettera 

varandras luckor. 

Vi har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv, där begreppet semiotik används. Begreppet 

semiotik beskriver Eriksson och Göthlund (2012, ss. 41-46) som läran om tecken, som kan 

vara i form av både text och bild, samt hur vi människor tolkar och kommunicerar med hjälp 

av dessa. De belyser också hur semiotiken ses som ett redskap till läsaren för att tolka olika 

bilder. De behandlar också begreppet indexikala tecken och symboler, vilket menas att en 

symbol kan vara illustrerad för att beskriva något annat, t.ex. ett djurs spillning är en symbol 

för att ett djur nyss har passerat fast att djuret saknas på bilden. 
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För att kunna genomföra studien så har vi använt oss av 10 bilderböcker som vi har valt ut på 

ett bibliotek. De äldsta bilderböckerna har vi fått låna av våra släktingar då biblioteket inte 

hade dessa årtal kvar i sitt sortiment. Vi har valt att analysera bilderbokens paratext i form av 

dess framsida och baksida. Vi har fokuserat mest på bilderbokens framsida i form av bild och 

titel, detta för att vi anser att det är det första man ser i valet av en bilderbok, samtidigt som vi 

har analyserat bilderbokens baksida för att kunna få en helhet av bilderboken. Vi har 

begränsat oss i vår undersökning genom att inte analysera bilderböckernas försättsblad, 

intervju eller övrig information i bilderböckernas paratext, utan vi har fokuserat på omslagets 

bild, titel och text. Kärrholm (2016, s. 3) använder begreppet peritext, som hon beskriver som 

paratexter i form av titel och omslagsbild samt begreppet epitext, vilket hon nämner som en 

sekundär paratext, t.ex. intervjuer om författaren samt annan övrig information i boken som 

läsaren kan ta del av. Vi har även läst hela bilderboken och gjort en kort sammanfattning av 

innehållet för att skapa en förståelse för innehållet och kunna se om paratexten stämmer 

överens med innehållet för att sedan redovisa detta i ett resultat under varje bilderboksanalys.  

Vi började vår undersökning med att analysera bilderbokens paratext innan vi läste böckerna, 

detta för att inte bli påverkade av handlingen i boken innan vi analyserade omslaget. En 

sammanfattning av bilderboken kommer dock att redogöras i början av varje bilderboksanalys 

för att få en förförståelse av bilderboken. I vår analys har vi valt att utgå ifrån de tankar som 

Edwards (2008, ss. 85-105) tar upp och beskriver, som handlar om bildens funktion, hur 

miljön, stämning och minspel utrycker sig i bilden, men även hur färg och ljussättning är ett 

verktyg som kan påverka bildens tolkning och bildens funktion. Eriksson (2009, ss. 66-68) 

beskriver hur den ikonografiska bildanalysmetoden handlar om att tolka bilden som ett 

budskap, vilket görs i tre olika steg. Det första steget är att beskriva vad bilden visar för att 

sedan analysera den för att kunna göra en tolkning av den. Hon menar att när man ska tolka en 

bild behöver man sätta in den i sin kontext, sätta in den i ett större sammanhang för att kunna 

göra en tolkning av den. Denna metod har vi valt att ha i åtanke då vi har analyserat bilden på 

bilderbokens fram- och baksida. Hon menar också att man kan se och tolka vilken tidsepok 

som boken är skriven i utifrån vilka normer och värderingar som fanns just då, och genom 

bokens bildspråk. Även dessa tankar har vi valt att ha i åtanke då vi har analyserat 

bilderböckerna. 

För att kunna analysera bilderbokens verbala text i form av dess titel och eventuella text på 

framsidan, har vi valt att utgå ifrån de tankar som Nikolajeva (2000, ss. 65-68) beskriver i sitt 

avsnitt om bokens titel på omslaget, huruvida titeln avslöjar något för läsaren om vad boken 
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handlar om och på så vis kan framhäva till vem boken riktar sig till. Nikolajeva (2000, ss. 

177-180) tar även upp begreppet perceptionsvinkeln, vilket kan beskrivas som vems ögon vi 

ser händelserna igenom. Utifrån dessa tankar har vi formulerat olika frågor som kan hjälpa oss 

att tolka bilderbokens paratext. Dessa presenteras i analys och resultatavsnittet.  

Nikolajeva (2000, ss. 73-74) tar också upp hur bilderböckers fram- och baksida kan hänga 

ihop som en heltäckande bild, vara två separata bilder som kan komplettera varandra eller 

vara raka motsatsen till varandra.  

Utifrån dessa ovanstående tankar har vi formulerat följande frågor som kan hjälpa oss i våra 

bild- och textanalyser för att få svar på vårt syfte med undersökningen. 

1. Vad föreställer paratexten?  

2. Hur ser miljön ut på bilderböckernas paratext? 

3. Hur har illustratören använt sig av färg och ljussättning på bilderböckernas paratext?  

4. Hur avspeglas stämningen i karaktärernas ansiktsuttryck på bilderböckernas omslag?  

5. Vad avslöjar bilderböckernas titel om dess handling?  

6. Talar titeln utifrån någons perspektiv? 

7. Vem vänder sig bilderböckerna till?  

8. På vilket sätt hänger bilderböckernas framsida och baksida ihop?  

9. Avslöjar bilderböckernas paratext något om under vilket årtionde bilderböckerna utgavs?  

3.2 Urval 

Vi har valt att begränsa oss i form av att analysera 10 olika bilderböcker för att jämföra dem 

med varandra och på så sätt få svar på våra frågeställningar till vårt syfte med 

undersökningen. För att kunna få svar på vår fråga, om bilderbokens paratext skiljer sig 

beroende på om det är en manlig eller kvinnlig illustratör, valde vi att analysera fem 

bilderböcker med kvinnliga samt fem bilderböcker med manliga illustratörer för att kunna 

jämföra dessa med varandra. Av dessa 10 bilderböcker har vi analyserat hur bilderbokens 

paratext stämmer överens med handlingen i bilderboken. Vi har valt att analysera 

bilderböcker utgivna mellan 1970 och 2018 där vi har valt ut två bilderböcker från varje 
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årtionde - en med kvinnlig och en med manlig illustratör - för att kunna få svar på frågan om 

bilderbokens paratext har förändrats över tid och i så fall hur. 

3.3 Generalisering 

I vår undersökning har tio olika bilderböcker analyserats och därmed bidragit till ett resultat. 

Detta resultat visar endast det som dessa bilderböcker representerat. Hade tio andra 

bilderböcker analyserats kan undersökningens resultat blivit annorlunda. Bryman (2011, s. 

369) belyser att ett resultat från en undersökning kan ses som ett svar från bara denna tid och 

plats. Han beskriver hur resultatet kan se olika ut beroende på när, hur och var 

undersökningen gjorts, undersökningen är endast representativ för det som har undersökts där 

och då.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

4. Analys och resultat 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för analyserna och resultaten av de valda 

bilderböckerna i årtalsföljd med början på år 1970 fram till 2018. 

 

4.1 Pelle Svanslös åker båt 

4.1.1 Sammanfattning av bilderbokens handling 

Bilderboken Pelle Svanslös åker båt är skriven av Gösta Knutsson och är illustrerad av 

Lisbeth Holmberg. Bilderboken är utgiven av Bonnier år 1970. Denna bilderbok är gjord i ett 

mindre format än A4. 

I början av bilderboken berättar författaren vem Pelle Svanslös är och att han blev av med sin 

svans när han var liten då en råtta bet av den. Detta blir han retad för av andra katter, bl.a. den 

elaka katten Måns, men Pelle är en snäll och listig katt vilket gör att Måns råkar mer illa ut än 

vad Pelle gör. Måns och hans kompanjoner, Bill och Bull, hittar en främmande katt i Måns 

källarglugg. De blir irriterade först men sen kommer katten fram och det visar sig vara Måns 

gamla kusin Kalle.  

Kalle bjuder med sin kusin Måns att åka med på en båt på Göta kanal. Måns vill ha med sig 

Bill och Bull på resan vilket Kalle säger går bra då det finns mycket plats. Måns kommer då 

på en idé och säger att han har en till katt som han vill ta med som det är synd om, för att han 

inte har någon svans. Pelle vill gärna följa med på resan men förstår inte att Måns hade något i 

kikaren. De kliver på båten och Kalle erbjuder dem strömming att äta nere i köket men Måns 

säger att Pelle inte får följa med. När Måns och de andra kommer tillbaka upp på däck så 

sitter Pelle och dricker mjölk från ett stort fat som han har fått från en besättningsman.  

De åker på Göta kanal och kommer fram till Motala där Pelle säger att han känner någon som 

han vill hälsa på. Måns säger att båten ska stå kvar i en timma och att Pelle hinner hälsa på sin 

vän men när Pelle kommer tillbaka är båten borta. Pelle träffar på en katt som heter Smirre 

och han erbjuder Pelle att hjälpa honom att komma ifatt båten i Vadstena. De liftar med en 

lastbil som är på väg till Vadstena medan Måns och de andra katterna på båten pratar illa om 

Pelle. Måns blir irriterad när han upptäcker att Pelle har kommit ikapp båten och gömmer sig i 

en hink som står på däck för att skrämma Pelle när han går förbi, men råkar istället somna och 

märker inte när en besättningsman tar hinken som han sitter i och kastar ner den i vattnet. När 
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Måns kom upp igen var han blöt och de andra katterna skrattade åt honom, han gick och 

gömde sig resten av resan. Pelle och Kalle hade en trevlig stund tillsammans.  

4.1.2 Bilden 

Bilderbokens paratext i form av dess framsida har en bakgrund som är orange och består av 

en vit båt där man kan se fören av den. I nedre hörnet kan man skymta vatten och ännu en båt 

som det ryker ur skorstenen på och som ser ut att vara på ett längre avstånd från den vita 

båten. I båten står det en grå katt med en hatt på huvudet som är röd och lila med två röda 

snören i bak. Katten har även en form av halsduk i samma färg som hatten. Katten har bara en 

kort stump till svans och står och tittar i en kikare varpå det sitter en fågel som är grå, vit, 

svart och brun och tittar in i kikaren från andra hållet.  

I den orangea bakgrunden har illustratören målat 5 fåglar i luften. På den vita båtens för står 

det ordet Diana. Katten har stora gröna fokuserade ögon och det ser ut som den ler då 

mungiporna går uppåt. Miljön verkar vara blåsig då kattens kläddetaljer har en böljande form 

utåt. Stämningen känns lugn då katten står fokuserat och tittar in i kikaren. Tiden på omslaget 

kan vara svår att avgöra då illustratören inte har använt sig av några detaljer som avslöjar om 

vilken tid händelsen utspelar sig under.  

Bilderbokens paratext i form av dess baksida är en fortsättning av framsidans bakgrundsfärg. 

Mitt på omslagets baksida finns en livboj som är röd och vit, i denna livboj sitter det tre katter 

med en blå bakgrund. Katten i mitten är svart och bär en lila och röd halsduk och har en vit 

hatt på huvudet samt sitter med armarna i kors. Katten har ett bestämt ansiktsuttryck då 

pannan är rynkad och ögonen stirrar med en blick framåt, munnen har ett litet snett leende på 

läpparna. I kombination med blicken, den rynkade pannan och armarna i kors gör det att 

katten ser ut att vara bestämd och lurig. Till höger och vänster om den svarta katten sitter det 

två orangefärgade katter med likadana hattar på huvudet, samt liknande ansiktsuttryck fast 

utan korsade armar.   

4.1.3 Titeln 

Enligt titeln kan man utläsa att bilderboken handlar om någon som heter Pelle Svanslös och 

att han åker båt. Enligt Nikolajeva (2000, s. 65) kan titeln beskriva bokens handling samt vem 

huvudpersonen är. Bilderbokens titel är skriven med svart enkel text och är placerad högt upp 

på omslaget. Utformningen på titeln avslöjar inte vems perspektiv som den talar ifrån och inte 

heller vem den talar till.  
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4.1.4 Resultat 

Bilderbokens framsida i bild och titel talar om att Pelle Svanslös åker i en båt. Handlingen 

belyser olika intriger och vänskap, vilket man inte tror att bilderboken skulle handla om när 

man tittar på enbart bilderbokens framsida. Vänder man på boken så kan man där se 

ytterligare tre katter som förmedlar en bestämdhet och lurighet, vilket gör att man får en 

helhet av vad boken faktiskt handlar om. Utifrån handlingen i bilderboken, benämns katten 

Måns som elak, vilket baksidan av bilderboken talar om. Nikolajeva (1998, s. 55) beskriver 

hur författare och illustratörer tidigare använde sig av begrepp som talar om karaktärernas 

egenskaper, såsom t.ex. elakhet eller snällhet. På bilden på omslaget har Pelle Svanslös en 

form av halsduk runt halsen och en hatt på huvudet vilket aldrig återkommer i bilderboken då 

han enbart har en rosett runt halsen.  

Efter att ha läst bilderboken anser vi att denna bok passar tillfällen där man vill ta upp hur 

man är som kompisar vilket inte bilderbokens framsida visar. Om man enbart tittar på 

bilderbokens framsida så kan man tro att den vänder sig till de yngre barnen, då bilden på 

omslaget förmedlar en okomplicerad handling och då illustratören inte har tagit med de andra 

karaktärerna samt att omslaget inte förmedlar några intriger. Edwards (2008, s. 70) menar att 

bilder, i form av dess illustration, påverkar oss människor och gör att vi väljer eller väljer bort 

en bilderbok på grund av just uttrycket som den ger oss. Här tänker vi att författaren kan 

missa sin tänkta läsare om den enbart tittar och tolkar bilderbokens framsida. Om läsaren hade 

varit ute efter en bok som handlar om intriger eller kompisrelationer, kan denna bok gå miste 

om sin tänkta läsare. 

Författaren har genom boken valt att belysa hur vänskap kan problematiseras - som man själv 

vill bli behandlad ska man behandla andra - samt hur det kan yttra sig när någon inte är snäll 

mot någon annan. Detta visar sig då katten Måns råkar illa ut då han är elak mot katten Pelle, 

trots att Pelle är snäll.  

 

4.2 De tre bilarna Bruzzo 

4.2.1 Sammanfattning av bilderbokens handling 

Bilderboken De tre bilarna Bruzzo är skriven av Per-Olof Wikström och illustrationerna är 

gjorda av Göran och Monica Schultz, och den är utgiven av Rabén och Sjögren år 1971 och är 

gjord i ett mindre format än A4.  
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Bilderboken handlar om tre bilar som heter den lilla bilen Bruzzo, mellanbilen Bruzzo och 

den stora bilen Bruzzo, och som bor i ett garage. De ska åka till stan och sälja julgranar. På 

vägen till stan måste de passera en bro som det bor en elak och gnällig traktor under. Denna 

traktor har blivit kvar efter ett vägbygge.  

Den lilla bilen Bruzzo kör över bron först då traktorn skriker och undrar vem det är som kör 

på bron. Den lilla bilen Bruzzo svarar att den ska åka till stan och sälja julgranar. Då hotar den 

gula traktorn med att buffa den lilla bilen Bruzzo i diket men får till svar att den ska vänta tills 

mellanbilen Bruzzo kommer. Den gula traktorn går med på det och låter bilen köra över. 

Denna händelse upprepar sig då den mellersta bilen kör över bron. Efter en stund kommer den 

stora bilen Bruzzo körandes över bron så det knakar och brakar och samma händelser utspelar 

sig igen men den stora bilen Bruzzo säger till den gula traktorn att komma upp på bron, vilket 

den gör. Den stora bilen Bruzzo knuffar ner den gula traktorn i diket. Efter en stund kommer 

det en bonde och tittar på traktorn och tar med den hem för att göra iordning den. När den 

gula traktorn är färdig får den utföra arbetet på gården istället för hästen som hade gjort det 

tidigare och den gula traktorn blir glad och stolt över att få utföra arbete igen. 

4.2.2 Bilden 

Bilderbokens paratext i form av dess framsida har en blå bakgrund som täcker övre halva 

omslaget på boken som föreställer en himmel. Nedre delen av omslaget är färggrant i dovare 

nyanser. Till vänster i bilden finns ett berg som är orangefärgat med svarta smala vågräta 

streck. Över dessa streck går mörkgröna tjockare streck med svarta konturer lodrätt över de 

mindre svarta strecken. Från detta berg går en vit bro över till andra sidan av bilden, där ett till 

berg är synligt. Detta berg är målat med randiga lodräta färger, såsom orange, mörkblå, 

mörkröd och gröna nyanser. Vid första anblicken fastnar vi vid dessa färgrika berg, då vi inte 

kan relatera till dessa eller förstå dess innebörd. Edwards (2008, s. 70) beskriver att när vi 

människor ser något okänt och inte kan benämna vad det är vi ser, så kan det bidra till att vi 

inte väljer just den bilderboken. 

Mellan bergen på bilderbokens omslag och under den vita bron står det en gul traktor på ett 

vitt stenbelagt underlag. Traktorn är av en gammaldags modell utan hytt, där lamporna är 

målade som ögon som tittar uppåt mot bron och har en målad öppen mun vid grillen. Munnen 

har mungiporna nedåt och visar underkäkens tänder vilket gör att traktorn ser rädd ut. På den 

vita bron åker det tre bilar i olika modeller, storlekar och färger. 
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Den bilen som åker först på bron är en liten röd bil med gröna granar på taket. Lyktorna på 

denna bil har det målats ögon på som tittar ner på den gula traktorn som står under bron. 

Bakom denna bil åker det en lite större bil som är blå. Även denna bil har granar på sitt tak. 

Dess lyktor är också målade som ögon som tittar mot betraktaren av boken. Sist ut på bron 

åker den största bilen som är orangefärgad. Vi ser inte hela bilen, utan bara den främre delen, 

dock kan vi skymta gröna granar på dess tak. Lyktorna på denna bil är också formade som 

ögon som tittar ner på den gula traktorn. 

Bilderbokens paratext i form av dess baksida föreställer två barn som ligger på en rund blå 

matta och tittar i böcker tillsammans med en svart katt. Vi tänker att denna bild är kopplad till 

de böcker som nämns under bilden som reklam till vidare läsning och har inget med denna 

bilderbok att göra då framsidans bild slutar vid bokryggen och inte fortsätter till baksidan. 

Vidare finns det ingen information i form av varken bild eller text om vad bilderboken 

handlar om.  

4.2.3 Titeln 

Titeln De tre bilarna Bruzzo är skriven med tjocka svarta gemener i klassisk stil längst upp på 

bilderbokens omslag. Nikolajeva (2000, s. 67) menar att titelns utformning har stor betydelse 

för vilka förväntningar man som läsare kan få. När vi läser bilderbokens titel så får vi 

förväntningar om att bilderboken ska handla om bilar, där alla tre heter Bruzzo.  

4.2.4 Resultat 

Denna bilderbok kan vända sig till barn som är intresserade av fordon då framsidan visar flera 

fordon i olika modeller och form. Vi känner igen omslagsbilden på denna bilderbok då den 

påminner om sagan om De tre Bockarna Bruse, då de ska ta sig över en bro som det befinner 

sig en figur under. Även händelserna i handlingen är identiska fram till slutet med berättelsen 

om De tre Bockarna Bruse som även de är i olika storlekar och ska ta sig över en bro med en 

elak karaktär under.  

Laukka (2013, ss. 186-187) beskriver hur bilderboken kan ses som en tradition som ska föras 

vidare, vilket kan bidra till att förnyelsen av nya tankar kring bilderboken kan ta tid. I De tre 

bilarna Bruzzo slutar boken med att den gula traktorn blir glad och trevlig igen, vilket vi ser är 

en förändrad version av De tre Bockarna Bruse där det slutar med att trollet hamnar i ån och 

försvinner från handlingen. Här kan vi se hur en klassisk saga har förändrats över tid.  
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Som vi har beskrivit tidigare i denna analys så framgår det att den gula traktorn ser rädd ut 

och på så vis visar den vilken stämning den har. Edwards (2008, s. 105) menar att stämningen 

på bilden är en viktig funktion för att förmedla känslor och sinnesstämning hos karaktärerna 

till läsaren.  

Nikolajeva (2000, s. 57) belyser att olika artefakter såsom maskiner, djur och leksaker är 

vanliga figurer som uppkommer i bilderböcker för barn där de har fått mänskliga egenskaper 

för att undvika de moraliska aspekterna i händelsen. Vi tänkte på denna aspekt och kom fram 

till att det skulle vara omoraliskt att använda sig av människor som karaktärer i bilderboken 

om De tre bilarna Bruzzo då våldet i boken blir mer framträdande för barnen, vilket kan vara 

skrämmande och verklighetstroget. 

 

4.3 Flickan som inte vill gå till dagis 

4.3.1 Sammanfattning av bilderbokens handling 

Bilderboken Flickan som inte vill gå till dagis är skriven av Siv Widerberg och är illustrerad 

av Cecilia Torudd och den är utgiven av Rabén och Sjögren år 1986. 

Bilderboken handlar om en flicka som inte vill gå till dagis på morgonen. Hon vill varken 

vakna, ta på sig kläderna eller äta. Mamman och pappan får jaga flickan fram och tillbaka i 

hemmet. Flickan gömmer pappans glasögon och de får leta efter olika saker som har varit 

borta, såsom flickans mössa. När alla är redo att gå till dagis så ringer telefonen i hallen och 

pappa stannar kvar och tar samtalet, vilket tar lång tid. Promenaden till dagis tar mycket 

längre tid än vanligt då flickan sparkar på stenar och går åt fel håll.  

Framme på dagis vill inte flickan säga hej då till pappa som ska lämna och vill inte leka med 

de andra barnen på dagis. Flickan börjar så smått att leka mer och mer under dagen, för att 

sedan bli hämtad av mamman och vill inte följa med hem nu när hon har så roligt med sina 

kompisar. När flickan kommer hem så vill hon inte äta, borsta tänderna eller sova. Pappan 

kommer och läser en saga vilket hon tycker är mysigt, för att sedan somna och sova hela 

natten. 

4.3.2 Bilden 

Bilderbokens paratext i form av dess framsida har en vit bakgrund. I mitten av omslaget finns 

en brun stängd dörr med glaspartier i med okänt innehåll bakom. Ovanför dörren finns siffran 
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18, vilket gör att vi tror att det är familjens lägenhet som de står utanför. Framför dörren står 

det tre personer, en kvinna, ett barn och en man. Kvinnan som står till vänster har 

orangefärgat hår som är uppsatt samt har en grön basker på huvudet. Hon bär en brunrutig 

kavaj med en blå tröja under och en svart kort kjol på sig tillsammans med svarta 

strumpbyxor samt röda klackskor och röda handskar. Kvinnans ögon är något uppspärrade 

och hon har en halvöppen mun.  

Mannen som står till höger på bilden håller tillsammans med kvinnan upp barnet i dess armar 

så att barnet lättar från marken. Mannen har en grön jacka med svarta byxor och blå skor, 

håret är svart och mannen bär glasögon. Barnet som hålls i armarna och är hängande i luften 

har en röd jacka, blå byxor, gröna strumpor samt en orange mössa och orangea vantar. Barnet 

spretar med fingrarna och verkar röra på benen då illustratören har målat rörelsestreck runt 

barnets ben. Barnet blundar och munnen är som ett rakt streck.   

Bilderbokens paratext i form av dess baksida fortsätter i samma vita bakgrund som framsidan 

och består endast utav en text som beskriver bilderbokens utgivare. 

4.3.3 Titeln 

Titeln är placerad högst upp på omslaget och är skriven till viss del i skrivstil med röda 

bokstäver, ordet flickan i titeln är mycket större än resterande ord. Nikolajeva (2000, s. 65) 

menar att titeln på bilderboken har en stor betydelse för bilderbokens helhet och om den ska 

bli vald eller inte av sin tänkta läsare. 

Enligt titeln framgår det tydligt att bilderboken kommer att handla om en flicka som inte vill 

gå till dagis, vilket gör att bilderboken lättare kan hitta sin tänkta läsare. Vi tolkar titeln på två 

sätt, det ena är att flickan inte vill vara på dagis och det andra är att hon inte vill promenera till 

dagis, att hon t.ex. inte orkar gå.  

4.3.4 Resultat 

Titeln Flickan som inte ville gå till dagis beskriver vår första tolkning väldigt tydligt, hur hon 

genom hela boken inte vill göra mycket alls, varken äta, sova eller gå till dagis. Bilderbokens 

handling är i berättandeform där författaren har ordet. Författaren har inte använt sig utav 

någon talande kommunikation mellan karaktärerna. Bilderboken ger oss känslan av att den är 

skriven ur ett vuxenperspektiv, då vi aldrig får reda på barnets perspektiv på händelserna som 

sker i boken. 
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Bilden och titeln på omslaget tycker vi riktar sig likaväl till vuxna som till barn då det kan 

vara ett dilemma för många vårdnadshavare att lämna sitt barn på förskolan, samt att barnen 

kan känna igen sig i situationen som utspelar sig på bilden.  

Vi kom fram till att bilderboken med dess omslag skulle kunna tolkas på många olika sätt ur 

ett barns synvinkel, beroende på vilka erfarenheter barnet har sedan tidigare. Bilden skulle 

kunna vara skrämmande för barnen, beroende på vilka erfarenheter de har, då båda 

föräldrarna lyfter flickan i armarna samt att hon ser likgiltig ut på munnen med stängda ögon 

och där pappan står med ena handen uppe i luften. Barnen skulle också kunna tolka bilden på 

omslaget som att familjen har roligt och att barnet vill bli gungat fram och tillbaka, men det 

beror på hur barnet tolkar ansiktsuttrycket på flickan eller förstår titelns innebörd. Eriksson 

(2009, s. 11) tar upp hur bokens text och bild kan komplettera varandra samt att illustratörens 

intentioner inte alltid stämmer överens med läsarens upplevelse. 

 

4.4 Pettson får julbesök  

4.4.1 Sammanfattning av bilderbokens handling 

Bilderboken Pettson får julbesök är skriven och illustrerad av Sven Nordqvist och är utgiven 

av Opal år 1988. 

Pettson är en av huvudkaraktärerna i bilderboken. Den handlar om gubben Pettson och hans 

katt, Findus. De ska gå till affären och handla julmat, städa, hugga en gran och baka 

pepparkakor men de börjar med att tillsammans hämta hem granris som de lägger på en kälke. 

De går i en backe på väg tillbaka till huset, Pettson halkar på en sten så att kälken får fart och 

klämmer hans ben när han till slut åker in i en stengärdsgård. Han gör sig illa i foten och kan 

inte utföra de tänkta sysslorna vilket resulterar i att Findus hjälper till med städningen av huset 

för att sedan baka pepparkakor.  

De kommer inte iväg till affären för att köpa julmat på grund av Pettsons onda fot, vilket gör 

Findus upprörd. Pettson lindar in sin onda fot i diverse klädplagg. Dagen efter kommer en 

granne på besök och frågar om han behöver någon hjälp, och Pettson ber om lite mjölk. Sedan 

bestämmer sig Pettson och Findus för att tillverka en egen gran då Pettson ej kan hugga någon 

egen gran med sin onda fot. De pyntar granen med olika saker som de hittar i huset. När de är 

klara knackar det på dörren och allt eftersom fylls huset på med snälla grannar som hört vad 



 

17 
 

som har hänt med Pettson. De har med sig diverse julmat som de äter tillsammans allihop. De 

får en trevlig julafton trots de tråkiga omständigheterna. 

4.4.2 Bilden 

Det som framträder tydligast på bilderbokens paratext i form av dess framsida är den äldre 

mannen som sitter och tittar ner och kavlar ut pepparkaksdeg vid ett bord Han har mörkt 

helskägg, glasögon och har en huvudbonad med en skärm i fram och öronlappar på sidorna, 

och han har en grönaktig tröja med en brun väst över och ett par grå byxor på sig. 

På bordet står det en katt med grönrandiga hängselbyxor och en stor röd strumpa på huvudet 

och tittar med stora ögon på en pepparkaksform som den håller i sina framtassar. Längst ut på 

svansen har den även en rödrandig mössa. På bordet som är blått finns det en svart plåt med 

två pepparkaksgrisar på samt två pepparkaksformar bredvid. Det finns även en skopa med 

mjöl och en skärbräda med pepparkaksdeg på som den äldre mannen håller på att kavla ut. 

Bilden är innehållsrik med en stor pyntad gran i bakgrunden samt pyntat granris som omger 

bilderbokens omslag. I granen och i granriset finns det levande ljus som brinner och olika 

artefakter i form av en trådrulle, vispar, skedar, en korkskruv, en potatis, smällkarameller, en 

fågelfjäder, ett paket, en morot, bomull och en glödlampa samt fantasifigurer. 

I bakgrunden mitt på omslaget finns ett fönster med en ljusstake i. Där dess fyra ljus brinner 

och utanför fönstret står det människor och tittar in. Några av dessa människor ler med sina 

munnar. Utanför fönstret är det vitt och snö kan skymtas, människorna har huvudbonader på 

sig på sina huvuden. Den äldre mannen som sitter vid bordet har sin fot inlindad i en massa 

strumpor med ett ljus som brinner på toppen vid tårna. Bakgrunden på omslaget går i olika 

nyanser av grönt och inger ett harmoniskt intryck då illustratören valt att använda sig av lugna 

färger och dova toner. Den äldre mannen på bilden inger ett lugn då hans kroppshållning är 

lätt ihopsjunken. 

Plats och tid på bilderbokens omslag berättar att bilderboken utspelar sig i juletid då det finns 

en pyntad julgran, tända ljus, små tomtar, pepparkakor och snö på bilden. Vi får känslan av att 

händelsen utspelar sig på kvällen då de har tänt en massa ljus och att det ser mörkt ut i 

fönstret. 

Bilderbokens paratext i form av dess baksida är en fortsättning från bilderbokens framsida, då 

den gröna bakgrundsfärgen till viss del fortsätter på baksidan. I mitten på baksidan är 

bakgrunden vit. I den nedre delen finns det snöbeklädda stenar och framför stenarna står det 
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en kälke. I det högre nedre hörnet står det en gran, där en av grenarna fortsätter in på 

bilderbokens framsida. Längst upp på baksidan är det en fortsättning på det pyntade granriset 

som framträder på framsidan. I det vita partiet på bilderbokens baksida finns en text som 

beskriver bokens handling, om hur Pettson och Findus julförberedelser inte blev som det var 

tänkt. 

4.4.3 Titeln 

Titeln Pettson får julbesök är skriven med ett enkelt typsnitt i svart färg och är placerad i övre 

delen av bilderbokens omslag. Författaren avslöjar genom titelns utformning att Pettson är 

någon som kommer finnas med i handlingen och att denna Pettson kommer att få ett julbesök. 

Utifrån titelns ordval får vi känslan av att det är ur någon annans synvinkel som handlingen 

kommer att berättas.  

4.4.4 Resultat 

Titeln beskriver att Pettson får julbesök men detta sker inte förrän i slutet av handlingen och 

bilderbokens omslag lägger mer vikt på vad som händer fram till att besöket äger rum. 

Nikolajeva (2000, ss. 66-67) tar upp hur bilderbokens titel i samspel med bilden på omslaget 

kan både säga emot och komplettera varandra. Detta ser vi i boken Pettson får julbesök, hur 

titel och omslagsbild inte helt stämmer överens med varandra, då bilden inte visar själva 

julbesöket som titeln berättar om.  

Bilderbokens handling är i berättarform men karaktärerna pratar även med varandra.  

På bilderbokens omslag finns det händelser som återkommer i bilderboken, förutom bilden 

med fönstret som det står människor bakom. Här har illustratören inte valt att avslöja i detalj 

hur och på vilket sätt julbesöket inträffar, vilket skapar en nyfikenhet hos läsaren då vi får se 

olika händelser på bilderbokens omslag.  

Denna bilderbok är detaljrik och det finns mycket att titta på vilket kan passa både yngre och 

äldre barn, men det kan vara svårt för de yngre barnen att förstå vissa detaljers betydelse i 

bokens handling såsom Pettsons inlindade fot med ett ljus på toppen. Dimensionerna som 

bilderboken visar kan också vara problematiska för de yngre barnen när bilden visar 

människor från två dimensioner, både inne och ute, samt vilka relationer de har till varandra.  
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4.5 Busiga Bebben 

4.5.1 Sammanfattning av bilderbokens handling 

Bilderboken Busiga Bebben är skriven och illustrerad av Thomas Svensson och är utgiven av 

Nordisk bok år 1993. 

Bilderboken handlar om den busiga Bebben som bor i sin mammas mage och hur Jakob som 

ska bli storebror funderar på vad Bebben har för sig i mammas mage vid olika tillfällen. När 

mamma äter mat t.ex. så undrar Jakob vad bebisen äter för mat. Jakob undrar om Bebben kan 

höra vad mamma och pappa pratar om och om hur Bebben tror att mamma och pappa ser ut. 

Vid ett läkarbesök när de ska lyssna på Bebbens hjärta så undrar Jakob om doktorn kan höra 

hjärtat slå om Bebben klappar i händerna samtidigt. På kvällen vill mamma ha mycket mat då 

hon är så hungrig. När de ska sova blir det mörkt och då tänder Bebben ett ljus i mammas 

mage, vilket mamman känner i sin hals genom att det bränner och får då vatten av pappa och 

Jakob och Bebben blir våt.  

De åker bil till stranden och Jakob tänker att om mamma får sol på sin mage så får nog 

Bebben lite sol den med. När mamman städar och böjer sig så står Bebben på händerna i 

magen och när det är mys framför tv:n med popcorn gör det Bebben glad. Jakob undrar till 

slut när Bebben ska komma ut. Mitt i natten vaknar mamma och säger att det är dags för 

Bebben att komma ut. De åker till doktorn och Jakob får saft och bulle medan han väntar på 

Bebben. Till slut hör Jakob att Bebben skriker och Jakob får äntligen träffa Bebben som är 

hans lillasyster. Inuti bilderboken kan man på vissa sidor lyfta på flikar för att se Bebben och 

vad hon tänker på och vad hon gör för något. Där Bebben pratar i bilderboken är texten 

uppbyggd på rim medan övrig text är skriven i berättarform. 

4.5.2 Bilden 

Framsidans paratext på bilderboken är flammig i olika orangea nyanser för att sedan i bildens 

mitt övergå till en oval form som är fylld med rosa nyans med grå kontur. I denna ovala form 

finns en naken bebis som ser ut att vara i rörelse då armarna är böjda bakåt och benen är böjda 

framåt samt att illustratören har använt sig av rörelsesträck under bebisen. Bebisen har fyra 

ganska långa och tunna hårstrån på huvudet. Bebisens ögon är öppna och de tittar uppåt med 

höjda ögonbryn. Bebisens mun är öppen där mungiporna går uppåt och kinderna är som små 

runda röda bollar. Miljö och tid är svåra att avgöra då det är svårt att förstå vad illustratören 

vill förmedla utifrån omslagets bakgrund.  
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Baksidans paratext på bilderboken har likadana färger och nyanser som framsidan men de 

hänger inte ihop med varandra då de delas av med den vita bokryggen på boken. På baksidan 

av boken finns en liknande bild som på framsidan fast i mindre format och liggandes med en 

naken sovande bebis i. På baksidan finns det en text som beskriver bokens innehåll i korthet 

om hur Jakob fantiserar om sitt syskon i mammas mage. Det finns även ytterligare 

information om hur bilderboken kom till i form av text. 

4.5.3 Titeln 

Titeln är skriven med tjocka lila versaler med en svart kontur runt varje bokstav. Titeln känns 

målad och inte datorskriven. Titeln talar om att bilderboken kommer att handla om någon som 

är busig och som kallas Bebben. Nikolajeva (2000, s. 67) menar att beroende på hur titelns 

utformning är på omslaget så kan den öka vår förståelse för bilderbokens handling. Titeln på 

denna bilderbok ramar in den ovala formen som bebisen är placerad i, ordet busiga ramar in 

den övre delen av ovalen och ordet bebben den nedre delen. Detta gör att författaren som även 

är illustratör till bilderboken vill belysa den ovala formen med bebisen i då titeln är placerad 

på detta sätt.  

4.5.4 Resultat 

Bilderbokens omslagsbild återkommer i början av handlingen i boken. Där får vi reda på att 

Bebben bor, vilket betyder att det är mammans mage som vi ser i bakgrunden på omslaget av 

bilderboken. Här kompletterar bilderbokens fram- och baksida varandra då baksidestexten 

förklarar i korthet att boken handlar om Jakob som ska bli storebror och att man som läsare 

får följa bebisens tid i mammans mage. 

Efter att ha läst boken så uppfattar vi att denna bok kan vända sig till barn som ska bli 

storasyskon. Men samtidigt så finns det händelser i boken som kan vara svåra för barn att 

koppla ihop med verkligheten, som när Bebben tänder ett ljus i magen och mamman får 

halsbränna. Denna händelse kanske bara vuxna kan relatera till.  

En del barn kan ha svårt att relatera till Bebben i titeln då det inte är självklart att det är en 

bebis som författaren menar. Ordet busiga i titeln stämmer med innehållet i bilderboken, då 

bebisen är en livlig karaktär i mammas mage. På bilderbokens omslag framgår det inte att 

vissa delar av boken är uppbyggda på rim. 
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4.6 Kalas hos Plupp 

4.6.1 Sammanfattning av bilderbokens handling 

Bilderboken Kalas hos Plupp är skriven och illustrerad av Inga Borg och är utgiven av Opal 

år 1996. 

Bilderboken handlar om Plupp som bor långt upp i norr och har många vänner som kommer 

på besök. Plupp vaknar en vårmorgon efter sin vintervila av vårfåglarna som talar om att de är 

trötta och hungriga då de inte hittat någon mat. Plupp tillagar en soppa av sitt vinterförråd och 

ordnar ett vårkalas för alla djuren för att fira att våren har kommit. En del av djuren som 

kommer till Plupp är mer sugna på någon annan mat som passar dem bättre, medan andra inte 

har tid att stanna och äta då de har ungar eller bon som ska tas hand om.  

Sommaren kommer och matkalaset är slut då matförrådet är tomt, men nu vill Plupp fira att 

alla djurungar har fötts och ordna med ett barnkalas, där maten är anpassad för att passa alla 

djuren. Sen kommer det olika rovdjur och skrämmer de mindre djuren för att de tror att de ska 

bli uppätna. Rovdjuren vill också vara på kalaset, men Plupp vill inte att djuren ska äta upp 

varandra. Plupp inser att det är svårt att hålla ett kalas för så många olika sorters djur 

samtidigt där deras föda är att äta varandra. Barnkalaset är slut och under sommaren samlar 

Plupp till ett nytt matvinterförråd för att kunna bjuda på en ny vårsoppa till nästa vår. 

4.6.2 Bilden 

Bilderbokens paratext i form av dess framsida föreställer en figur som liknar ett troll med blått 

yvigt hår, röd näsa och rosiga kinder. Figuren har stora ögon med en mun som ser glad ut. 

Klädseln består av en brun rock och en lång orange halsduk med fransiga ändar. Figuren står 

på omslagets mitt och håller i två skålar med ett innehåll som är blått i ena skålen och orange i 

den andra. Runt figuren står det olika sorters djur samlade, som en hare, olika mårddjur, en 

anka och olika sorters fåglar.  

Längst upp på omslagets högra hörn är en röd sol placerad. Framför figuren ligger det en 

foderskål med något grönt i som små fåglar pickar i. Bredvid trollfiguren finns det en korg till 

vänster och en järnkittel till höger. Bilderbokens bakgrund består av snöberg med vit himmel 

och snöbeklädd mark som figuren och djuren står på. De flesta djuren på bilden har ett leende 

på sina munnar med vakna blickar som tittar ut mot den som betraktar bilden. Miljön ser ut att 

vara vintrig och lite kall och blåsig då figurens hår är flygigt och halsduken står rätt upp. 

Illustratören har valt att använda sig av både starka och svaga färger och på så vis belysa 
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figuren i mitten på omslaget då t.ex. håret är knallblått, medan resten av bilden går i ljusare 

nyanser. Eriksson (2009, s. 67) menar att det spelar roll för hur illustratören har använt sig av 

färger på bilden, huruvida de smälter ihop med varandra, vilket hon menar påverkar hur vi 

tolkar miljön på omslaget.  

Bilderbokens paratext i form av dess baksida består av en vit bakgrund. I den högra delen av 

baksidan stå det en hydda med ett fönster och en trädörr som står öppen. På marken utanför 

hyddan ligger det stenar utlagda som en gång från hyddan. Utspridda på marken ligger det 

flera tomma korgar, kärl och slevar. Längst ned i vänstra hörnet på bilderbokens baksida finns 

det en tom järnkittel. Den text som finns på baksidan består av information för fortsatt läsning 

om figuren Plupp.   

4.6.3 Titeln 

I bilderbokens titel Kalas hos PLUPP är de första två orden skrivna i gemener och det sista 

ordet är skrivet i versaler. Utifrån bilderbokens titel framgår det att ett kalas kommer äga rum 

hos någon som heter Plupp. Vi antar att det är figuren med blått hår på bilderbokens mitt som 

är Plupp då denna figur framträder starkast på bilden. Titeln är placerad högst upp till vänster 

på bilderbokens omslag.  

4.6.4 Resultat 

Bilderbokens handling stämmer bra överens med vad titeln på bilderboken berättar då det 

förekommer kalas i boken, men vi stötte inte bara på ett kalas utan två olika kalas under 

berättelsens gång. Bilderbokens omslag visar några av de djur som påträffas i boken. 

Bilderboken utspelar sig till största delen under dagtid, men det förekommer även en sekvens 

som utspelar sig nattetid då den röda solen finns på himlen. Denna sol återfinns på 

bilderbokens omslag, men det var svårt att veta vad den stod för, om det var en soluppgång 

eller solnedgång som illustratören ville förmedla. 

På bilderbokens framsida ser vi olika fyllda kärl, men på baksidan av bilderboken ligger alla 

kärl tomma och utspridda på marken. Det vittnar om att något har hänt, vilket vi också får 

reda på i handlingen av bilderboken, då flera kalas har ägt rum i handlingen. Här har 

författaren, som också är illustratör till bilderboken, valt att belysa kalasets början på 

bilderbokens framsida och visar hur kalaset är slut på bilderbokens baksida, då alla kärl är 

fulla på framsidan och tomma på baksidan. 
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4.7 Nöff nöff Benny  

4.7.1 Sammanfattning av bilderbokens handling  

Bilderboken Nöff nöff Benny är skriven av Barbro Lindgren och illustrationerna är gjorda av 

Olof Landström. Bilderboken är utgiven av Rabén och Sjögren år 2007. 

Bilderboken handlar om två grisar som är syskon. Den stora grisen heter Benny och den lilla 

grisen kallas för lillebror. De har tröttnat på att leka inomhus och väljer att gå ut och nöffa 

lite. De träffar på några kompisar som både är snälla och dumma vid en vattenpöl. De 

springer och leker där en stund tills lillebror blir puttad ner i vattenpölen av en av de dumma. 

Lillebror skriker och får tröst av en snäll kompis, vilket Benny blir avundsjuk på och låtsas 

ramla ner i pölen för att också få tröst. De ska sedan gå hem men kommer på att de är 

smutsiga och vågar inte gå hem, men när det börjar regna springer de hem ändå till mamma 

som möter dem kärleksfullt vid ytterdörren. 

4.7.2 Bilden 

Bilderbokens paratext i form av dess framsida föreställer två grisar, en stor och en liten, där vi 

ser grisarna stillaståendes bredvid varandra framifrån. Den lilla grisen håller i ett mjukisdjur 

och har en napp i munnen. Miljön på omslaget är lugnt, samt att tid och plats är svåra att 

bestämma då det är svårt att avläsa då omslagets bakgrund är tom på detaljer och endast har 

en ljusblå färg. Kroppsspråket mellan grisarna uttrycker sig genom att den stora grisen håller 

sin klöv på den lilla grisens huvud. Karaktärernas minspel visar att grisarna ser glada ut då de 

ler i sina ansiktsuttryck och grisarnas ögon är lugna och de står och tittar åt samma håll.  

Bilderbokens paratext i form av dess baksida består av samma blå bakgrundsfärg som 

framsidan har. Längst upp på baksidan finns en text som beskriver bokens handling. 

Resterande text som finns på baksidan är pressröster om andra bilderböcker om karaktären 

Benny. 

4.7.3 Titeln 

Titeln Nöff nöff Benny är placerad högt på upp på bilderbokens omslag och tar upp en 

tredjedel av omslaget. Typsnittet är enkelt och texten är röd med svarta konturer. Titeln talar 

om att bokens handling verkar ha något med en gris att göra. Det är svårt för läsaren att 

avgöra om Benny är en gris eller inte och vems perspektiv titeln talar utifrån. 
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4.7.4 Resultat 

Efter att ha analyserat bilderbokens omslag samt läst hela bilderboken kan vi konstatera att 

omslaget är så pass öppet för läsarens egna tolkningar och fantasi, att handlingen är svår att 

förutsäga genom omslagets paratext. 

Vi tycker att bilderbokens omslag riktar sig till de yngre barnen då omslaget är enkelt med få 

detaljer som kan göra det lättare att urskilja vad bilderbokens innehåll kan bestå av, och även 

att det finns artefakter såsom napp och mjukisdjur på bilden som det yngre barnet kan känna 

igen sig i. Edwards (2008, s. 86) tar upp att bilderböcker som riktar sig till de yngre barnen 

ofta har ett begränsat antal karaktärer med i handlingen som omringas av för barnet kända 

artefakter och personer, såsom syskon och snuttefilt. Detta ser vi tydligt i boken Nöff nöff 

Benny. 

 

4.8 Supershow! Med Rut och Knut och lilla Tjut 

4.8.1 Sammanfattning av bilderbokens handling 

Bilderboken Supershow! Med Rut och Knut och lilla Tjut är skriven av Carin Wirsén och 

illustrerad av Stina Wirsén. Bilderboken är utgiven av Rabén och Sjögren år 2007. 

Denna boks text är uppbyggd på rim som handlar om Rut, Knut och lilla Tjut samt en massa 

fantasifigurer som skapar ljud tillsammans. De sjunger om hur de lagar mat och bakar för att 

sedan skapa en supershow med sång, musik och dans till olika teman och länder tills dagen är 

slut och de blir trötta och somnar. 

4.8.2 Bilden 

Bilderbokens paratext i form av dess framsida består i mitten av tre människoliknande 

karaktärer med randiga dräkter i varsina färger, en liten, en mellan och en stor, och det finns 

åtta stycken fantasifigurer i olika former som omringar dessa karaktärer. Den stora 

människoliknande karaktären som vi tror är Rut är klädd i cowboyboots, cowboyhatt och 

spelar på en gitarr som den håller i. Den mellersta karaktären som vi tror är Knut står med 

handen uppsträckt i luften med en gaffel som det sitter en korv på. Den stora och den 

mellersta karaktären har öppna munnar och stora vakna ögon och lite rödmosiga kinder vilket 

vi tror beror på att de är i rörelse. Den lilla karaktären som vi tror är lilla Tjut sitter i en stor 

kastrull med en kockmössa på huvudet och håller i Knuts hand. Minspelet på denna karaktär 
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är avvaktande då munnen är stängd och ögonens blick är lite blygsam och kroppen är 

nedsjunken i kastrullen.  

Miljön på bildomslaget är livligt då det finns många karaktärer som är utplacerade lite här och 

där och upplevs vara i rörelse då illustratören har målat virvlar runt vissa av dessa karaktärer. 

Eriksson (2009, s. 67) menar att beroende på hur karaktärerna på bildens omslag är placerade 

får det konsekvenser för om vi tolkar miljön som lugn eller rörig. 

Plats och tid är svårt att definiera på omslaget då bakgrunden är helt vit. Dock är 

illustrationerna färg- och detaljrika vilket gör att de framhävs på ett tydligt sätt. Stämningen 

på karaktärerna skiljer sig då vissa är livfulla medan andra är av lugnare karaktär, vilket visar 

sig i form av att någon karaktär blundar medan en annan har öppen mun med uppspärrade 

ögon. På omslaget finns det många artefakter i form av köksredskap och instrument som 

karaktärerna använder sig av på olika sätt.  

Bilderbokens paratext i form av dess baksida består också av en vit bakgrund där ordet 

supershow i titeln är placerad längst upp till vänster och återkommer i samma utformning fast 

något mindre än på framsidan. En text är skriven på baksidan som beskriver bilderbokens 

handling. Här har författaren valt att skriva texten i tre olika stycken som är uppdelade i olika 

färger. Det första stycket är skrivet med grönt, medan det andra stycket är skrivet med svart 

text. I det tredje och sista stycket är texten skriven med orange färg. Där står det att det även 

finns en musik-cd att köpa med Rut, Knut och lilla Tjut.  

Det återkommer fantasifigurer på bilderbokens baksida som spelar olika instrument, där två 

av dem har en kockmössa på huvudet. Två av fantasifigurerna tittar på stjärnorna som är 

utplacerade på olika ställen på baksidan, och en figur utmärker sig lite extra då figurens huvud 

övergår till eldsflammor. Här har illustratören valt att måla virvlar runt två av fantasifigurerna, 

vilket gör att miljön känns lugnare på bilderbokens baksida om vi jämför den med framsidan.  

4.8.3 Titeln 

Titeln på bilderboken som börjar med ordet, Supershow! är röd-orangefärgad i stora versaler 

med eldsflammor på vissa bokstäver, vilket inger ett energiskt innehåll och en tro om att 

någon form av livlig föreställning kommer att berättas i bokens innehåll där Rut, Knut och 

lilla Tjut kommer att medverka på något sätt. Denna del av titeln är placerad högst upp på 

omslaget. Fortsättningen på titeln, med Rut och Knut och lilla Tjut, är placerad längst ner på 

omslaget i form av gemener som är i samma färg som i den övre titeln. Denna titel är svår att 
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upptäcka vid första anblicken då den översta titeln samt omslagets illustrationer tar vår första 

uppmärksamhet.  

4.8.4 Resultat 

Bilderbokens omslag avslöjar inte något om att boken är uppbyggd på rim, vilket vi möttes av 

när vi började läsa boken. Bilderbokens titel gav oss rätt uppfattning om vad bilderboken 

handlade om då Rut, Knut och lilla Tjut bjuder på supershow i olika variationer. Bilderbokens 

omslag tycker vi vänder sig till de lite äldre barnen i förskoleåldern för att det finns många 

fantasifigurer som producerar musik i olika former, vilket de äldre barnen kan relatera till om 

de har ett intresse av musik. De yngre barnen kan ha svårare att relatera till detta för att de 

kanske inte uppfattar kopplingen mellan musiken och vad denna omslagsbild berättar.  

Bilderbokens omslag visar en livlig miljö där karaktärerna gör vilda rörelser, ljud och utstrålar 

en stark självkänsla och tar för sig. Fram- och baksida på denna bilderbok kompletterar 

varandra, då titeln talar om att en supershow kommer att äga rum, vilket baksidan bekräftar i 

form av texten som beskriver på vilket sätt supershowen kommer att framföras. 

Innan vi läste boken hade vi svårt att förstå vad fantasifigurerna föreställde, men det framgår i 

början av boken att fantasifigurerna är gosedjur som spelar på olika köksredskap. På 

bilderbokens baksida beskriver författaren att gosedjuren ska vara publik, vilket vi hade svårt 

att förstå då vi inte förstod att de små fantasifigurerna var gosedjur. Innehållet i bilderboken 

visar att dessa gosedjur är delaktiga i supershowen genom att de b.la. spelar på olika 

instrument, medan baksidan av bilderboken talar om att de ska vara publik, vilket gjorde oss 

lite förvirrade. 

 

4.9 Mormor KrutRut får besök 

4.9.1 Sammanfattning av bilderbokens handling 

Bilderboken Mormor KrutRut får besök är skriven och illustrerad av Karin Linderoth och är 

utgiven av Bokförlaget K&R år 2016. Denna bok är gjord i en storlek som ett A4 format. 

Bilderboken handlar om mormor KrutRut som har sitt barnbarn, Rosita på besök. De får ett 

brev från Hubert som frågar om de kan passa hans ko. De far iväg på en flakmoped för att 

skicka ett svar på posten om att de gärna vill passa hans ko. De gör upp planer inför allt som 

behöver göras iordning inför kobesöket och städar den tomma ladugården för att sedan kalka 
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den vit. Grannbonden kommer förbi med en kärra med halm och blir imponerad av Rut och 

arbetet med ladugården och säger att det är krut i gumman. KrutRut och Rosita får leta fram 

gamla grejer som får agera staket för att sedan duka fram fika att bjuda Hubert på när han 

kommer med kon. Hubert kommer, men har väldigt bråttom iväg. Han lämnar kon som heter 

Margit till KrutRut och Rosita, som genast tycker om henne.  

Margit placeras i ladugården och KrutRut stänger till hönsen som sedan börjar väsnas för att 

Margit står där helt plötsligt. De ställer tillbaka Margit i ladugården och haspar för igen och 

går in i huset. Efter en stund hör de ett muande utanför dörren och där står Margit och vill 

komma in. Tio gånger kommer Margit tillbaka till huset efter att de har ställt tillbaka henne i 

ladugården. Margit får till slut vara med dem inne i huset. När Margit värmt sig vill hon gå ut 

och får vara lös i trädgården i stället för att stå i ladugården.  

Då Margit är en sällskaplig ko vill hon alltid vara tillsammans med Rosita och KrutRut och 

vara med dem både i och utanför gården. Alla blir förtjusta i Margit, även de andra djuren på 

gården trots att de var rädda för henne den första tiden. När Hubert kommer för att hämta 

Margit blir hon väldigt glad och hoppar upp och ner, men det blir tomt och tyst utan Margit på 

gården så KrutRut bestämmer sig för att köpa en ko med en kalv från grannbonden. Margit 

och Hubert kommer ofta och hälsar på KrutRut och Rosita och har det trevligt tillsammans. 

4.9.2 Bilden 

Bilderbokens paratext i form av dess framsida föreställer en brun långhårig ko med långa horn 

varpå det sitter två vita hönor och en vit tupp. Vi tror att dessa djur är vänner av något slag då 

hönorna ser ut att sitta lugnt och stilla på kons horn. Även kon ser lugn ut i sitt kroppsspråk då 

illustratören inte har målat några rörelsetecken runt dessa karaktärer. Denna ko är målad i 

närbild framifrån och kon är avbildad endast från bringan och uppåt. Ögonen är inte synliga 

då dess päls hänger över hela ansiktet förutom över mulen. Hornen är vita med svarta spetsar. 

Kons ansiktsuttryck är svårt att avgöra då ögonen inte går att se och tolka.  

Bilderbokens bakgrund är helvit, vilket gör det svårt att avgöra vilken tid och plats som kon, 

hönorna och tuppen befinner sig i. Illustratören har målat bilden på omslaget på ett 

verklighetstroget sätt genom att använda sig av olika nyanser av samma färg på karaktärerna 

på bilden.  

Bilderbokens paratext i form av dess baksida består av samma vita bakgrund som på 

framsidan. Längst upp har författaren beskrivit handlingen i korthet. Utifrån denna text 
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framgår det att mormor KrutRut ska passa en ko som inte är som alla andra kor. Under texten 

har illustratören målat tre stycken kor som är i full rörelse. Det finns virvlar runt korna och 

den mittersta och den högra kon är målade i olika vinklar där de står enbart på frambenen och 

bakbenen är uppe i luften. Den vänstra kon står med alla sina fyra ben ihop och har huvudet 

på sned och svansen upp i luften. Här kan vi se en busig sida av kon, till skillnad från den vi 

fick av bilderbokens framsida där den ser lugn ut. Nikolajeva (2000, s. 73) menar att 

bilderböckers baksida inte brukar innehålla avgörande detaljer som går emot bokens framsida, 

men påstår samtidigt att modernare författare och illustratörer väljer allt mer att gå emot det 

traditionella sättet att avslöja detaljer av betydelse på detta sätt. 

4.9.3 Titeln 

Titeln Mormor KrutRut får besök är skriven med versaler i röd text. Titeln avslöjar att 

mormor KrutRut får någon form av besök, men det avslöjas inte vem det är som besöker 

henne. Layouten på titeln är datorskriven på ett klassiskt vis och det är oklart vem titeln talar 

till. 

4.9.4 Resultat 

Då bakgrunden på bilderbokens omslag är vit och tom, avslöjar den inte var någonstans 

handlingen utspelar sig, förutom att man kan tänka sig att den utspelar sig i en lantlig miljö då 

det finns lantliga djur på bilderbokens omslag. Vi tänker att omslaget kan väcka en nyfikenhet 

till bilderboken hos de barn som känner igen djuren på bilden. Illustratören har valt att måla 

karaktärerna på omslaget på ett verklighetstroget och tydligt sätt, vilket vi tror även kan 

tilltala den vuxna läsaren. Utifrån titelns utformning tolkade vi bilderboken som att KrutRut 

får ett oväntat kort besök, men innehållet i bilderboken avslöjar att det handlar om att KrutRut 

ska ta hand om kon Margit under flera dagar och inte bara för ett kort besök.  

Edwards (2008, ss. 88-89) tar upp hur tiden i bilderböcker för barn oftast brukar utspela sig 

över en kort stund eller över endast en dag. Detta kan vi se att författaren till boken Mormor 

KrutRut får besök, inte har anammat då kon ska passas en hel vecka, samt att förberedelserna 

inför kobesöket tar flera dagar. 

Omslagets bild återkommer i sin helhet i slutet av handlingen där djuren har blivit nära vänner 

med varandra. Bilden på omslaget visar en ko som ser lugn ut vilket inte stämmer helt med 

innehållet i bilderboken där kon också visar en busig och tokig sida.  
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Enligt baksidans text är det en ko som ska passas men på bilden under texten finns det tre kor. 

För oss vuxna är det vanligtvis inte svårt att förstå när vi ser en bild som föreställer något som 

är i rörelse, t.ex. att figuren upprepas så att det ska se ut som att den rör sig. Detta kan vara 

svårt för yngre barn att förstå då de kanske uppfattar att det handlar om flera figurer istället 

för en som rör på sig. Som i denna bilderbok där det står att KrutRut ska passa en ko men 

bilden visar tre stycken, vilket kan vara förvirrande för ett barn om de får texten berättad 

samtidigt som de tittar på bilden.  

4.10 Vips vid bäcken 

4.10.1 Sammanfattning av bilderbokens handling 

Bilderboken Vips vid bäcken är skriven och illustrerad av Oskar Jonsson och är utgiven av 

Bonnier Carlsen år 2018. Denna bok är gjord i en storlek som ett A4 format. 

Bilderboken handlar om näbbmusen Vips som tycker om äventyr. Den här gången träffar 

Vips på en larv som får namnet Kryp. Vips kastar löv i bäcken, och på ett av löven råkar det 

sitta en larv som Vips sedan vill rädda. Efter att Vips har räddat larven beger de sig ut på 

äventyr på den nygjorda flotten som Vips fick göra för att rädda Kryp ur vattnet. Kryp bidrar 

till nya äventyr när de åker på bäcken då Kryp är väldigt orädd och nyfiken av sig, vilket 

bidrar till nya bekymmer för Vips att lösa under färden.  

Vips märker att Kryp börjar må dåligt och inser att Kryp behöver mat. Vips försöker erbjuda 

gröna blad att äta, men Kryp vill inte ha. Vips kommer då på att Kryp bara tycker om en viss 

sorts blad som fanns där Vips hittade Kryp vid bäcken. Väl på plats börjar Kryp äta sina 

favoritblad och blir mycket piggare. De säger hejdå till varandra och Vips inser att nästa gång 

de ses kommer inte Kryp att vara en larv längre, utan en stor fjäril. På sista sidan visas hur 

Kryp utvecklas till en fjäril. På nästan varje uppslag återkommer Vips rosa gitarr och blå 

ryggsäck.  

4.10.2 Bilden 

Bilderbokens paratext i form av dess framsida föreställer en bild som täcker hela omslaget 

och är tagen ur ett skogsparti vid en bäck. Edwards (2008, s. 95) beskriver hur vi människor 

väljer böcker utifrån dess utseende då det är det första man ser vid mötet med bilderboken. 

Miljön på det analyserade omslaget är vackert med grönskande blommor och gröna växter. 

Illustratören förmedlar en avkopplande naturtrogen miljö då vi kan relatera till den från våra 
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egna erfarenheter. Man kan ana solens strålar bakom trädstammarna genom att illustratören 

har använt ljusa färger för att framhäva solens ljus.  

Bäcken befinner sig i nedre delen av omslaget, och det sitter en näbbmus på en flytande 

barkbåt och spelar på en rosa gitarr. Näbbmusen har en grönrandig mössa och en blå 

ryggsäck. Med sig på barkbåten har näbbmusen en grön larv som sitter på det orangea seglet 

som är gjort av tyg. Längst upp på masten sitter en röd halsduk.  

Längst ner på bilderbokens omslag växer det gula stora blommor utmed bäcken. Till höger på 

bilden står det ett stort träd med långa rötter som växer ner i bäcken. Näbbmusen och larven 

ser ut att titta på varandra och de har stora öppna ögon och munnar som ser glada ut, vilket 

gör att vi tror att de har en relation till varandra. 

Bilderbokens paratext i form av dess baksida hänger ihop med bilden på framsidan. 

Illustratören har använt sig av liknande illustrationer på baksidan som en fortsättning av 

skogspartiet och bäcken. Längst upp på baksidan i en heltäckande grön fyrkant finns det en 

text med information om vem Vips är och som beskriver att Vips kommer vara med om ett 

riktigt äventyr då en larv ska räddas. Längst ner i denna ruta beskrivs det att denna bilderbok 

är författarens första utgivna bilderbok. 

4.10.3 Titeln 

Vips vid bäcken ger oss en känsla av att handlingen i bilderboken kommer att utspela sig vid 

en bäck där karaktären Vips finns med. Ordet Vips i titeln är skriven med tjocka orangea 

versaler med en mörkorange kontur runt, förutom i:et som är skrivet med en tjock gemen 

bokstav med en mörkorange kontur. Fortsättningen på titeln är skriven med tunna mörkgröna 

gemener och är dessutom skriven med skrivstil. 

4.10.4 Resultat 

På bilderbokens omslag är en rosa gitarr synlig, vilket gjorde att vi trodde att bilderbokens 

handling skulle innehålla mer musikaliska inslag. När vi sedan läste boken såg vi att den rosa 

gitarren återkom på nästintill varje uppslag i boken, men på endast ett ställe spelade Vips på 

sin gitarr, vilket gjorde att omslaget blev lite missvisande för vår del.  

Vi antog genom bilderbokens omslag att näbbmusen Vips och larven Kryp redan kände 

varandra, men det visade sig att de inte gjorde det utan lärde kände varandra under 

bilderbokens gång. Bilderbokens omslag stämmer överens med bilderbokens handling då 

miljön är densamma i handlingen som på omslaget. Bilderboken vänder sig till både vuxna 
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och barn då illustratören har tecknat en detaljrik och konstnärlig illustration som är tilltalande 

för ögat, samtidigt som huvudpersonerna i form av näbbmusen och larven är framträdande på 

omslaget och kan locka ett nyfiket barn till sig.  

Edwards (2008, s. 94) menar att de yngre barnen tolkar endast bildens budskap ensamt, men 

ju äldre barnen blir så utvecklar de sin förmåga till att kunna förstå titelns innebörd i 

kombination med bilden på bilderboken. Författaren har valt en titel som knyter an till bilden 

på ett bra sätt, då Vips äventyr utspelar sig vid en bäck, vilket bilden tydligt beskriver. 

I denna bilderbok framhävs det inte vilka egenskaper karaktärerna Vips och Kryp har, men 

enligt bilderbokens paratext kan läsaren tolka deras egenskaper som vänlighet mot varandra 

medan man i handlingen av bilderboken skulle kunna uppfatta Kryp som lite busig och Vips 

som ordningsam och beskyddande. 

 

4.11 Sammanfattning av de analyserade bilderböckernas 

resultat 

I detta avsnitt sammanfattas resultatet av analyserna av bilderböckerna för att ge en helhet av 

undersökningen.  

Vi har sett i några av bilderböckerna att illustratörerna använder sig av enklare bakgrunder, 

med få detaljer om miljön och en tid som är svår att bestämma. 

I samtliga analyserade bilderböcker visar omslagsbilderna mer eller mindre någon form av 

vilka normer och värderingar som författaren och illustratören har valt att belysa. I 

bilderboken Pelle Svanslös åker båt framkommer det hur författaren och illustratören valt att 

belysa normer och värderingar bland karaktärerna på omslaget. 

Två av bilderböckerna som vi har analyserat har helt eller delvis varit uppbyggda på rim, 

vilket inte framgick på bilderböckernas omslag.  

I flera fall av analyserna har bilderböckernas omslag visat det som sker i slutet av handlingen 

av bilderboken. I resultatet av analyserna framkommer det att i två av bilderböckerna 

återkommer bilden på omslaget i sin helhet även inne i bokens handling. De resterande åtta 

böckerna har ett omslag som visar detaljer som återkommer i bilderbokens handling. I alla tio 

analyserade bilderböcker figurerar huvudkaraktärerna på bilderbokens omslag. 
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I analysen och resultatet av Flickan som inte ville gå till dagis framkommer det att 

omslagsbilden och titeln kompletterar varandra och vänder sig på så vis till både vuxna och 

barn. Från resultatet framkommer det också att denna bilderbok kan ses till stor del ur ett 

vuxenperspektiv. 

Författarna har enligt analyserna använt sig av olika berättartekniker, som t.ex. att texten är i 

berättarform och karaktärerna samtidigt talar till varandra, medan vissa bilderböcker bara är i 

berättarform. I bilderböckerna där författarna har använt sig av att endast skriva i berättarform 

så uteblir karaktärernas synvinkel i texten på händelserna i böckerna, men karaktärernas 

synvinkel kan ändå visa sig i bilden på omslaget.  

I två av bilderböckerna som vi har analyserat visar bilderbokens framsida och baksida två helt 

olika sinnesstämningar, vilket kompletterar handlingen i just dessa två bilderböcker. I 

speciellt en av bilderböckerna uttrycker illustratören stora kontraster mellan karaktärernas 

ansiktsuttryck och rörelser samt hur dessa framkallar olika ljud. 

I de två äldsta böckerna har vi sett att illustratörerna har använt sig av sinnesstämningar på 

sina karaktärer som visar att det förekommer någon form av osämja eller intriger mellan dem 

på bilderna. Det framkommer även i den äldsta bilderboken hur författaren har förbestämt 

egenskaperna hos vissa av karaktärerna på omslaget.  

Författarna i tre av de analyserade bilderböckerna utmärker genom att använda sig av enbart 

djurkaraktärer i handlingarna, medan däremot i åtta av bilderböckerna förekommer djur eller 

andra föremål som agerar karaktärer. 

I de två äldsta bilderböckerna som vi har analyserat har författarna och illustratörerna valt att 

producera böckerna i ett mindre format till skillnad mot de två nyaste titlarna bilderböckerna 

som har ett betydligt större format. 
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5. Sammanfattande slutsatser 

I detta avsnitt kopplar vi samman våra analyser med relevant litteratur. Vi redogör även för 

hur metoden har påverkat resultatet och hur resultatet kan kopplas till tidigare forskning. Vi 

berör också vilka lärdomar resultatet har bidragit till. Avsnittet kommer också att redogöra 

hur syftet med tillhörande frågeställningar har blivit besvarade utifrån analysen av 

bilderböckerna. 

I vårt resultat framgår det i åtta av tio bilderböcker att det förekommer djur eller andra 

föremål som agerar karaktärer. Nikolajeva (2000, ss. 55-57) menar att det ofta förekommer 

djurkaraktärer eller andra levande föremål och leksaker i bilderböckerna, detta för att det är 

lättare för författaren att kringgå de mänskliga faktorerna såsom ålder och kön på 

karaktärerna. Hon menar vidare att det skulle kunna bli för känsligt och hotfullt att byta ut 

djurkaraktärerna mot människor, genom att händelsen kommer för nära inpå det läsande 

barnet, men att djurkaraktären istället kan distansera den eventuella konflikten och 

avdramatisera händelsen. Detta är något som visar sig i resultatet av de två äldsta 

bilderböckerna i vår analys, där författaren har valt att använda sig av djur och 

fordonskaraktärer i sin handling. 

I böcker av äldre karaktär beskriver Nikolajeva (1998, s. 55) hur karaktärernas egenskaper i 

bilderboken ofta redan är bestämda genom att de benämns med ord som beskriver dessa 

egenskaper. Hon menar vidare att moderna bilderböcker ofta utelämnar karaktärernas 

egenskaper så att läsaren själv får avgöra och tolka vad karaktärernas egenskaper är. Detta är 

något som visar sig i vårt resultat, speciellt i den äldsta bilderboken Pelle Svanslös åker båt, 

där författaren beskriver i ord och bild hur karaktärernas egenskaper redan är bestämda. 

Samtidigt lämnar den nyaste bilderboken dessa egenskaper till läsaren att avgöra själv, då 

dessa inte benämns på samma sätt som i den äldsta bilderboken. 

Källström (2018, s. 4) beskriver i sin avhandling hur barnbokens författare och illustratörer 

ska försöka fånga och övertala både vuxna och barn i form av barnbokens bild och text till att 

välja just den boken. Utifrån vårt resultat i Flickan som inte ville gå till dagis framkommer det 

att titel och omslagsbild kan komplettera varandra och på så vis vända sig till både vuxna och 

barn. Björklund (2008, ss. 208-209) belyser i sin avhandling hur bilderbokens omslag i form 

av dess paratext är viktig för att barnet ska fångas och därmed känna en tillhörighet i det den 

ser och hur bilden och texten skapar en betydelse för barnet. I vårt resultat av bilderboken 

Nöff nöff Benny, framgår det att nappen och mjukisdjuret på bilderbokens framsida kan göra 
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att barnet kan känna igen sig och därmed ha betydelse för att barnet väljer just den 

bilderboken. 

Som resultatet visar, är de två äldsta bilderböckerna i ett mindre format medan de två nyaste 

bilderböckerna är i ett större format. Druker (2011, s. 226) beskriver i sin avhandling hur 

bilderbokens form är avgörande för hur den uttrycks i både text och bild, samt att förr var 

bilderböckerna ofta ganska små, vilket hon menar är för att den skulle passa de yngre barnen. 

Resultatet visar att i två av tio bilderböcker återkommer omslagsbilden i sin helhet i 

handlingen av bilderboken. Nikolajeva (2000, ss. 63-67) beskriver att om omslagsbilden 

återkommer i bilderbokens handling så menar hon att det kan ge en hint om vad boken 

handlar om även om den inte återges i sin helhet utan har vissa detaljer som återkommer. 

Nikolajeva (1998, s. 56) menar att huvudkaraktärerna är de som figurerar mest i handlingen 

och de som man som läsare först får möta. I samtliga bilderböcker visar resultatet att de 

karaktärer som illustreras på omslaget också är de som agerar huvudkaraktärer i handlingen 

av bilderboken. 

Edwards (2008, s. 87) beskriver hur miljön i bilderböckerna för de yngsta barnen ofta belyser 

det som finns närmast barnet, samt att miljön är begränsad för de yngsta barnen. Detta är 

något som några av våra analyserade bilderböcker har visat, där bakgrunderna är enkla och 

med få detaljer som barnet kan känna igen.  

I resultatet av Flickan som inte ville gå till dagis, framkommer det att bilderboken är gjord ur 

ett vuxenperspektiv, då omslagsbilden är illustrerad ur ett vuxenperspektiv där de vuxna tar 

över bilden och illustrationen inte är fokuserad på barnet. Grähs (2013a, s. 93) beskriver hur 

barnens perspektiv i bilderböckerna upplevs, att det inte alltid handlar om handlingen i sig, 

utan i hur bilden vinklas för läsaren. Grähs (2013b, ss. 125-126) menar också hur ögonhöjd 

samt vilka vinklar bilden är illustrerad på, kan tala om vilket berättarperspektiv bilderboken är 

skapad utifrån. 

Nikolajeva (2000, s. 73) menar att framsida och baksida hänger ihop med varandra om läsaren 

öppnar upp boken så att både fram och baksida blir synligt samtidigt, vilket gör att bilden blir 

sammanhängande. I vårt resultat framkommer det att i två av bilderböckerna räcker det inte 

med att enbart titta på bilderbokens framsida för att få en relevant information om dess 

handling. I böckerna Pelle Svanslös åker båt och Mormor KrutRut får besök, behöver läsaren 

även titta på baksidan av bilderboken för att få en rättvis bild av dess handling. Som vi 

tidigare har nämnt i avsnittet analys och resultat där Nikoljeva (2000, s. 73) beskriver att 
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moderna författare och illustratörer använder sig av motsägande sinnesstämningar på fram- 

och baksida, men i vårt resultat av boken om Pelle Svanslös åker båt, framkommer det att 

fram- och baksida kompletterar varandra i form av dess olika sinnesstämningar för att få en 

helhet av handlingen. Men då denna bilderbok är av äldre karaktär så motsäger vårt resultat 

Nikolajevas, då bilderboken Pelle Svanslös åker båt är utgiven år 1970. 

Grähs (2013b, ss. 124-131) beskriver hur illustratören kan använda sig av olika tekniker som 

t.ex. hur karaktären rör sig, formen på typsnittet och tydliga ansiktsuttryck för att förmedla ett 

budskap till läsaren om vad som kan förväntas av handlingen. Detta kan ses i resultatet av 

bilderboken Supershow! med Rut och Knut och lilla Tjut, där illustratören har förmedlat olika 

ljud och rörelser som karaktärerna har framkallat med hjälp av sin kropp och olika artefakter.  

I resultatet av bilderboken om Flickan som inte ville gå till dagis synliggörs det genom bilden 

på omslaget att flickans vilja och åsikt inte beaktas av mamman och pappan som bestämmer 

att hon ska gå till dagis. Eriksson (2009, s. 68) beskriver hur normer och värderingar 

genomskådas och synliggörs genom bilder. Då vi tittar på bilder från olika tidsåldrar kan vi få 

syn på vilka normer och värderingar som cirkulerar då. Detta tar även Källström (2018, ss. 9-

11) upp, och skriver att normer och värderingar har förändrats över tid och att omslagsbilden 

till en bilderbok har förändrats i samma takt som normer och värderingar utvecklats. På 

bilderbokens omslag till Supershow! med Rut och Knut och lilla Tjut framgår det i resultatet 

att omslaget visar energifulla karaktärer som tar för sig i situationen som utspelar sig i bilden, 

vilket visar hur normer och värderingar såg ut för ca tio år sedan då denna bilderbok gavs ut. 

Syftet med denna studie var att undersöka vad bilderbokens paratext berättar. Utifrån vårt 

resultat framkommer det att alla analyserade bilderböckers paratext, på ett eller annat sätt har 

informerat läsaren om vad de kommer att möta i handlingen av bilderboken. I de flesta av 

bilderböckerna har paratexten visat det som sker i mitten eller i slutet av handlingen, och i alla 

bilderböcker har huvudkaraktärerna illustrerats på bilderbokens omslag vilket gör att 

bilderbokens paratext och handling har förhållit sig på ett tydligt sätt till varandra. 

Om bilderbokens paratext har förändrats över tid har av resultatet visat att i de äldre 

bilderböckerna har karaktärernas egenskaper varit förbestämda av författaren, medan 

tolkningen av karaktärernas egenskaper i den nyaste bilderboken lämnas till läsaren. I 

bilderboken Flickan som inte ville gå till dagis som är utgiven 1986 framkommer det genom 

bilden att normerna och värderingarna för denna tid såg annorlunda ut då barnet förväntas 

göra det som föräldrarna vill, till skillnad från bilderboken Supershow! med Rut och Knut och 
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lilla Tjut som är utgiven 2007, där karaktärerna får ta mer plats och leva ut sina känslor utan 

att någon vuxen karaktär försöker styra deras val av aktivitet. I dessa resultat har vi fått svar 

på om bilderbokens paratext har förändrats över tid.  

I resultatet framgår det inte att det skiljer något mellan manliga och kvinnliga illustratörer av 

de analyserade bilderböckerna, då vi inte har sett något samband eller något avvikande i 

illustrationerna. Hade vi analyserat fler bilderböcker av kvinnliga och manliga illustratörer 

från samma årtal hade det kanske gett oss ett resultat som hade kunnat besvara denna fråga. 

Den metod vi har valt att genomföra studien på, med två böcker från varje årtionde, har 

bidragit till att vi har fått väldigt olika resultat. Hade vi istället fokuserat på att analysera fler 

böcker från samma årtionde, t.ex. fem böcker från 1970-talet för att sedan jämföra dessa 

böcker med fem böcker från 2010-talet, så hade vi kunnat få ett resultat som visat skillnaderna 

mellan dessa böcker på ett tydligare sätt.  

Vissa av bilderböckerna var kända av oss sedan tidigare, vilket gjorde att dessa böcker var 

svårare att analysera på grund av att vi redan visste vad de handlade om. Vid genomförandet 

av analyserna började vi med att tolka bilderbokens paratext innan vi läste boken, detta för att 

inte bli påverkade av handlingen och på så vis få fel resultat om vad bilderbokens paratext 

berättar för oss.  

Av denna studie har vi lärt oss att det var svårt att avgränsa oss till att endast analysera 

bilderbokens framsida, vilket vi i början av studien gjorde. Detta begränsade oss i våra 

analyser då vi inte fick tillräcklig information om bilderboken, vilket gjorde att vi valde att 

analysera även bilderbokens baksida. Nu när studien är färdig kan vi se att även bilderbokens 

bilder och text i handlingen hade kunnat gett oss ännu mer information till våra analyser och 

på så sätt hade vi kunnat fått ett annat resultat. 

5.1 Framtida forskning 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka bilderbokens innehåll för att få 

en mer detaljerad syn på författarens budskap av bilderboken. Edwards (2008, s. 54) tar upp 

hur viktigt det är att läsa in sig på den bilderbok man ska läsa för barnen, detta för att vara 

förberedd på handlingen för att kunna förmedla budskapet på ett bra sätt till barnen.  
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