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Sammanfattning 

Magdalena Peter: Pettson och Findus: text och bilders funktion: En komparation av text- och 

bildförhållandet i tre av Sven Nordqvists böcker om Pettson och Findus (2019). Svenska, 

Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 15 högskolepoäng. Institutionen för 

humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

 

Uppsatsen analyserar text och bilders funktion i några av Sven Nordqvists böcker om Pettson 

och Findus (1986, 1996, 2012). Syftet är att undersöka hur texterna och bilderna i dessa 

bilderböcker samspelar med varandra samt vilka funktioner text och bild får. Ett ytterligare 

syfte är att undersöka den pedagogiska potentialen i de utvalda analysobjekten. Uppsatsen 

utgår från text- och bildanalys i alla tre utvalda objekten, vilkas resultat sedan komparerats. 

Vid text- och bildanalysen har ikonotexten haft stor betydelse. Analysen visar att böckerna 

skulle klara sig utan bilderna, men det skulle bli väldigt platt och de säregna detaljerna 

Nordqvist är välkänd för skulle gå förlorade. Även de syllepser och prolepser vi kan se i 

bilderna skulle gå om intet utan dessa. Det är en växelverkan mellan text och bild där bilderna 

förmedlar mer än vad texten förmår. En av de pedagogiska möjligheterna böckerna om 

Pettson och Findus ger är bland annat den ämnesöverskridande potentialen. Man kan där 

diskutera hållbar utveckling, värdegrundsrelaterade frågor och förhållningssätt samt djurens 

och människors rättigheter. 

 

Nyckelord: Pettson och Findus, Sven Nordqvist, text- och bildanalys, sylleps, text- och 

bildförhållande 
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1. Inledning  

När vi läser skapas reaktioner som utvecklar respektive påverkar vårt tänkande och ger oss 

därmed möjlighet att införskaffa viktig kunskap för att kunna vara en del av samhället.  

Framförallt kan vi kliva in i en annan värld och verklighet än vår egen. Den glädje som 

läsning faktiskt kan ge, visar sig främst när man försvinner in i böckernas värld. I Att arbeta 

med skönlitteratur i skolan – praktik och teori uttrycker Bengt Brodow och Kristina 

Rininsland att det finns elever som inte uppslukas av en bok, eftersom de bara kan 

koncentrera sig på läsningen kortare stunder. De menar att detta beror på att deras 

uppmärksamhet hela tiden återgår till att hålla koll på vad som sker i klassrummet (Brodow & 

Rininsland 2005, s. 98–99). Undersökningar visar att intresset för läsning sjunker trots att man 

försöker motivera eleverna, dessutom har elever i Sverige generellt sett en negativ inställning 

till läsning i jämförelse med elever i andra länder visar Kulturdepartementet i Barns och 

ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. Ett minskat intresse från elevernas sida gör att 

det blir mindre läsning, vilket i sin tur kan leda till att elevernas läsförståelse blir lidande 

(SOU 2018:57, s. 25–26). Det framgår i kapitlet ”Goda idéer om bokarbete” av Inger Norberg 

i boken LÄSlust & LÄTTläst samt i boken Tell me: children, reading and talk with the reading 

environment av Aidan Chambers att det därför är av stor vikt att det finns en läskultur i skolan 

som innefattar en god läsmiljö med ett brett urval av böcker. Detta för att kunna främja 

elevers läslust, så att de får uppleva läsningens glädje och därmed kan bli läsande individer 

(Norberg 2003, s. 41; Chambers 2011, 22–25).  

Det framgår även i Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet att 

elevernas intresse för att läsa respektive skriva skall främjas. I undervisningen skall eleverna 

arbeta med olika skönlitterära författare samt illustratörer genom olika sorters texter, 

däribland bilderböcker (Skolverket 2018, s. 257–258). Med tanke på detta samt min 

profession som lärare, är det intressant att undersöka vilken funktion som text- och 

bildförhållandet i bilderböcker med välkända figurer har samt om det kan bidra till en ökad 

läslust. Jag valde att fokusera på det, för att jag ville arbeta med någonting som jag kan dra 

nytta av i undervisningen. Dessutom har jag under min verksamhetsförlagda utbildning mött 

många elever som uttrycker att läsning är tråkigt, jobbigt och onödigt. Detta tankesätt vill jag 

förändra och första steget är att skapa en miljö där det finns utrymme för läslust och där anser 

jag att bilderböcker har en stor och viktig roll. Jag har valt att enbart analysera Sven 

Nordqvists bokserie om Pettson och Findus eftersom det är böcker som eleverna troligtvis 

känner till i de årskurser jag skall arbeta i.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt texten och bilderna i Sven Nordqvists 

bilderböcker om Pettson och Findus samspelar med varandra samt analysera vilka funktioner 

text och bild får i olika sammanhang. Vidare är syftet att utifrån analysens resultat ringa in 

den pedagogiska potentialen som dessa bilderböcker kan ha, vilket kommer att behandlas 

under diskussionen. Studien utgår således från följande frågeställning: 

- Hur ser text- och bildrelationen ut i Sven Nordqvists bilderböcker om Pettson och 

Findus?  

1.2 Disposition  

Studien kommer att fortsätta med en kort presentation av författaren tillika illustratören samt 

en sammanfattning av de valda böckerna. Därefter följer ett metodavsnitt som behandlar olika 

metodval som jag har tagit som i sin tur har lett fram till studiens resultat. Studiens empiri 

kommer att presenteras, där urvalsprocessen beskrivs och valet av analysobjekt motiveras. I 

efterföljande avsnitt presenteras tidigare forskning inom området, vilket innefattar avsnitten: 

läsning i skolan, barnlitteratur och bilderböcker, text och bild i bilderböcker samt ett kort 

avsnitt om elevers läslust. Under detta avsnitt kommer jag även att reda ut och definiera 

centrala begrepp för studien. Därefter kommer studiens analys som är uppdelad i tre olika 

delar, där varje analysobjekt är en del. Slutligen kommer analysens slutsatser att diskuteras 

med ett efterföljande didaktiskt avsnitt om den pedagogiska potentialen kring att arbeta med 

dessa tre bilderböcker i skolan.  

1.3 Presentation av författaren 

Sven Nordqvist är en känd, svensk författare som bland annat har skrivit och illustrerat 

bokserien Pettson och Findus. Han är född 1946 i Helsingborg och har en bakgrund som 

reklamtecknare, arkitekt samt lärare (Opal 2014). Det som kännetecknar Nordqvists 

illustrationer är detaljrikedomen och alla färger i kombination med syllepsen. I Bilderbokens 

pusselbitar av Maria Nikolajeva framgår det att syllepsen är en berättelse som är oberoende 

av och sker utanför primärhistorien (Nikolajeva 2008, s. 226–227). Den presenterar 

bikaraktärer som inte omnämns på annat sätt än i bilderna, vilket i Nordqvists fall är 

fantasifigurerna som dyker upp lite här och var i hans illustrationer. Dessa kallar han för 

mucklor. Mucklorna visar en helt annan berättelse utifrån vad som sker i primärhistorien där 

och då (s. 226–227).  
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I början av sin karriär hämtade författaren inspiration från tidningen MAD, vars illustrationer 

också är speciella. Nordqvist vann Bokförlaget Opals bilderbokstävling år 1983 och först då 

blev han erkänd som barnboksförfattare samt illustratör (Opal 2014).  

1.4 Presentation av analysobjekten 

Böckerna handlar om gubben Pettson, hans katt Findus och deras liv på gården. Pettson är en 

gubbe som tycker om att uppfinna saker och lösa problem. Många finner en likhet mellan 

författaren själv och Pettson, vilket enligt Nordqvist beror på att han har tagit inspiration från 

sitt eget liv när han har skrivit böckerna (Hillman 2014). Trots att Findus är en katt så kan han 

gå som en människa och prata med Pettson. Ann Boglind och Anna Nordenstam påpekar i 

boken Från fabler till manga 1 att det är vanligt förekommande med djur som beter sig som 

människor i barnböcker (Boglind & Nordenstam 2015, s. 128). Man skulle kunna säga att 

Findus framställs mer som ett busigt barn än ett djur, vilket även Nikolajeva påpekar 

(Nikolajeva 2008, s. 93). 

Bokserien om Pettson och Findus innehåller 12 böcker utgivna mellan 1984–2014, varav en 

är kapitelbok och resterande är bilderböcker. Av dessa böcker kommer följande att analyseras 

i detta arbete: Rävjakten, Tuppens minut och Findus flyttar ut. Jag valde böcker från olika 

årtionden för att på så sätt kunna hitta skillnader mellan böckerna, men också se 

återkommande karakteristiska drag, som Nordqvist har valt att behålla genom alla år. 

Dessutom fanns det nästan inga andra studentuppsatser om just dessa tre böckerna så därför 

valde jag att analysera just dem.  

1.4.1 Rävjakten 

Rävjakten är utgiven 1986. Den version jag valt att analysera är tryckt 1991, dock utan 

revideringar. Boken handlar om en räv som smyger omkring och tar höns från gårdarna. 

Grannen Gustavsson varnar Pettson och är själv redo med geväret ifall räven kommer igen. 

Findus tycker inte att man ska skjuta rävar, det är bättre att lura dem. Pettson håller med och 

de båda bestämmer sig för att försöka skrämma räven istället och uppfinner en skrämma utav 

saker som de hittar i snickarboden. Det blev en låtsashöna fylld med peppar. Men för att vara 

säker på att räven verkligen förstår att hönorna ska lämnas ifred, ställer de upp fyrverkerier 

runt om på gården som kommer att smälla samtidigt som ett spöke i form av ett lakan kommer 

flygande. Räven kommer, men tycker att det är någonting som är konstigt så den smyger 

undan igen. Då vaknar Findus av ett ljud och hela skrämselbygget sätts igång. men det var 

grannen Gustavsson som blev skrämd, inte räven.  
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1.4.2 Tuppens minut 

Tuppens minut är utgiven 1996 och det är även den versionen jag valt att analysera. Det flyttar 

in en tupp på Pettsons gård som älskar att gala. De tio hönorna blir överlyckliga och Pettson 

tycker om ljudet från en tupp som gal. Men Findus, han är inte lika förtjust varken i tuppen 

eller galandet. Findus tycker att livet är orättvist, för att tuppen får göra saker som Findus inte 

får. Han blir galen på galandet och försöker få tuppen att inte gala lika ofta och mycket. Till 

slut lurar Findus tuppen genom att säga att han får gala en minut på morgonen och en minut 

på kvällen annars blir han soppa. En dag senare ger sig tuppen av från Pettsons gård och 

hönorna berättar för Pettson att han inte klarade av att vara tyst. Pettson letar efter tuppen, 

men lyckas inte hitta honom. 

1.4.3 Findus flyttar ut  

Findus flyttar ut är utgiven 2012 och det är den versionen jag kommer analysera. Findus är en 

mycket sprallig, glad och morgonpigg katt. Han vaknar klockan fyra varje morgon och måste 

genast sträcka på sig och göra morgongymnastik genom att hoppa i sin säng. Findus har fått 

en alldeles egen liten säng, precis nedanför Pettsons. När Findus hoppar i sängen på 

morgonen så blir alltid Pettson jättearg för att det knarrar så förskräckligt. Pettson ger Findus 

ett ultimatum, antingen så är han tyst och slutar hoppa i sängen eller så får han flytta ut. 

Findus väljer att flytta ut. Pettson bygger om ett gammalt utedass så att Findus får ett alldeles 

eget litet hus. Findus älskar sitt hus och spenderar mycket tid därinne och hoppar i sängen. 

Pettson känner sig ganska ensam när Findus inte bor i samma hus längre och han tycker att 

det är lika tyst och tomt som innan Findus flyttade in. Efter första natten säger Findus att han 

är rädd för rävarna och vågar därför inte sova i sitt hus ensam. Till slut så flyttar de in sängen 

till Pettsons hus igen. 

2. Teori och metod 

Med tanke på att min empiri består av barnböcker och att huvudfokus i denna analys är bild- 

och textrelationen i utvalda bilderböcker, har jag först försökt reda ut vad bilderboken som 

medium innebär och centrala begrepp kring detta. Utifrån mitt syfte är det även av stor vikt att 

kartlägga forskning kring barnlitteratur samt varför vi ska lära oss att läsa och hur vi skapar 

ett intresse för läsning hos eleverna. Detta eftersom jag även kommer att undersöka om de 

valda bilderböckerna har någon pedagogisk potential. 

Den valda metoden är en bild- och textanalys. För att analysera de valda analysobjekten 

utifrån studiens syfte och frågeställning har en komparation mellan de tre böckerna varit i 

fokus. En komparation innebär att man jämför, i detta fall, olika böcker för att hitta likheter 
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och skillnader. Det som är relevant att undersöka i detta arbete är på vilket sätt som text och 

bild samspelar med varandra. Alltså att titta närmare på om det är texten, bilderna eller 

kombination av de båda som styr handlingen samt om det finns någonting som bilden berättar 

men inte texten och vice versa. Med tanke på att jag har valt tre böcker inom en och samma 

bokserie med samma författare respektive illustratör, finns det risk för en avsaknad av 

variation i text- och bildanvändandet. För att undvika upprepningar kommer jag försöka att 

hitta olika aspekter i de tre analysobjekten för att sedan jämföra om dessa återfinns i de andra 

och i så fall på vilket sätt, snarare än att nämna de aspekter som är återkommande utan 

förändring. Exempelvis kommer eventuella syllepser enbart att tas upp vid analysen av ett av 

verken, förutom om de skiljer sig på något sätt. Då är det intressant att ta upp detta och 

jämföra skillnaderna mellan böckerna. I den här komparationen är det således främst olikheter 

mer än likheter som kommer att analyseras.  

För att kunna hitta relevanta och intressanta aspekter gällande text- och bildförhållandet krävs 

det att en närläsning av böckerna görs. Närläsning innebär att man läser varje uppslag noga 

genom att gå in på djupet och reflektera kring vad det står i texten (Edwards 2017, s. 22). I 

detta arbete kommer jag dels att göra en närläsning av texterna och dels ett noggrant 

bildstudium i de valda analysobjekten, eftersom syftet är att undersöka vilket samspel som 

text- och bildförhållandet har. Jag kommer alltså att läsa och granska texten respektive 

bilderna noggrant för att upptäcka intressanta aspekter kring samspelet. För att verkligen få 

syn på text- och bildförhållandet valde jag att granska både texten och bilden samtidigt fast på 

en sida åt gången. Genom att analysera verken på detta sätt är det även nödvändigt att 

undersöka böckernas ikonotext, vilket är den berättelse som skapas när texten och bilden 

interagerar med varandra (Hallberg 2013, s. 9). Det perspektiv som jag kommer att förhålla 

mig till är således att text och bild tillsammans ger en helhet i goda bilderböcker.  

2.1 Empiri och urval 

Att välja bilderböcker kändes som ett självklart val, eftersom eleverna jag kommer att arbeta 

med befinner sig i de åldrarna där bilderböcker för barn förekommer både i skolan och 

hemma. Anne-Marie Körling påpekar i Textsamtal & bildpromenader att bilderböcker 

erbjuder även de som inte knäckt läskoden att vara med om en bokupplevelse av annat slag 

genom bildpromenader, där eleverna kan prata om bilderna och själva fundera kring vad det 

är som händer i boken. En bildpromenad innebär alltså att enbart titta på bilder för att utifrån 

dessa berätta skapa en berättelse utifrån det som man ser (Körling 2017, s. 222). Dessutom är 
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bilderböcker ett bra verktyg att använda sig av som pedagog för att prata om viktiga frågor 

och värdegrundsrelaterade aspekter (Edwards 2008, s. 15).  

Jag ville analysera barnlitteratur där en och samma person har varit författare och illustratör, 

för att illustrationernas utformning inte skall begränsas av en annan författares text. 

Nikolajeva menar att genom att illustrera en text som någon annan har skrivit påverkar 

illustratörens kreativitet, med tanke på att författaren troligtvis har en tanke med texten vid 

skrivandet. Det innebär att den konstnärliga friheten bromsas och bilderna kan snarare bli ett 

förtydligande till vad texten säger (Nikolajeva 2008, s. 108). Nordqvist har både författat och 

illustrerat sina bilderböcker om figurerna Pettson och Findus. När han illustrerar åt andra 

författare resulterar det i att bilderna är mer dämpade och återhållsamma. Även 

illustrationernas format blir annorlunda (s. 112–113). Eftersom Nordqvists illustrationer även 

har en säregen stil i kombination med hans text valde jag hans bilderböcker. Jag ville även 

analysera välkänd barnlitteratur, vilket bokserien om Pettson och Findus är. Utöver att det 

finns en bokserie i form av böcker och ljudböcker, finns det även en julkalender, filmer och 

spel samt gosedjur, kläder och andra accessoarer. Det är alltså barnlitteratur med välkända 

figurer, som har funnits med under en lång tidsperiod och som även dagens barn känner igen.  

3. Tidigare forskning 
Först kommer tidigare forskning kring läsning, läsförståelse och läslust att sammanställas. Där 

även vikten av att läsning är inräknat, vilket kopplas till styrdokumenten. Därefter presenteras 

forskning om bild och text i bilderböcker, vilket är huvudfokus i detta arbete. Bland annat 

kommer komplexiteten i samverkan mellan text och bild att tydliggöras genom kända namn 

inom litteraturforskning såsom Ulla Rhedin, Maria Nikolajeva, Lena Kåreland och Kristin 

Hallberg. 

3.1 Läsning, läsförståelse och läslust 

En av de viktigaste förmågorna för att eleverna skall utvecklas, är att kunna läsa. För att 

elevernas utbildning skall vara gynnsam är det av stor vikt att de tidigt utvecklar sin 

läsförmåga, vilket Monica Rosén och Jan-Eric Gustafsson konstaterar i kapitlet 

“Läskompetens i skolår 3 och 4”. Detta påverkar även samhällets utveckling, då det krävs att 

medborgarna är rätt utbildade för att kunna vara engagerade i samhället (Rosén & Gustafsson 

2006 s. 30). Läsningen är alltså en grundläggande kunskap som eleverna bör besitta (s. 8), för 

genom läsning får eleverna även tillgång till kunskaper inom alla skolans ämnen (s. 30). Men 

istället för att enbart använda sig av läroböcker i undervisningen, kan skönlitteratur vara ett 
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bra komplement hävdar bland andra Marte Blikstad-Balas i boken Literacy i skolan. Då kan 

olika synvinklar synliggöras kring det aktuella ämnesområdet som eleverna kanske inte möter 

om enbart läromedel används (Blikstad-Balas 2018, s. 126). Tack vare läsningen ges eleverna 

möjligheten att kliva in i skönlitteraturens värld där de alltså kan utvecklas både 

kunskapsmässigt inom skolans olika ämnen men också på ett personligt plan (Rosén & 

Gustafsson 2006, s. 30). Dock kan det förekomma individer som anser att läsning är tråkigt, 

även skönlitterär läsning. Därför är det viktigt att motivera dem till att utveckla sin läsning, 

eftersom vi faktiskt läser saker varje dag utan att tänka på det. Reklam, textade filmer/tv-

program, tidtabeller, mail etc. är information som flödar i samhället och vi tar del av den 

genom att läsa, vilket kräver en god läsförmåga (s. 15).   

Tyvärr minskar elevers intresse för att läsa, något som i sin tur kan påverka läsförståelsen 

negativt. Katarina Elam och Olle Widhe beskriver i sitt kapitel “Läslust och litterär förståelse 

ur ett kroppsligt perspektiv” att det finns lärare som anser att tyst läsning ger ett lugnt 

klassrum där eleverna ges utrymme att utveckla läsförståelsen (Elam & Widhe 2015, s. 171). 

Monica Reichenberg påtalar i Vägar till läsförståelse att det är bra för eleverna att läsa tyst en 

liten stund varje dag, i en bok som de själva har valt, för att göra avkodningen automatiserad 

(Reichenberg 2014, s. 63). Dock påpekar hon att eleverna måste ha tränat upp 

läsförståelsestrategier för att den tysta läsningen skall generera ett övningsmoment kring 

läsförståelse (s. 63). Vidare beskriver hon att elevernas läsförståelse testas och utvärderas 

frekvent, vilket leder till att de blir uppmärksammade på sina egna begränsningar jämfört med 

de andra i klassen. Detta kan bidra till att deras läslust minskar (s. 10). 

Det finns flera begrepp som är synonyma med läslust, så som läsglädje, motivation, lust till 

läsning, läsintresse och vilja läsa. Enligt Lena Kjersén Edman kommer läslust succesivt, till 

exempel när någon berättar delar ur en bok som låter så spännande att man själv känner att 

man måste läsa den, eller en bok man inte kan lägga ifrån sig för att den är så bra (Kjersén 

Edman u.å). I läroplanen omnämns inte begreppet läslust en enda gång. Det står istället: 

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse [min fetmarkering] för att läsa och skriva” 

(Skolverket 2018, s. 257). Däremot omnämns ordet lust fyra gånger fast i samband med att 

skolan skall främja elevernas lust att lära. Det är alltså inte direkt kopplat till läsning. I 

Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska framhävs läslust och glädje till läsning desto 

mer. ”Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att läsa och upptäcka glädjen i att med 

hjälp av litteraturen förflytta sig i tid och rum och ta del av andras berättelser. På så sätt kan 
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de utveckla läslust och intresse för litteratur.” (Skolverket 2017, s. 7). Detta har även Elam 

och Widhe (Elam & Widhe 2015, s. 176–177) uppmärksammat.  

Där eleverna befinner sig, där sker även lärandet. Det är viktigt att eleverna får känna sig 

kompetenta, vilket de får möjlighet att göra när lärare undervisar utifrån varje elevs nivå. 

Genom att arbeta på detta sätt finns det goda möjligheter till en lustfylld läsning och 

undervisning (Körling 2003, s. 13–14).  

3.2 Bild och text i bilderböcker 

Den typ av skönlitteratur som är i fokus i denna studie är bilderböcker. Dessa kan i sin tur 

delas upp i genrer, såsom sagor, vardagsberättelser, ABC-böcker och historiska skildringar 

(Kåreland 2013, s. 69). I Bilderboken: på väg mot en teori påtalar Ulla Rhedin vikten av att 

utgå från att det inte finns några bestämda kriterier för vad som gör att en bok kan benämnas 

som en bilderbok (Rhedin 2001, s. 12). Men för att kunna genomföra avhandlingen behöver 

hon ändå ha en utgångsdefinition för bilderboken, vilket är att en bilderbok har ett begränsat 

antal sidor, med minst en bild på varje uppslag som tillsammans med texten förmedlar en 

berättelse (s. 17). En vanlig fördom om bilderböcker är att de enbart vänder sig till yngre barn. 

Dock menar Kåreland att utformningen av bilderböcker har förändrats så att barn i alla åldrar 

kan ta del av dem och även vuxna, hon ser det som en egen konstform (Kåreland 2013, s. 70). 

Det finns olika syften med bilderböcker. Nordqvists böcker kan kopplas ihop med en äldre 

tradition där det är vanligt att verken lyfter fram en känsla för naturen som man vill dela. Men 

det vanligaste syftet är att ge en beskrivning av den verklighet som vi lever i (Kåreland 2013, 

s. 70). Detta styrker Rhedin och menar att man brukar göra det genom att levandegöra, 

berätta, underhålla och visualisera detta för läsaren. Utifrån denna beskrivning av bilderboken 

som medium har text- och bildförhållandet utvecklats till att bli mer rörlig samt expressiv. 

Därmed räknas bilderboken mer in som ett konstverk än tidigare (Rhedin 2001, s. 12–13). En 

konklusion av detta är att kombinationen av de två berättande medierna bild och text i 

bilderböcker kan se mycket olika ut. Utifrån en holistisk syn på detta har Hallberg infört 

begreppet ikonotext som en beskrivning av den berättelse som skapas genom den interaktion 

som text- och bildförhållandet har (Hallberg 2013, s. 9).  

Rhedin redogör för tre olika koncept, vilka kan ses som att bilderboken delas upp i ett 

beskrivningssystem. Därmed är koncepten inte absoluta och det innebär även att en bilderbok 

kan höra till en eller flera av koncepten istället för enbart ett av koncepten (Rhedin 2001, s. 

73). Konceptet ”den illustrerande texten” innebär att böckerna har författats utan att ta hänsyn 
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till illustrationer, alltså är texten i fokus först. Texten är fullständig och självständig på så sätt 

att den kan förmedla berättelsen på egen hand utan hjälp från illustrationer. Text och bild 

förmedlar samma sak och en redundans uppstår. Konceptet ”den expanderande texten” tar 

däremot hänsyn till illustrationerna från början av skrivprocessen. Illustratören får mer 

utrymme att tolka och skapa utifrån texten som inte ger mycket information alls, det vill säga 

att illustrationerna påverkar narrationen. Utifrån detta koncept är bildernas funktion viktiga 

för att texten skall vara fullständig (s. 78–88). ”Den genuina bilderboken” är ett koncept där 

det är ett samspel mellan bild och text. Det ena kan inte utesluta det andra och de är således 

lika viktiga för narrationen. Texten är inte fullständig utan bilderna och bilderna behöver 

förstås texten. Det är en växelverkan mellan bild och text på så sätt att det ibland är texten 

som för fram handlingen, ibland är det bilden och ibland är det en blandning av de båda. 

Däremot är det ingendera som tar över och blir mest framträdande (s. 79, 101, 103).  

Bilderboken kan benämnas som ett medium med flera dimensioner på grund av just text och 

bild, för när de ger alternativ information så resulterar det i en spännande mångtydighet 

(Nikolajeva 2008, s. 27). Det budskap som mediet försöker förmedla beror på samspelet 

mellan den visuella och den verbala berättelsen (Kåreland 2013, s. 69–70). Författare och 

illustratörer har fått en större insikt kring detta samspel, vilket speglas i den moderna 

bilderboken där detta är tillämpat (Boglind & Nordenstam 2015 s. 101). På det sätt som 

bilderna gestaltats, är det tydligt att inspiration är hämtad från tecknade serier, tv och film 

menar Kåreland (2013, s. 70). För att barn skall förstå handlingen i böcker som de läser själva 

men också som de lyssnar på, behöver de bilder som stöd till texten (s. 70). Tanken med en 

bilderbok är enligt Boglind och Nordenstam att man ska läsa texten samtidigt som man tittar 

på bilderna, vilket de hävdar inte går. De menar att det krävs en vuxen som läser för barnet 

samtidigt som barnet tittar på bilderna (Boglind & Nordenstam 2015, s. 107).  

Ett text- och bildförhållande kan som sagt se olika ut. Enligt Nordberg kan de:  

 

kommentera och utvidga varandra, förbereda varandra, ge varandra tyngd och 

rytm, repetition och kontraster samt skapa tid mellan sig genom växling mellan 

långa och korta bilder/texter. (citerad i Boglind och Nordenstam 2015, s. 105).  

 

Nikolajeva redogör för när bilder och text kompenserar varandra är det möjligt att skapa en 

speciell tidsaspekt som enbart bilderböcker kan. Ett exempel på detta är en bildsekvens, där 

läsaren får veta att det har gått en tid mellan rörelserna i sekvensen både genom bilderna men 
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också genom den tillhörande texten. Tid och rörelse kan avbildas på olika sätt där det 

vanligaste är en så kallad simultansuccession, vilket betyder att en karaktär finns med flera 

gånger på samma bild fast på olika sätt. Detta ska då spegla en rörelse hos karaktären 

samtidigt som läsaren får veta att det har gått en viss tid från det karaktären gjorde först till 

det den gjorde sen. Nikolajeva påpekar även att Nordqvist är en av de som använder sig utav 

simultansuccession för att göra bilderna mer levande (Nikolajeva 2008, s. 201–205). 

Det framgår i kapitel 1 ”Språk och kommunikation” av Caroline Liberg i stödmaterialet Att 

läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet att det är möjligt att beskriva människor, 

händelser och omgivningen genom text. Dock blir resultatet inte lika målande som bilderna, 

med tanke på att bilder ger ett helt annat djup och kan beskriva så många olika känslor på en 

och samma gång där det är upp till läsaren att tolka situationen. En bild säger mer än 1000 ord 

helt enkelt (Liberg 2007, s. 14–15). Nikolajeva påtalar att det är vanligt att texten utrycker det 

som bilden redan visar och menar att det är ett slöseri med konstnärligheten. Om en bild visar 

en blå jacka och den tillhörande texten beskriver att det är en ny blå jacka, då hade det räckt 

att texten enbart förmedlade att det är en ny jacka eftersom bilden redan visar färgen 

(Nikolajeva 2008, s. 145). Med ett didaktiskt perspektiv i bakhuvudet så förhåller jag mig 

oerhört kritiskt mot detta, särskilt när det handlar om bilderböcker för barn. Om ett barn ska 

lära sig att känna igen ordbilden för elevnära ord såsom färger och orden blå, då är det en 

hjälp att koppla ihop bokstäverna b-l-å med just färgen som syns på bilden. Om texten inte 

förmedlar färgen, så kanske barnet inte reflekterar över vilken färg som jackan har, eller så 

säger barnet färgen högt men går miste om möjligheten att se själva ordet. För att träna 

läsinlärning är det viktigt att träna in ordbilder och då är bilderböcker ett mycket bra material 

att använda sig av.  

I kapitlet “Rimmare blir läsare” citerar Malin Ottosson tecknaren och barnlitteraturförfattaren 

Anna-Clara Tidholms uppfattning om att bilderböckerna bör ha konkreta och tydliga bilder 

med starka färger, så att de kan göra texten levande (Ottosson 2008, s. 29). Viveca 

Ljungström menar i kapitlet “Bilder förtrollar och förklarar” att vi är vana vid att illustrationer 

skall spegla verkligheten snarare än att låta fantasin ta överhand och skapa något helt nytt och 

annorlunda. Genom att skapa fantasifulla bilder med tydliga och starka färger, tillåts barn att 

använda sin fantasi vid läsning (Ljungström 2008, s. 40–41). Vidare menar Ljungström att 

bilder förklarar och förtrollar, och skriver så här: 
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”Barnet läser, tolkar och förstår bilder på sitt alldeles egna sätt. Bilderna lockar barnet in i 

läsningen. De väcker nyfikenheten och viljan att få veta mer. Bilder är språk, och i mötet 

med barnboksbilden lär sig barn att läsa och tyda bilder.” (Ljungström, 2008, s. 38) 

 

Därutöver ger bilder även utrymme för flera betydelsebottnar. Ett vanligt exempel på detta är 

en ek som på en denotativ nivå är precis det, en ek. Denotativ nivå syftar till det som man 

faktiskt ser på bilden och utan att värdera eller tolka den. På en konnotativ nivå kan det istället 

symbolisera tålighet, ålder och styrka. Konnotativ nivå innebär att man tolkar det man ser på 

bilden och associerar den till tidigare erfarenheter eller kulturella aspekter såsom just vad en 

ek kan stå för (s. 14–15).  

4. Analys 
Analysen är uppdelad i tre delar utifrån de valda analysobjekten, där varje del tar upp en 

specifik bok. De kommer i den ordning som de är publicerade i, med äldst först. Böckerna om 

Pettson och Findus har ingen paginering så därför har jag valt att benämna första sidan efter 

titelsidan som sida 1 i alla tre analysobjekten. I alla böckerna är det en berättare som leder 

texten framåt i kombination med dialoger mellan karaktärerna. Enligt Nikolajeva är det 

onödigt att text skall beskriva det som bilden kan visa mycket bättre (Nikolajeva 2008, s. 

145), därför har jag valt att klistra in förminskade bilder i analysen på de ställen där texten 

inte kan beskriva bilderna tillräckligt utförligt. 

4.1 Rävjakten  

Rävjakten består av elva uppslag där bilderna är mest i fokus. Det ser ut som att texten har 

placerats in i bilden där det finns plats kvar. Det kan tolkas så dels eftersom textens placering 

är olika på varje uppslag och dels för att textens indrag har anpassats utifrån den yta där den 

är placerad. Särskilt tydligt blir det på sidorna 19 och 20 (se fig. 1), där hela uppslaget är täckt 

av en mycket färg- och händelserik bild och texterna är placerade där de inte stör bilderna 

samt där man faktiskt kan läsa vad det står.  

 

 

 

 

 

Fig. 1: Nordqvist 1986, s. 19–20 
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Det finns en utmärkande tidsaspekt som är intressant att analysera och vi möter den redan på 

första uppslaget (se fig. 2). På första sidan får läsaren en överblick över omgivningen, som till 

största del består av natur men vi kan även skymta några hus i periferin. Pettsons gård finns 

med på bilden, vi kan se tre röda hus. Det går att anta att huset till höger är hönsgården med 

tanke på att det finns en inhägnad på ena kortsidan. Huset i mitten borde vara vedboden med 

tanke på att man kan se veden och sågbocken precis utanför. Marken är täckt av gräs i olika 

nyanser överallt förutom längst ner på sidan, där Nordqvist har lämnat en del omålad, från 

mitten av sidan i en triangulär form mot mitten. Det finns ett äppelträd längs med mitten och 

över på sidan 2, och det syns tydligt att det är ett och samma äppelträd. 

På sidan 2 ser vi även vedboden där både veden och sågbocken står. Pettson håller i en yxa 

och ett vedträ, när grannen Gustavsson och hans hund kommer förbi. Hunden stretar i kopplet 

mot ett vedträ som ger intrycket av att det går iväg eftersom det har fått fyra ben och ett par 

ögon. Men det är möjligt att tro att det är mucklor som bär på vedträdet. Vid en första anblick 

ser det ut som att det är en bild över hela uppslaget, med tanke på att äppelträdet går över 

båda sidorna, veden syns på båda sidorna och mucklorna likaså. I första bilden är Pettson och 

Findus på väg från skogen ner mot gården. Med tanke på att hela uppslaget smälter ihop så 

pass bra, ser det ut som att de istället har gått runt äppelträdet och kommit till vedboden där de 

möter grannen Gustavsson. Eftersom vedboden syns nere vid gården ligger den alltså inte 

uppe vid äppelträdet. Dessutom pratar Pettson med grannen Gustavsson vid vedboden, alltså 

kan detta inte vara ett helsidesuppslag. Det har alltså blivit en tidsförändring samtidigt som 

Nordqvist har ritat bilderna så att de hör ihop. Detta kan vara förvirrande, särskilt för yngre 

barn. Det är möjligt att de tror att vedboden ligger däruppe vid äppelträdet snarare än nere vid 

gården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Nordqvist 1986, s. 1-2 
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På detta uppslag ger bilderna en hel del information om omgivningen, medan det i texten 

enbart framgår att Pettson och Findus bor på en gård på landet och att de har en vedbod, ett 

hönshus och en snickarbod (s. 1). På sidan 2 framgår det i texten att Gustavsson är arg över att 

räven har tagit en av hans hönor och att han har en bössa som han ska skjuta räven med om 

han ser den. Bilden förmedlar inte samma som texten. Man kan se på grannen Gustavssons 

ansiktsuttryck att han är arg och man kan se hans bössa på axeln. Om man inte läser texten, 

kan det tolkas som att Gustavsson antingen är arg på Pettson eller Findus med tanke på att han 

tittar argt mot dem. Pettson ser förvånad ut, medan Findus ser arg ut där han sitter och 

gömmer sig bakom Pettsons hatt. Ett barn skulle kunna fråga varför Gustavsson är arg på 

Pettson och Findus när hen tittar på bilden. Här behövs texten för att läsaren skall förstå 

handlingen.  

På sidorna 9 och 10 (se fig. 3) råder samma tidsförändring som på första uppslaget, det vill 

säga där det ser ut att vara ett helsidesuppslag när det egentligen är två separata bilder med två 

olika händelser, där Nordqvist har valt att låta bilderna smälta samman. På sidan 9 är Pettson i 

snickarboden och på sidan 10 är han i sovrummet. Dessa sitter inte ihop, men på uppslaget ser 

det ut som att det är en och samma bild eftersom Nordqvist har fullföljt motiven över mitten. 

Det är mattan, sängen, fyrverkerierna, väggarna och taket som går samman på de båda 

sidorna.  

Det kan tolkas som att denna typen av tidsförändring i bilderna är ett medvetet val av 

Nordqvist för att hålla en spänning mellan höger- och vänstersidan. Om det inte är ett 

helsidesuppslag finns det ändå spännande möjligheter för att skapa ett djup i uppslaget snarare 

än att enbart låta två bilder hamna bredvid varandra av en slump.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Nordqvist 1986, s. 9–10 
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Författaren har valt att använda sig av en mycket intressant bildlösning på flera uppslag, 

nämligen att låta en bild förmedla en hel sekvens av berättelsen genom simultansuccesionen, 

snarare än att samma sekvens skulle ta upp flera sidor. Detta är en av de möjligheter som 

finns med bilder som kompletterar texten så pass bra att texten inte behöver beskriva 

ordagrant vad som händer (Nikolajeva 2008, s. 178–179; 202). Detta syns på sida 4 där man 

kan se Pettson och Findus fyra gånger i samma bild, där de gör olika saker. Detta gör bilderna 

mer levande. Även på sida 5 (se fig. 4) använder sig författaren av denna metod. Där får vi 

även följa bilderna i en särskild riktning, först stegvis neråt medan Pettson hittar de saker han 

behöver för att bygga hönan och sedan åt höger där han blåser upp ballongen samtidigt som 

han är riktad mot sida 6 (se fig. 4) där Pettson och Findus till slut sätter ihop hela hönan. 

Kombinationen av riktningen och bildlösningen gör verkligen att bilderna blir mer levande 

samtidigt som deras rörelse fångas upp av bokens mitt, vilket överensstämmer med det som 

Rhedin lyfter (Rhedin 2001, s. 172).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Nordqvist 1986, s. 5–6 

Även fast bilderna har mest fokus, så skulle boken klara sig med enbart text. Texten är 

tillräckligt deskriptiv och således inte beroende av bilderna. Bilderna kan förhöja 

läsupplevelsen genom sin dekorativa funktion. Bilderna i denna bok har dock fler funktioner 

än så. Bilderna visar nämligen det innehåll som texten förmedlar och boken har därför ett 

parallellt text- och bildförhållande (Rhedin 2001, s. 106–107). Ett exempel är på sidan 5 där 

det står så här:  

 

[…] Pettson letade fram en liten vit ballong och en rulle ståltråd i skomakarlådan. Sen 

började han stöka i en gammal väska som stod i hyllan. – Var är pepparn, Findus, sa han 
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barskt. Den ska ligga här och ingen annanstans. Jag har ordning på mina grejer och det 

vet du. – Pepparn har väl aldrig legat i den väskan, så vitt jag vet, sa Findus lugnt. Den 

ligger ju alltid i cykelkorgen, det borde du väl veta vid det här laget. – Ja, just det, det 

stämmer precis, sa Pettson och plockade upp en stor påse peppar ur cykelkorgen. Han 

trädde ballongen på en tratt och hällde i så mycket peppar som fick plats. Sedan blåste 

han upp ballongen så den nästan exploderade. (Nordqvist 1986, s. 5) 

 

På sidorna 5 och 6 är det lättare att följa med i tidsförändringen eftersom vi får följa Pettson 

steg för steg genom simultansuccesionen när han letar efter rätt saker. Dock får vi följa 

honom i en motsolsrörelse, vilket är ovanligt enligt Nikolajeva (Nikolajeva 2008, s. 208). 

Först när han hittar ballongen i skomakarlådan, sen när han letar efter peppar i en väska, när 

han häller i pepparn i ballongen genom en tratt och när han blåser upp ballongen. Handlingen 

berättas alltså dubbelt på denna sida, vilket Rhedin benämner som att bilden och texten är 

redundant (Rhedin 2001, s. 83). Dock sker det mer utöver att handlingen berättas genom 

bilden. Det händer saker runtomkring som inte finns med i texten, som skulle kunna placeras 

på två nivåer. Först får vi se Findus som är med i handlingen och hjälper till att leta efter 

sakerna medan han i samma bild står i en låda med ena tassen i fickan och blåser på en 

vindsnurra. Detta framgår inte i texten och kan tolkas som att Findus tycker att det är roligare 

att leka än att leta efter saker. Utan bilden hade vi inte vetat att Findus gör någonting annat än 

att hjälpa till att ta fram sakerna.  

Den andra nivån är en berättelse i bilderna som inte finns med i texten och som egentligen 

inte tillför någonting till handlingen, vilket kallas för en sylleps (Nikolajeva 2008, s. 226). 

Den sylleps som vi får följa i böckerna om Pettson och Findus är de små figurerna som 

Nordqvist har valt att döpa till mucklor. Figurerna är på ett eller annat sätt med i alla bilder, 

antingen genom att man ser själva figurerna eller genom att man kan se spår av dem i 

omgivningen. Exempelvis kan vi se ett litet utedass (1986, s. 1), ett litet hus under en 

glaskupa (s. 5), små kläder som hänger på tork (s. 6) och en liten släde (s. 7). Denna sylleps 

har alltså ingenting med primärhistorien att göra, men visuellt sett tillför den en hel del för 

läsupplevelsen (Nikolajeva 2008, s. 226). Bland annat genom att en sökande aktivitet 

stimuleras där läsaren behöver vara uppmärksam för att kunna hitta annorlunda detaljer. 

Funktionen som denna typ av visuell sylleps kan ha för läsaren är således att höja 

läsupplevelsen genom att göra det spännande att utforska bilderna. Figurernas beteende 

förändras utifrån det som sker i primärhistorien (s. 226). Till exempel så sätter Pettson och 

Findus upp fyrverkerier runtomkring på gården för att skrämma räven med. Då kan vi se 

längst ner till höger på sida 14 (se fig. 5 & fig. 6), en muckla iförd en rymddräkt som står vid 
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en raket och har byggt upp en stege eller ett stöd för raketen och är redo för avfärd mot 

rymden. Detta påverkar inte primärhistorien, men primärhistorien har påverkat vad mucklan 

ska göra i just denna bild. Det är en form av envägskommunikation, när primärhistorien 

påverkar syllepsen medan syllepsen varken påverkar eller stör handlingen. Således blir text- 

och bildförhållandet särskilt intressant att undersöka för att se ifall det kan tolkas som att 

primärhistorien påverkas på något plan. Dock har det enbart tillfört roliga inslag i narrationen, 

men utan att ha en inverkan på handlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Nordqvist 1986, s. 13–14  Fig. 6: Nordqvist 1986, s. 14 

Det är särskilt intressant att analysera det sätt som Nordqvist har valt att introducera räven på i 

Rävjakten genom bilderna och texten. Räven finns med på pärmens framsida, därefter syns 

räven först på sidan 16 när Pettson och Findus tänker igenom planen om räven kommer på 

natten. Detta innebär att texten är avgörande för att läsaren ska förstå handlingen, annars kan 

det tolkas som att Pettson och Findus testar att uppfinna en höna, och sen dekorerar de gården 

med fyrverkerier inför en högtid. På sidan 12 pekar nämligen Pettson på en fiol, vilket kan 

tolkas som att även detta är någonting som skulle kunna användas vid en högtid. Texten 

beskriver däremot att Pettson har hängt upp ett rep på spiken där det nu hänger en fiol. Även 

denna sida visar vikten av ett bra samspel mellan text och bild samt att deras funktion är 

viktig för texten. 

En annan intressant iakttagelse är att Nordqvist har med en visuell proleps. Nikolajeva menar 

att en proleps ger en framåtblick över vad som kommer att hända i primärhistorien 

(Nikolajeva 2008, s. 224). Det är särskilt intressant att Nordqvist har valt att ha med en 

proleps med tanke på att Nikolajeva påpekar att dessa är ovanliga i bilderböcker (s. 224). 

Prolepsen visas i tavlan på sida 9 (se fig. 7 & fig. 8), som visar när Pettson och Findus går 

runt på gården och placerar ut fyrverkerierna. Detta är någonting som kommer att hända 
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längre fram i handlingen, men i primärhistorien på denna sidan så letar Pettson efter 

fyrverkerierna. Därför kan det tydas som att tavlan är en proleps, som alltså ger en blick 

framåt i handlingen. Detta kan vara förvirrande för barn, då tavlor oftast brukar visa bilder på 

sådant som har hänt eller på till exempel byggnader. Då kan det tolkas som att bilden i tavlan 

är någonting som redan har skett, så när de sätter upp fyrverkerierna kan återigen tolkningen 

om att en högtid närmar sig vara rimlig. Det vill säga att detta är en tradition som Pettson och 

Findus har.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Nordqvist 1986, s. 9  Fig. 8: Nordqvist 1986, s. 9 

Vid närläsning av texten, finns det även där inslag av framåtblickar. Bland annat på sidan 10 

där Pettson föreställer sig vad som kommer att ske, nämligen:  

 

Då blir det så här, att när räven kommer i natt så hoppar han på ballonghönan och biter i den 

så att den exploderar. Och då, när vi hör smällen, så tänder jag stubinen och i nästa sekund 

börjar det panga och smälla och blixtra runt hela gården. (Nordqvist 1986, s. 10) 

 

Varför jag enbart har benämnt detta exempel som en framåtblick snarare än en proleps är på 

grund av att det inte är en renodlad proleps för Pettson enbart föreställer sig vad som kommer 

att hända. Dessutom blir händelseförloppet annorlunda, vilket gör att de inte kan kallas för 

proleps. Det skulle kunna kallas för en form av proleps om det som Pettson föreställer sig 

faktiskt hade skett till punkt och pricka, men så var inte fallet. 

4.2 Tuppens minut 

Tuppens minut består av 12,5 uppslag där bilderna ges mest utrymme då de täcker nästan hela 

uppslagen. Vissa bilder är gjorda så att det har lämnats plats medvetet till texten, snarare än 
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att texten blir utplacerad där det råkar finnas plats kvar. Detta syns tydligt på bland annat sida 

5 (se fig. 9), där hönshuset är illustrerat men det verkar som att Nordqvist har valt att inte ta 

med taket på hönshuset för att texten skall få utrymme istället. Utifrån denna iakttagelse kan 

det tolkas som att texten är viktigare i denna bok eftersom det faktiskt ges mycket utrymme 

för texten, jämfört med Rävjakten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Nordqvist 1996, s. 5 

En annan intressant aspekt är hur Nordqvist har hanterat rörelserna i boken på. När det sker en 

rörelse i bilden så är det tydligt illustrerat genom fartstreck av olika varianter, eller 

rörelselinjer som Nikolajeva kallar det (Nikolajeva 2008, s. 202). Detta gör att bilderna blir 

mer levande och får ett djup. På sidorna 3 och 4 (se fig. 10) har Pettson med sig en låda och 

när han ställer ner den på marken så far tuppen hastigt ut. Detta har förstärkts med 

rörelselinjer från lådan upp till tuppen samt linjer vid tuppens vingar för att visa att de flaxar. 

Även mucklan på samma sida har rörelselinjer för att visa att den hoppar till när tuppen 

kommer i full fart. Dessutom kommer en höna flygande när den ser tuppen, och hastigheten 

som hönan kommer i har illustrerats med rörelselinjer. På sidan 5 så gal tuppen för första 

gången och enligt texten är det både vackert och kraftfullt, vilket har förstärkts i bilden med 

rörelselinjer runtomkring tuppens näbb. Det är alltså både rörelse och ljud som illustreras 

extra i boken med hjälp av linjer. Detta gör så att bilderna blir mer levande och läsaren kan få 

en tydligare känsla av händelsen. Man skulle kunna säga att rörelselinjerna förstärker texten 

och den känsla som texten försöker förmedla i vissa situationer. Ett bra exempel på detta är på 

sida 9 (se fig. 11) där Findus har lagt många grytlock i en stålbalja som han står och skramlar 

med samtidigt som han skriker. Då har Nordqvist lagt till rörelselinjer runtomkring baljan, vid 
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locken och vid Findus för att förstärka att det faktiskt händer någonting här. Även hönan som 

pickar på Findus svans för att han skall sluta föra sådant oväsen, har fått rörelselinjer för att 

visa att huvudet går upp och ner mot svansen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Nordqvist 1996, s. 3–4                 

 Fig. 11: Nordqvist 1996, s. 9 

Ett typiskt stildrag för Nordqvists illustrationer är de lite märkliga detaljerna. Det finns de 

som har en koppling till historien men som han har gjort lite annorlunda. Ett exempel på detta 

finns på sida 6 (se fig. 12), där Pettson står och sågar vid sin vedbod. Vid första anblick ser 

det ut som att han sågar i en trädstam. Men om man tittar mer noggrant så ser man att det är 

en jättestor morot som han sågar i. Toppen på moroten och tillhörande morotsblast ligger på 

marken och har sågats av. På ett sätt hör denna detalj dit, eftersom man först tror att det är ett 

träd som han står och sågar i. Men att det är en morot hör inte dit och det framgår ingenting i 

texten om Pettsons sågande. Moroten är alltså mer som en rolig detalj i bilden.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Nordqvist 1996, s. 6 
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På sidan 9 håller Pettson i en kratta, men Nordqvist har valt att rita en kam längst ner på 

skaftet istället för en vanlig kratta. På sidan 16 återkommer kammen, fast i en annan färg, i 

hallen. Funktionen där är inte så tydlig, kanske hänger den på väggen som en prydnadssak. 

Men det är snarare upp till läsaren att tolka. Det skulle kunna vara så att Nordqvist vill 

överraska läsaren med roliga detaljer. Om boken enbart hade haft text, då hade läsaren inte 

blivit överraskad av de roliga detaljer som bilderna visar eftersom texten inte nämner dessa 

överhuvudtaget. Nordqvist skulle kunna ha med någon av detaljerna i beskrivningen men har 

troligtvis valt att enbart ha det i bilden på grund av just överraskningsmomentet.  

 På sida 19 syns en stor fjäril som flaxar med sina vingar. Om man stannar upp och granskar 

fjärilen så ser man att Nordqvist har valt att rita mänskliga öron som vingar till fjärilen. Detta 

är också en spännande detalj, särskilt utifrån bokens handling. På detta uppslag får vi se hur 

tuppen kämpar med att inte gala, eftersom han bara får göra detta på morgonen och kvällen 

vilket framgår av texten. Det kan därför tolkas som att öronen har blivit större och försöker 

lyssna efter tuppens galande. Eftersom fjärilen ler, kan det tolkas som att den tycker att det är 

skönt med tystnaden. Om texten inte hade förmedlat att tuppen bara får gala morgon och 

kväll, så kan det tolkas som att tuppen har ont i halsen så att han inte kan gala. Här är texten 

alltså en viktig del för att förtydliga bilden.  

Den mest spännande detaljen som jag tror att de flesta som har läst den här boken uppskattar 

är på sidan 24 (se fig. 13), där brickan med kaffe, ägg och fikabröd till hönorna har sin egen 

fysik. Pettson håller i brickan med en hand så att den är lodrät, då borde allt på brickan åka av. 

Men det gör det inte, allt stannar kvar på brickan och har inte rört sig. Det enda som kan ha 

påverkats av att brickan är åt detta håll är kaffet eftersom det är lite som är spillt utanför 

kopparna. Men det kan lika gärna blivit så när han gick med brickan i ett vanligt grepp 

tidigare. Även detta är en detalj som inte beskrivs i texten.  
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Fig. 13: Nordqvist 1996, s. 24 

Sen finns det detaljer som inte alls har någon koppling till resten av uppslaget, som bara har 

blivit placerade där. Till exempel kan man se ved och buskar längst till höger på sidan 2. I 

buskarna står det en stor grön glasflaska som ser ut att vara större än vad Findus är. I texten 

framgår inte glasflaskan överhuvudtaget och utifrån de övriga illustrationerna så går det inte 

att koppla flaskan till sammanhanget. Dock skulle det kunna tolkas som att Pettson har haft 

någon form av dryck i den för att släcka törsten när han klyver ved och sen glömt att ta hand 

om den. Huruvida det är troligt eller inte går att diskutera, särskilt med tanke på flaskans 

storlek. På sidan 8 kan vi se en jätteliten ko som står i en jätteliten hage som den knappt får 

plats i. Kossan ser lite annorlunda ut och är mindre än vad hönorna är. Varför den är med på 

detta sätt i detta uppslag är svårt att lista ut. Man kan anta att det skulle vara en rolig och 

knasig detalj till resten av bilden. På sidan 23 (se fig. 14) finns det en tunna i trä och i den 

sitter en mycket stor sked. Denna detalj tillför inget till historien och har ingen funktion mer 

än att vara en annorlunda detalj som läsaren kan fundera över. På samma sida finns det även 

solrosor, där Nordqvist har valt att lägga till ett öga på varje solros så att det ser ut som att de 

tittar. Solrosorna blir mer levande. Denna detalj är mer kopplad till vad som händer på denna 

sida, eftersom Pettson går runt och letar efter tuppen som har försvunnit. Det kan alltså tolkas 

som att solrosorna hjälper till att leta efter tuppen. Här är det både text och bild som visar att 

Pettson letar efter tuppen och detaljen med solrosorna förstärker själva letandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Nordqvist 1996, s. 23 

Det skulle kunna tolkas som att Nordqvist leker med illustrationerna för att göra bilderna mer 

spännande och roliga att titta på. Till viss del lämnar bilderna det realistiska berättandet och 
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erbjuder istället ett fantasiland som stimulerar betraktaren. Det finns detaljer som man fastnar 

för, som man vill veta mer om och som man faktiskt kommer ihåg för att de är så annorlunda 

och roliga. Som jag nämnt tidigare skulle narrationen fungera utan bilder, men då 

framkommer inte roliga detaljer som dessa. Allt som jag beskrivit ovan får man bara reda på 

om man tittar på bilderna. Texten berättar primärhistorien medan bilderna dels visar 

primärhistorien och dels bygger vidare på historien lite mer runtomkring där de roliga och 

märkliga detaljerna förekommer.  

De detaljer som kan vara de viktigaste är dock mucklorna. I boken är mucklorna hela tiden 

kopplade till vad som sker, ungefär på samma sätt som i Rävjakten med skillnaden att de 

reagerar på de olika situationer som uppstår snarare än att anpassa sig. På sidan 9 (se fig. 11) 

så skramlar Findus med grytlocken och skriker medan tuppen gal. Då ser vi en vagn som 

mucklorna har fyllt med alla sina möbler och sina två muckelbarn, och så drar 

muckelföräldrarna vagnen bort från oväsendet. De fyra mucklorna har någon form av mössa 

över öronen så att de ska slippa oljuden och muckelföräldrarna ser dessutom trötta och slitna 

ut. I texten framgår det att Findus för ett: ”förskräckligt oväsen” (Nordqvist 1996, s.9). 

Utifrån detta kan det tolkas som att muckelfamiljen flyttar för att antingen tuppens galande, 

Findus förskräckliga oväsen eller en kombination av de båda.  

En annan intressant detalj i Tuppens minut är de olika blommorna som finns med i hela 

boken. Istället för vanliga blommor så finns det blommor som ser ut att vara köttätande (s. 7). 

Det finns en hel del maskrosor i de olika uppslagen som är överblommade, hängiga och har 

snirkliga stjälkar (se fig. 15). Det finns inte en enda maskros som är i blom, förrän på bokens 

sista sida (se fig. 16). Där är det sex stycken stora fina gula maskrosor. De tar upp en stor del 

av bilden och det verkligen skiner om dem. Om man enbart skulle titta på bilden skulle man 

kunna tro att boken slutar lyckligt med tanke på att maskrosor verkligen skiner, Findus ser 

glad ut och hönorna likaså. På den sista sidan får vi reda på att hönorna snart kommer att få 

kycklingar och att deras pipande kommer att höras istället för tuppens galande. Tuppen 

försvann men vi fick inte veta vart eller om tuppen mår bra. Enligt min åsikt är det inte ett 

lyckligt slut med tanke på att de letar förtvivlat efter honom och på sidan 23 uttrycker Pettson 

förfärat att höken eller räven kanske tar tuppen, eller att tuppen dör av hunger. Med tanke på 

denna oro Pettson har för tuppen är det konstigt att det inte blir en upplösning där läsaren får 

veta att tuppen mår bra. Det hade kanske räckt med att Pettson, Findus och hönorna fick höra 

tuppen gala i fjärran. Nikolajeva påpekar dock att moderna barnböcker har skiftat från att ha 
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ett lyckligt slut som avrundar berättelsen till att ha ett mer öppet slut där det är läsaren som får 

tolka och fantisera över vad som kommer hända härnäst (Nikolajeva 2017, s. 77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Nordqvist 1996, s. 19–20 

     Fig. 16: Nordqvist 1996, s.25 

4.3 Findus flyttar ut 
Findus flyttar ut består av 12 uppslag. Även i denna bok har Nordqvist skapat utrymme åt 

texten genom att inte fullfölja bilderna. Det finns flera exempel på detta men ett är på sidan 9, 

där Norqvist har valt att inte rita hela motivet, som i detta fall är Pettsons hus. Man kan se en 

del av hans dörr och husvägg sen är det som om penseldragen slutar i luften och det blir en 

expressiv gräns som Rhedin skriver om (Rhedin 2001, s. 163). Denna gräns gör det tydligt att 

texten har getts utrymme på sidan. Han har alltså medvetet valt att inte fullfölja motivet. Det 

går att anta att författaren har ändrat sitt sätt att placera ut bild och text i böckerna med åren, 

då både Tuppens minut (1996) och Findus flyttar ut (2012) skiljer sig från Rävjakten (1986).  

Det finns två aspekter i denna bok som skiljer sig oerhört mycket, nämligen textens 

uppbyggnad och mucklorna. I de andra analysobjekten var det främst en berättarröst som 

förde berättelsen framåt medan dialogerna var få. I Findus flyttar ut är dialogerna och 

tankeredovisningarna desto fler och berättarrösten får mindre utrymme. För att verkligen kolla 

så att detta stämde, så räknade jag alla dialoger och tankeredovisningar i de tre 

analysobjekten. Resultatet blev som följer: Rävjakten: 55 stycken, Tuppens minut: 51 stycken 

och Findus flyttar ut: 99 stycken. Detta visar att det förekommer nästan dubbelt så mycket 

dialoger och tankeredovisningar i denna bok jämfört med de övriga. Dialogerna och 

tankeredovisningarna är det som för handlingen framåt, det är där vi får veta vad som händer 
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och olika beskrivningar ges. Den berättande texten fyller självklart i på sina ställen, men det 

är ändå dialogerna och tankeredovisningarna som styr. Särskilt tydligt är detta på sidan 3 där 

det står så här:  

Findus slutade hoppa. Han funderade.  

– Att inte sitta på skorstenen? Sa han. 

 – Nej, det var inte det jag menade nu, sa Pettson. Jag menar samma sak som du 

lovade i förrgår och dagen före.  

– Att… inte retas med hönsen!  

– Nej!  

– Att innnnttteee… Han funderade medan han studsade lite försiktigt.  

– Du lovade att du skulle sluta hoppa i sängen klockan fyra varje morron!  
– Är klockan redan fyra? sa Findus. Jag trodde den bara var halv fem.  

– Det spelar ingen roll, sa Pettson. Det är i alla fall för tidigt att hoppa i sängen. Du 

väckte mig ju och det har du gjort varenda morron sen du fick den där sängen. 

Antingen slutar du hoppa eller också… får vi flytta ut sängen någon annanstans.  

– Antingen sluta hoppa… eller flytta? sa Findus.  

– Antingen eller, sa Pettson.  

Findus funderade en stund. Sen sa han:  

– Då flyttar jag.  

 

Detta hade författaren kunnat skriva som en berättande text som dessutom hade kunnat vara 

kortare men med samma innehåll. Genom att använda dialoger får läsaren tillfälle att 

verkligen vara med i den här kampen mellan Findus som är pigg, busig och inte har en aning 

om vad han inte får göra och en nyvaken, irriterad gammal Pettson som bara vill sova ostört. 

Det kan alltså tolkas som att de olika känslor som de båda har blir tydligare för läsaren.  

Dialogerna och tankeredovisningarna gör att bilderna får mindre utrymme att bestämma 

handlingen. Jämfört med de övriga analysobjekten är det tydligt att bilderna utgår från texten 

snarare än tvärtom. Däremot framkommer karaktärernas känslor tydligare, då dessa uttrycks 

mer i texten vid användandet av dialoger och tankeredovisningar. Till exempel: ”- Det var 

väldigt vad tyst det var utan katt, tänkte han. Vad konstigt det känns. Stackars alla människor 

som sitter ensamma utan katt. Stackars mej. Jag ska höra om jag kan höra honom.” (Nordqvist 

2012, s. 10). Den ensamhet som texten förmedlar via denna tankeredovisningen gör att vi 

kommer närmre Pettson perspektiv. Dessutom skildras det även visuellt genom att Nordqvist 

har använt sig av dovare färger och bilden ger intrycket av att vara lite suddig. Därutöver ser 

Pettson ledsen ut där han sitter ensam i köket och äter.  

Det går inte att veta helt säkert varför denna bok har dubbelt så mycket dialoger jämfört med 

de övriga analysobjekten. Dock kan en av orsakerna vara att boken är skriven utifrån ett 

teatermanuskript som Nordqvist skrev år 1990 till teatergruppen Teater Resenär i Stockholm 

(Nordqvist, 2012). Teater Resenär åker på turné och spelar teater för barn, de spelade upp 
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Findus flyttar ut 420 gånger och efter detta valde Nordqvist att göra om det till en bilderbok, 

vilket resulterade i denna bok år 2012. Eftersom Findus flyttar ut är gjord utifrån ett 

teatermanuskript, var det kanske enklare att behålla en hel del av dialogerna och 

tankeredovisningarna snarare än att skriva om texten så att den får en berättarröst. 

Den andra aspekten som är utstickande är Nordqvists användande av mucklor. De 

förekommer mycket oftare här, både synligt och i form av spår efter dem. Exempelvis finns 

det sju mucklor på sidan 11 (se fig. 17), vilket är oerhört många för att vara på en sida. Totalt i 

hela boken finns det 52 stycken mucklor och utöver det finns det 18 olika spår som visar att 

de finns någonstans i närheten. I både Rävjakten och Tuppens minut återfinns 25 stycken 

mucklor, dock har den första 14 stycken spår av mucklor medan den senare enbart har 5 

stycken spår av mucklor. Det är dock en stor skillnad, särskilt mellan Tuppens minut och 

Findus flyttar ut på så sätt att mucklornas beteende inte förändras på samma sätt utifrån vad 

det är som sker på den aktuella sidan. Ett exempel finns på sidan 14 (se fig. 18), där Pettson 

håller på att gallra i grönsakslandet. Några hönor pickar där Pettson arbetar, några hönor sitter 

i en kärra och Findus jagar en höna med en kratta. Här skulle mucklorna kunnat skratta åt det 

som Findus gör eller göra samma som Findus alternativt Pettson. Det vore inte omöjligt om 

mucklorna hade ett eget grönsaksland som de kan greja i, särskilt med tanke på andra detaljer 

och hus som de har, som är minikopior av Pettsons gård. Men mucklorna på den här sidan gör 

helt andra saker. En sitter och gungar på en minigunga i ett träd precis nedanför sitt hus. Sen 

har vi fem mucklor som ligger i salladsbladen och sover. Det kan finnas olika förklaringar till 

den drastiska ökningen av mucklor i bilderna, med tanke på att detta är den senaste boken om 

Pettson och Findus. Det skulle kunna vara så att Nordqvist ville fylla ut bilderna med lite 

detaljer och därför blev det fler mucklor, precis som i exemplen ovan. Det skulle även kunna 

bero på att mucklorna och letandet efter dessa varit populärt bland läsarna så att han helt 

enkelt har ritat dit fler. Läsupplevelsen blir mer spännande av hans roliga och knasiga detaljer.  
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Fig. 17: Nordqvist 2012, s. 11   Fig. 18: Nordqvist 2012, s. 14  

Överlag så verkar det som att Nordqvist har varit konsekvent i sina illustrationer i böckerna 

om Pettson och Findus, det vill säga att miljön och karaktärerna ser likadana ut, förutom i 

denna boken. Först och främst så syns det tydligt att Pettson har åldrats om man jämför de tre 

böckerna med varandra. Hans skägg är grått istället för svart (1986, s. 5; 1996, s. 9; 2012, s. 

4). Det syns på halsen att han blivit äldre då huden ser insjunken ut (1986, s. 5; 1996, s. 4; 

2012, s. 6), han är mer kutryggig (1986, s. 14; 1996, s. 14; 2012, s. 9), och han har glasögonen 

längre ner på näsan (1986, s. 5–6; 1996, s. 3–4; 2012, s. 4, 7, 10). Dessutom har Pettson blivit 

smalare, men detta behöver dock inte alls bero på hans ålder. Utifrån texten finns det 

ingenting som tyder på att Pettson har åldrats, han fortsätter med sina projekt och gör det 

mesta på egen hand. Det står inte att någonting är ovanligt tungt, jobbigt eller att han behöver 

ta en paus. Här är det enbart bilderna som ger en inblick i Pettsons åldrande. Om man bara har 

den här boken så att man inte kan jämföra hur Pettson ser ut, är det inte självklart att detta är 

någonting som man lägger märke till. Findus ser däremot inte ut att ha åldrats någonting alls. 

Bortsett från Pettsons åldrande så finns det en hel del förändringar i bland annat hur Pettsons 

sovrum ser ut. På sidan 2 är det en stor tavla med tre kossor bakom Pettsons säng och till 

vänster hänger det en mindre tavla på en ko. På sidan 4 är tavlan bakom sängen borta och den 

lilla tavlan är större och kossan har bytt min. På sidan 3 är det en byrå med saker på till 

vänster om sängen, men ingenting mer. På sidan 19 är byrån inte kvar, men det finns en 

vedspis istället. På denna sida är det även helt andra tavlor på väggarna än vad det har varit 

tidigare, dock med samma tema, kor. Sådana här förändringar har det inte varit i de andra 

analysobjekten, vilket är riktigt intressant. En tolkning skulle kunna vara att även detta är en 

sådan lekfull detalj i Nordqvists illustrationer, där det blir lite som ”finn fem fel” över det 

hela. Jag vill gärna tro att det finns en tanke bakom dessa förändringar, men det skulle likväl 

kunna vara så att Nordqvist ritade rummen på det sätt som han kände för där och då snarare 

än att se till så att allt ser exakt likadant ut.  

5. Slutsatser och diskussion 
Under detta avsnitt kommer slutsatser från analysen att lyftas fram och diskuteras. För att göra 

det tydligare har jag delat in avsnittet utifrån analysobjekten på samma sätt som jag gjorde i 

analysen. Därefter kommer en generell slutsats och diskussion kring dessa tre böckerna att 

föras. Avslutningsvis kommer den pedagogiska potentialen med att använda dessa 

bilderböcker i undervisningen för att utveckla elevers läsning och läsintresse att diskuteras 
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utifrån analysens resultat. Därutöver kommer det även diskuteras några olika sätt som 

böckerna kan användas på utifrån ett didaktiska perspektiv, med tanke på min kommande 

yrkesroll.  

5.1 Rävjakten  

Överlag i boken är det bilderna som har fått mest utrymme på uppslagen. Det är stora bilder 

som täcker större delen av sidorna, vilket gör att nästan ingen plats har lämnats åt texten. Det 

ser snarare ut som att texten har fått tryckas in där det finns en liten glipa i bilderna. Det gör 

det troligt att Nordqvist illustrerade först och sedan skrev texten till bilderna. 

Tidsaspekten är särskilt utmärkande i Rävjakten, där det finns flera uppslag som ser ut att vara 

helsidesbilder men där det i själva verket är två bilder där det har gått en tid emellan. 

Nordqvist har gjort så att bilderna går ihop med varandra även om det är två olika bilder på 

flera uppslag, vilket kan vara ett medvetet val för att skapa en spänning mellan höger- och 

vänstersidan. Han har även använt simultansuccesion på flera ställen för att visa för läsaren att 

det sker någonting i bilden, för att således möta och förstärka texten och handlingen. Det finns 

en hel del parallella text- och bildförhållanden i Rävjakten, där alltså bilderna visar det som 

texten säger.   

Syllepsen är som sagt berättelsen utanför primärhistorien där, i detta fall mucklornas, 

beteenden förändras utifrån handlingen i primärhistorien. En slutsats utifrån analysen är att 

det är en envägskommunikation mellan text och bild genom syllepsen. Det vill säga att bilden 

visar bland annat en sylleps som påverkas av handlingen, som förs framåt av texten men 

texten påverkas inte av syllepsens del av bilden. Syllepsens funktion är troligtvis att höja 

läsupplevelsen och göra boken ihågkommen. Dock skulle det lika gärna kunna vara så att 

Nordqvist gillade att rita små figurer och gjorde det för sin egen skull snarare än för läsarnas.  

Att räven inte syns i bilderna förrän på sidan 16 är intressant. Boken handlar om en rävjakt, 

men om läsaren enbart tittar på bilderna får hen inte veta förrän mot slutet av boken vad det är 

som Pettson och Findus fixar och donar inför. Det kan dock vara ett medvetet val på så sätt att 

läsaren ska få fantisera själv utifrån bilderna, vad som kommer att hända. Bilderna behöver 

inte berätta allt för om det lämnas luckor så kan läsaren själv fundera kring vad som händer, 

varför och vad som kommer att hända. Om man däremot vill veta exakt vad det är som 

händer, så behövs texten. I den här boken fyller texten i vissa av de luckor som bilden lämnat 

och bilden fyller i vissa av de luckor som texten har lämnat. Det är ett ömsesidigt förhållande 
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där de kompenserar för varandra. Dock finns det även luckor som varken text eller bild kan 

fylla, istället blir det läsarens roll att fantisera och skapa sin egen tolkning.  

5.2 Tuppens minut  

Även i denna bok är bilderna centrala, vilket egentligen är givet med tanke på att Nordqvists 

böcker om Pettson och Findus är mest kända för sina illustrationer. Dock är det ändå 

intressant att nämna det, eftersom bilderna har blivit anpassade så att texten ska få plats, 

snarare än att placera in texten där det fanns plats över. Nordqvist har alltså medvetet valt att 

inte fullfölja motiven på vissa av sidorna. Dock kan vi inte veta ifall han ritade bilderna på 

detta sätt från början eller om han anpassade dem i efterhand när texten skulle placeras in. 

Detta blir en form av visuellt bild- och textförhållande, där båda ger utrymme att uttrycka sig 

för att förmedla berättelsen.  

För att läsaren ska få en känsla för vad som händer har texten i denna bok blivit förstärkt med 

en hel del rörelselinjer. Detta gör att bilderna men också texten blir mer levande. Texten har 

begränsade uttrycksmöjligheter och bilderna visar det texten beskriver, därutöver tillför 

rörelselinjerna en helt annan känsla, nästan som att läsaren är med i handlingen för att bilden 

verkligen visar vad det är som sker. Det blir en intressant aspekt i text- och bildförhållandet 

som tar bilderboksillustrationer till en djupare nivå. Det skulle kunna vara så att 

bilderboksförfattare/bilderboksillustratörer har tagit inspiration från serier och filmer när de 

gör bilderna mer levande i böckerna.  

I analysen framkom det att det finns en hel del märkliga och roliga detaljer i bilderna. En del 

detaljer hör till narrationen, men är lite annorlunda. På så sätt blir det ett märkligt och/eller 

roligt inslag i bilden, ett exempel på detta är trädet som Pettson sågar i på sidan 6 som faktiskt 

är en stor morot. Det finns också en del detaljer som inte hör till narrationen, där en tolkning 

kan vara att dessa enbart finns med för att överraska läsaren. Ett exempel som togs upp i 

analysen var den stora skeden i tunnan på sidan 23. De här detaljerna fångar läsaren genom att 

de är så oväntade. De kan få läsaren att ifrågasätta varför de finns just där, varför de har den 

storlek som de har och vad Pettson och Findus använder dem till. Nordqvist är särskilt känd 

för sina olika detaljer då de både roar och överraskar läsaren. Fjärilen på sidan 19 är en rolig 

detalj med tanke på att vingarna ser ut som människoöron. Denna detalj har ett stort 

tolkningsutrymme. Det kan tolkas som att fjärilen lyssnar efter tuppens galande för att den vill 

höra den gala eller för att den är trött på galandet och verkligen inte vill höra det mer. Fjärilen 

kanske tror att den har blivit döv, eftersom den inte hör tuppen gala och får då större 

vingar/öron för att lyssna noga.  
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En annan intressant aspekt, som tillhör detaljerna, är syllepsen. Vanligtvis anpassar sig 

mucklorna utifrån handlingen, men här reagerar de på det som sker i handlingen. Till exempel 

när Findus väsnas med grytlocken och tuppen gal, då flyttar muckelfamiljen med alla sina 

saker. Om syllepsen hade varit anpassad utifrån primärhistorien på samma sätt som i 

Rävjakten, då borde muckelfamiljen snarare göra någonting som liknar det som Findus gör 

istället för att reagera på Findus och tuppens handlingar genom att flytta därifrån. Det skulle 

kunna vara så att Nordqvist ville att syllepsen skulle förstärka primärhistorien, så att läsaren 

verkligen förstår vilket oväsen det är på gården, vilket är ett tydligt exempel på hur bilder kan 

förstärka texter.  

Genomgående i boken finns det med överblommande, hängiga och snirkliga maskrosor, det 

kan tolkas som att de förmedlar att någonting inte står rätt till. Däremot är maskrosorna i full 

blom på sista sidan, vilket kan tolkas som att det är ett lyckligt slut då bilden skiner upp av 

maskrosorna. Det skulle kunna vara ett lyckligt slut lika mycket som ett olyckligt slut med 

tanke på att det inte finns en tydlig avslutning där läsaren får veta allt som händer. Nikolajeva 

diskuterar detta och menar att ett öppet slut är vanligare i moderna bilderböcker, där läsaren 

själv får tolka och fantisera över vad som händer härnäst (Nikolajeva 2017, s. 77). Jag är 

uppvuxen med folksagor där normen är att sagor bör ha ett lyckligt slut och att läsaren får veta 

vad som händer med alla karaktärer. Därför kan en åsikt vara att slutet på Tuppens minut 

varken speglas genom bilden eller texten på sista sidan, då det verkar som att Pettson, Findus 

och hönorna har gått vidare med sitt liv och därmed slutat oroa sig för tuppen, när det på 

sidorna innan framkom att de var mycket oroliga. 

5.3 Findus flyttar ut  

Nordqvist har även i denna bok gett utrymme åt texten, till och med mer än i Tuppens minut. 

Särskilt intressant är det på sidan 8 där han har satt in texten i en ram för att det skulle passa in 

i resten av bilden på ett bra sätt.  

Det förekommer mycket dialoger och tankeredovisningar, vilket gör att berättarrösten som har 

funnits med i de tidigare verken inte ges lika mycket utrymme att föra berättelsen framåt. 

Genom att få ta del av dialoger och karaktärernas tankeredovisningar ges läsaren möjlighet att 

ta del av de känslor som uppstår. Det är alltså dialogerna och tankeredovisningarna som leder 

handlingen framåt, vilket gör att det inte finns så mycket utrymme att förmedla detaljer kring 

handlingen som berättarrösten vanligtvis gör. Då är det upp till Nordqvist att utnyttja 

bildernas potential för att få med dessa detaljer och beskrivningar som dialogerna inte 

förmedlar. Den här boken är ett omarbetat teatermanus, vilket som sagt kan vara en av 
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anledningarna till att det är mycket dialoger och tankeredovisningar. En annan anledning till 

denna förändring, skulle kunna vara att den moderna bilderboken utvecklas, vilket har gjort 

att även Nordqvist har fått anpassa sitt skrivande.  

I analysen framkom det att det finns otroligt många mucklor, särskilt om man jämför alla tre 

böckerna med varandra. Dessutom är mucklornas beteende inte lika påverkade av handlingen 

som i de övriga böckerna. Det kan ha varit problematiskt att rita bilder som berättar mer än 

vad texten gör eftersom det främst är dialoger i boken och därför kan det tolkas som att 

Nordqvist har valt att fylla ut bilderna med mucklor. Mängden mucklor skulle även kunna 

bero på dess popularitet. Eftersom Findus flyttar ut utgavs 2012, så var Nordqvists sylleps 

redan välkänd och det kan likväl varit en önskan från läsare att det ska finnas fler mucklor i 

böckerna.  

Texten är bestående, det finns alltså inga detaljer som förändras i den. I bilderna sker det 

däremot en del förändringar. Bland annat så skiftar en del tavlor motiv medan andra 

försvinner och en byrå byts ut mot en vedspis. Detta är återigen detaljer som kan väcka lusten 

hos läsaren att söka efter förändringar och annorlunda detaljer. Om detta är Nordqvist tanke 

eller om han enbart målade det som han kände för där och då går inte att säga. Däremot vet vi 

att dessa detaljer är omåttligt populära och även ett typiskt stildrag för Nordqvist. En annan 

märkbar förändring som framkom i analysen är att Pettson åldras, det kan vara svårt att 

upptäcka det om man enbart läser Findus flyttar ut. Om man däremot jämför Pettson i alla tre 

böckerna, så blir förändringen desto tydligare. Det är bilderna som avslöjar åldrandet då 

Pettsons utseende stegvis förändras, medan det i texten inte framgår överhuvudtaget att han 

blir äldre. 

Den visuellt sett tydligaste aspekten i dessa tre böcker är det utrymme som text och bild har 

fått. I Rävjakten blev texten placerad där det fanns plats över. 10 år senare hade bilderna 

anpassats så att de skulle finnas utrymme för texten i Tuppens minut. Även i Findus flyttar ut, 

som utgavs 12 år efter det, har texten fått ett givet utrymme. Denna utveckling kan bero på 

flera olika aspekter, bland annat genom att Nordqvist, för varje år som går, utvecklas både 

som författare och illustratör, vilket kan medföra att det sker vissa mindre förändringar i hans 

arbete såsom att ge texten mer utrymme. Därutöver har han en säregen stil som lätt känns 

igen, just för att han håller fast vid vissa tekniker i sitt arbete. Det skulle även kunna bero på 

den funktion som text och bild får i olika sammanhang, i detta fall skulle det rent generellt sett 

kunna tolkas som att bildernas funktion för att skapa en läsupplevelse är i fokus.  
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Utifrån Rhedins bilderbokskoncept (Rhedin 2001, s. 73), skulle man kunna placera in 

Nordqvists bilderböcker under det genuina bilderbokskonceptet eftersom det är en tydlig 

växelverkan mellan text och bild. Det finns även aspekter från konceptet “den expanderande 

texten” (Rhedin 2001, s. 78–88) som passar in på böckerna med tanke på att illustrationerna 

får mycket utrymme. Jag har nämnt tidigare att böckerna skulle klara sig med enbart text, 

eftersom det uppstår redundans på flera ställen, vilket således är kopplat till konceptet “den 

illustrerade texten”. Dock anser jag att Nordqvists böcker ändå inte hör till detta koncept, med 

tanke på allt det som sker i bilderna som inte finns med i texten.  

5.4 Finns det någon pedagogisk potential i böckerna om Pettson och Findus?  

Som tidigare nämnts är det viktigt att elever utvecklar sin läsförmåga tidigt, för att de ska få ut 

så mycket som möjligt från utbildningen. När barn börjar lära sig att läsa är de oftast ivriga 

över att fortsätta, eftersom de märker av tydliga framsteg. Denna iver är otroligt värdefull och 

det gäller för pedagoger att ta tillvara på den för att påbörja ett skapande av läslust i 

klassrummet. Det kan dock vara svårt att veta hur man ska arbeta för att ta tillvara på 

elevernas intresse för böcker och läsning. Det absolut viktigaste är att böckerna på något sätt 

är attraktiva för eleverna. Detta har Nordqvist lyckats otroligt bra med genom handlingen, 

karaktärerna, bilderna, syllepsen och de roliga detaljerna. När man läser böckerna om Pettson 

och Findus, är det svårt att inte kliva in i deras värld. Dessutom är det möjligt att samtala om 

dem på ett lättsamt sätt, samtidigt som elevernas tänkande utmanas.  

Oftast ställer skolan mycket krav på elevers läsning, många gånger handlar det om att läsa 

med flyt, göra en bokrecension eller svara på frågor utifrån boken. Körling påpekar i kapitlet 

“De viktiga första åren” att det är förståeligt att sådana uppgifter kan släcka läslusten, särskilt 

om detta är undervisningens enda upplägg. Hon jämställer eleverna med oss vuxna och 

påtalar att vuxna troligtvis inte skulle tycka att läsningen är rolig om det hela tiden kommer 

krav på att svara på frågor eller att analysera boken (Körling 2003, s. 17–18). Ett sätt kan 

därför vara att läsa en bilderbok tillsammans med eleverna och föra ett kravlöst boksamtal. 

Genom att läsa, titta på bilderna samt prata om vad texten respektive bilderna berättar genom 

ett boksamtal, ges eleverna möjlighet att på ett meningsfullt och kravlöst sätt utveckla sin 

förmåga att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket 

2018, s. 258). 

Bilderböcker erbjuder alla elever, oavsett hur mycket deras läsförmåga har utvecklats, att ta 

del av skönlitteratur och försvinna in i böckernas värld för att uppleva den glädje som läsning 

faktiskt kan ge. Bilderna i Nordqvists böcker om Pettson och Findus har en säregen stil där 
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eleverna får ta del av olika detaljer på ett kreativt och annorlunda sätt, vilket kan leda till att 

deras kreativa kompetenser utvecklas. Däremot finns det självklart nackdelar med boksamtal, 

precis som med allt annat. De elever som har kommit längre i utvecklingen av läsförmågan 

kan anse respektive uttrycka att detta arbetssätt är tråkigt, lätt och vill snarare läsa på 

egenhand. Då kan det bli tydligt för övriga elever att de inte har kommit lika långt i läsningen, 

vilket kan medföra en risk att de inte vill arbeta på detta sätt. Det är alltså av stor vikt att 

pedagogen i sin planering utgår från de didaktiska frågorna för att alla elever ska få känna sig 

kompetenta, vilket spelar en stor roll för att skapa en miljö med ett lustfyllt läsande. Detta kan 

verka som en självklarhet, men det finns även de lärare som bara tar en bilderbok och börjar 

läsa utan att sätta sig in i den på förhand. 

Boksamtal är ett ypperligt tillfälle att använda de tre verk av Nordqvist som har behandlats i 

analysen. Eleverna kan tycka att det är spännande med Pettsons uppfinningar och alla hans 

annorlunda prylar. Vissa av eleverna kan identifiera sig med Findus eller jämföra Findus med 

ett yngre syskon. Detta kan göra att eleverna tycker att boken är rolig och att de blir nyfikna 

på vad Pettson och Findus ska hitta på härnäst. Därutöver är det troligtvis syllepsen och de 

annorlunda detaljerna som lockar barn mest att vilja läsa böckerna. De vet aldrig vad som kan 

dyka upp i bilderna och kan ständigt hitta nya spännande detaljer, vilket kan stimulera 

elevernas upptäckarlust. Utifrån ett didaktiskt perspektiv är detta oerhört värdefullt med tanke 

på att upptäckarlusten mycket väl kan leda till ett större intresse för böcker och läsning. Om 

pedagogerna märker att även de elever som tycker det är tråkigt att läsa blir intresserade av 

böckerna och deras upptäckarlust väcks till liv, då är det särskilt viktigt att ta tillvara på det 

och skapa flera tillfällen och framförallt en miljö där en sådan undervisning är möjlig.  

Genom att arbeta med dessa tre bilderböcker finns det många olika aspekter att diskutera med 

eleverna. Det går att lyfta hur bilder och text samspelar med varandra och vilken betydelse de 

båda har i olika kontexter. Det är särskilt intressant att diskutera huruvida texten klarar sig 

utan bilder och vice versa, särskilt med Nordqvists böcker där illustrationerna har en mycket 

stor roll. Detta kan vara en bra ingång inför att eleverna ska börja skriva sina egna berättande 

texter med tillhörande bilder, för att synliggöra olika tillvägagångssätt att bygga upp en 

berättelse på med hjälp av just text och bild. Eleverna ges även förutsättningar att träna på sin 

läsförståelse, dels genom boksamtalet och dels genom att bilderna i de här böckerna förmedlar 

visuellt det som texten beskriver. Bilderna visar även mer utöver primärhandlingen, vilket kan 

vara både en fördel och en nackdel vid läsförståelse. Det kan dels vara en utmaning för 
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eleverna så att de verkligen får fundera på vad det är de har läst och vad det är som de ser. 

Dels kan det vara förvirrande när bilden visar mer än vad som finns med i texten.  

Det är även möjligt att arbeta ämnesöverskridande med dessa böcker som underlag, vilket 

även Blikstad-Balas påpekar är ett bra komplement till läromedel för att komma åt fler 

synvinklar kring ett ämnesområde (Blikstad-Balas 2018, s. 126). Man kan diskutera hållbar 

utveckling, värdegrundsrelaterade frågor och förhållningssätt samt djurens och människors 

rättigheter. Böckerna om Pettson och Findus är ett mycket tacksamt material att använda för 

att diskutera kring hållbar utveckling. Bland annat så återanvänder Pettson saker istället för att 

kasta och köpa nytt, han uppfinner saker utifrån vad han redan har hemma och odlar egna 

grönsaker i trädgården. I Rävjakten använder Pettson och Findus enbart saker som de har 

hemma för att tillverka konstruktionen som ska skrämma räven. I Findus flyttar ut gör de om 

det gamla utedasset till ett hus åt Findus. Detta är bara ett fåtal av de olika exempel som kan 

kopplas till hållbar utveckling. Det finns även aspekter som inte är lika positiva utifrån ett 

hållbarhetstänk, till exempel så spelar Findus krocket med ägg, vilket verkligen är slöseri. Det 

vore intressant att se ifall eleverna uppmärksammar detta eller inte.  

Det dyker upp flera situationer där det är rimligt att diskutera värdegrundsrelaterade aspekter. 

I Rävjakten är det möjligt att diskutera den anklagande ton som Pettson har gentemot Findus 

när han inte hittar de olika saker som han letar efter. Är det okej att tilltala någon på detta 

sätt? Varför gör Pettson det? Kan det bero på att Findus framställs som ett barn och att barn 

många gånger slarvar bort saker? Det sistnämnda är intressant att diskutera med eleverna, 

men det gäller att göra det på ett sätt så att de inte tar åt sig av det. Eftersom Findus tycker det 

är jobbigt att tuppen gal högt och ofta, så hittar han på att Pettson har satt upp regler för detta. 

Därför är Tuppens minut ett mycket bra exempel att använda sig av för att prata om lögner, 

hur man handskas med ett störningsmoment som uppstår samt hur man är en bra kompis.  

Jag är övertygad om att undervisning som grundar sig på detta material, i kombination med en 

kompetent pedagog, kommer att stärka många elevers intresse för att läsa och skriva. Detta 

framgår även i läroplanen att undervisning skall göra (Skolverket 2018, s. 257). 
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