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Abstract    

Elisabeth Johansson & Karin Forslund: Vi på Saltkråkan i bilderboksformat – En 

adaptionsstudie (2019) Svenska, Självständigt arbete inriktning f-3, 15 högskolepoäng. 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Höstterminen 2019. 

Studiens syfte är att undersöka hur en bilderbok utformats för att nå sin tilltänkta målgrupp. I 

arbetet med detta har en nyutgiven (2019) bilderbok, Saltkråkan - Ett litet djur åt Pelle, 

jämförts med kapitelboken den baserats på med hänsyn till uteslutningar som gjorts, språklig 

svårighetsgrad samt relationen mellan bild och text.  Saltkråkan - Ett litet djur åt Pelle är en 

omarbetning av ett kapitel ur Vi på Saltkråkan (1964) skriven av Astrid Lindgren. I analysen 

framkommer att texten språkligt inte har förändrats i något större hänseende men att några 

uteslutningar gjorts i adaption från kapitelbok till bilderbok. Även det nya formatet, bilderbok, 

kan vi se är en anpassning till den nya målgruppen, genom att text och bild gemensamt 

berättar en historia som gör att även yngre läsare som befinner sig i början av sin 

läsutveckling kan följa berättelsen.    
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1 Inledning 

Skolverket skriver i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(reviderad 2018) i kursplanen för svenska att ämnets undervisning syftar till att ge elever 

möjlighet till att utveckla sitt språk, som också ses som ett kraftfullt redskap för att 

kommunicera, lära och tänka. Ämnet avser även att eleverna ska kunna “läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2018). Enligt Barnkonventionen 

har varje barn inte bara rätt till “liv, överlevnad och utveckling” utan skall också ges full 

möjlighet till fysisk och psykisk tillväxt där bilderböcker kan vara en bra början till barnets 

språkutveckling och läs- och skrivprocess. Skolverket lyfter även fram att tidiga möten med 

högläsning och samtal kring olika texter inte enkom förstärker barnets språkutveckling utan 

även väcker läslust.  

Högläsning kan ha flera goda effekter på språkutvecklingen och kan även utveckla barnens 

fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande och förmåga att 

uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. Det finns 

också ett stort värde i att barnen får uppleva stunden och berättelsen tillsammans med sina 

kompisar och de vuxna.                             (Skolverket, 2018).   

Litteratur i allmänhet passerar generationsgränser och nationella gränser där barnlitteratur har 

stor påverkan och är essentiell för många barns kognitiva utveckling. Forskning inom kognitiv 

och evolutionär psykologi påvisar att berättandet är en viktig del i människans språkliga 

evolution. Där föreslås att språket är en följd av berättelser och inte tvärtom (Nikolajeva, 

2017, s. 359). 

Astrid Lindgren är en tidlös och världskänd barnboksförfattare som skrivit 34 kapitelböcker 

och 41 bilderböcker, vars verk översatts till över 100 språk och världen över sålts i 165 

miljoner exemplar (Astrid Lindgren AB, u.å1). Barnboksförfattarens stora spridning av sina 

verk innebär att skolbarn med stor sannolikhet mött hennes verk redan före skolstart och 

därmed troligtvis har en relation till böcker, filmatiseringar samt karaktärer. Detta förde oss 

till valet av att undersöka en nyutkommen bilderbok Saltkråkan Ett litet djur åt Pelle och 

jämföra denna med originalutgåvan/kapitelboken som utkom 1964. 
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1.1 Syfte  

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur en bilderbok utformats för att 

nå den tilltänkta läsaren. I arbetet med detta kommer bilderboken Saltkråkan -Ett litet djur åt 

Pelle användas som material för analysen. Enligt utgivaren Rabén och Sjögren riktar sig 

boken till barn mellan 3–6 år. Vi vill därför närstudera vilka faktorer som möjliggör att 

bilderboken passar yngre barn. För att närmare undersöka detta kommer en jämförelse med 

originalutgåvan, en kapitelbok riktad till något äldre barn, att göras för att kunna urskilja vad 

som skiljer dessa böcker åt. I arbetet med bilderboken kommer också relationen mellan text 

och bild studeras. I det hänseendet kommer denna studie således att undersöka skillnader vad 

gäller språk och handling i bilderbokens samspel illustration/text med kapitelbokens text. 

1.2 Frågeställningar 

Hur har boken utformats för att nå den tilltänkta läsaren (jämfört med originalet)? 

Hur ser relationen mellan bild och text ut? 

Dessa frågeställningar kommer sedan att knytas till didaktiska reflektioner som för oss blir 

relevanta i vår kommande yrkesprofession.   

 

1.3 Disposition  

Denna uppsats är disponerad enligt följande: inledningsvis finns en kort förklaring och 

introduktion till det material som ligger till grund för vår analys. Därefter följer ett avsnitt om 

de teorier och analysverktyg som senare kommer att nyttjas. Begreppen adaption samt 

relationen mellan text och bild förklaras. Avsnitt 4 beskriver tidigare forskning om Saltkråkan 

som fenomen men också några liknande studier som denna. I avsnitt 5 analyseras det valda 

materialet med våra frågeställningar som utgångspunkt. Detta sammanfattas kort i 

efterkommande stycke. På detta följer slutsatser som framkommit av analysen och en 

diskussion där vi knyter an till den didaktiska möjligheten att använda bilderboken i en 

klassrumssituation.   
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2 Bakgrund 
2.1 Saltkråkans historik 

Till skillnad mot många av de böcker Astrid Lindgren författat och som i efterhand blivit 

filmatiserade, skrevs Vi på Saltkråkan direkt för tv. Tv-serien Vi på Saltkråkan blev mycket 

uppskattad och till och med utsedd till årets bästa tv-program 1964 (Astrid Lindgren. u.å.2). 

Boken kom först efter att tv-serien visats och följer händelserna i tv-serien. Det är en 

kapitelbok på 245 sidor, med relativt mycket text och ett fåtal bilder gjorda av Ilon Wikland. 

Med sin stora textmängd riktar sig Vi på Saltkråkan främst till mellan- och 

högstadieungdomar (10–16 år).  

Saltkråkan- ett litet djur åt Pelle bygger på ett kapitel (23 sidor) i Vi på Saltkråkan. I det 

aktuella kapitlet finns två helsidesillustrationer, varav en av dessa kommer att beskrivas 

närmare i analysdelen. Bilderboken Saltkråkan- ett litet djur åt Pelle utkom först 2019. Det 

har således tidigare inte funnits någon bok om Tjorven och hennes kamrater riktad till de 

yngre åldrarna. Saltkråkan- Ett litet djur åt Pelle är illustrerad av Maria Nilsson Thore med 

text av Astrid Lindgren (1907–2002). 

För att särskilja dessa två versioner kommer den litterära förlagan uppkommen efter tv-serien 

att benämnas Saltkråkan alternativt kapitelboken. I det följande kommer Saltkråkan- ett litet 

djur åt Pelle att kallas Ett litet djur åt Pelle. Vid hänvisningar till “bilderboken” är det också 

den som åsyftas. 

2.2 Ett litet djur åt Pelle, i korthet 

Farbror Melker ger Tjorven och Pelle en krona för att köpa glass samt hämta mjölk. På vägen 

dit utforskar barnen tillsammans med Båtsman (Tjorvens hund) Janssons kohage, där det 

bland annat finns ett rävgryt. Väl framme är farbror Jansson i färd med att frakta ett par kor 

över till Storholmen. Tjorven, Pelle och Båtsman följer med på kofärjan. På Storholmen 

träffar de en kille som Pelle anser måste vara världens lyckligaste eftersom han äger tre 

kaniner. Han tipsar om att man kan köpa kaniner på en ö i närheten och lånar ut sin eka till 

dem. Pelle köper där en egen kanin, men i ekan på väg tillbaka börjar det åska. De tappar 

årorna och driver i land på Knorken, ytterligare en ö i närheten. I språngmarschen för att 

undkomma regnet snubblar barnen över Teddys och Freddys (äldre syskon) hemliga koja. 

Pelle är förtvivlad att han ska lida skeppsbrott nu när han äntligen har fått ett eget djur, medan 
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Tjorven verkar ta det hela med ro. När hon tröttnat, kopplar hon Båtsman för ekan och han 

bogserar dem tillbaka till Jansson som i sin tur fraktar allihop tillbaka till Saltkråkan. 

3 Teori 

3.1 Adaption 

Göte Klingberg, professor i pedagogik och forskare inom barnlitteratur, skriver i sin bok 

Barnlitteraturforskning att begreppet adaption i litterära sammanhang syftar på den 

förändring och bearbetning ett verk genomgår för att anpassas efter den tilltänkta läsaren 

(1972, s. 95–102). Litteratur riktad mot barn förutsätts genomgå en anpassning för att passa 

yngre läsares språkliga kunskaper, intressen, och upplevelsesätt. Detta bör särskiljas från det 

närliggande begreppet didaktisering, eftersom att litteratur riktad mot barn inte nödvändigtvis 

behöver vara didaktisk. All litteratur producerad för yngre läsare är dock alltid med 

nödvändighet adapterad för att nå sina presumtiva läsare. Klingberg urskiljer fyra möjliga 

varianter av adaption; stoffväljande adaption, formväljande adaption, stilväljande adaption 

samt medieväljande adaption.  

Stoffväljande adaption handlar om hur stoff i handlingen begränsas efter yngre läsares 

kunskaper, erfarenheter, intressen och/eller upplevelsesätt. Adaptionen rör sig om språkliga 

anpassningar, som ordval men också om att förklara avancerade begrepp eller händelser i 

handlingen. Den kan också yttra sig i att författaren vänder sig mot barnets intresse- och 

erfarenhetssfär genom att i adaptionen framhäva exempelvis just barn eller djur som 

protagonister. När det gäller adaption gentemot barns upplevelsesätt åsyftas en 

stoffanpassning gällande exempelvis humor/ironi eller där episoder i handlingen misstänks 

kunna väcka starka reaktioner hos barnet. Formväljande adaption syftar till författarens 

anpassningar gällande textens och handlingens form, som exempelvis kompaktare handling 

med färre bispår, kortare tidsperspektiv, större fokus på handling än miljöskildring, 

igenkännande upprepningar och ett lyckligt slut. Stilväljande adaption avser textens språkliga 

svårighetsgrad. Författaren måste med andra ord anpassa texten efter den presumtiva läsarens 

ordförråd och läsförmåga. Medieväljande adaption handlar om böckernas fysiska utformning; 

format, tjocklek och förekomst av illustrationer. Även illustrationerna i sig adapteras, främst 

med hänseende till stoff- och stilväljande överväganden (ibid.).  

Vivi Edström påpekar i Barnbokens form (2013, s. 180) att Klingbergs framställning av 

adaption kan uppfattas som en begränsning. Hon tillstår dock att det inte nödvändigtvis måste 
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vara så eftersom adaption skulle kunna ses som en tillgång och utmaning för 

bildkompositören eller textförfattaren att finna alternativa lösningar i sina anpassningar för 

yngre läsare.  

3.2 Samspel bild och text 

Att läsa en bilderbok är en växelvis process. Bilderbokskonceptet där text och bild samspelar 

innebär att mottagaren måste kunna behärska och synkronisera två skilda avläsningskoder 

simultant. Rhedin benämner i Bilderboken: På väg mot en teori (2001) avläsningskoderna 

som språk- respektive bildkod. Innehållet i den språkliga koden kommer i kronologisk 

ordning, där mottagaren läser med en fastställd läsriktning, från vänster till höger och vid 

meningens slut börjar läsa på raden under. Många gånger avläses bilder i ett ögonblick där 

innehållet avsaknar temporal kronologi utan uttrycks simultant. Dock förekommer även mer 

"berättande" bilder där betraktaren rör sig över bilden och därigenom upptäcker allt fler saker. 

Till skillnad mot den språkliga koden som förfaller vara mer direkt, medför bildkodens själva 

natur att olika mottagare uppfattar olika saker, baserat på tidigare personliga erfarenheter (s. 

130). Precis som i boken Bildanalys: didaktik och metod (Borgersen & Ellingsen 1994, s. 11) 

definieras även här begreppet bild som stillastående bilder. Dessa illustrerar eller visar ett kort 

ögonblick, till skillnad från filmens, videons och televisionens levande bilder.  

Bilder är ett kraftfullt medium där bildupplevelsen inte bara sker i ett ögonblick utan också 

kan väcka omedvetna känslor eller minnen och intuitiva sinnesintryck hos avkodaren (Rhedin 

2001, s. 130). Bilder öppnar även möjligheten för mottagaren att sväva iväg i sin egen fantasi 

och omedvetet glömma av nuet på grundval av bildens mångtydiga karaktär. En text med 

bilder kan alltså vara emotionellt och symboliskt laddad och utlösa skilda reaktioner hos olika 

mottagare. Yvonne Eriksson och Anette Göthlund (2012, s. 193) påpekar i Möten med bilder: 

att tolka visuella uttryck att i jämförelse med en text är dock bilden mer tvingande. En skriven 

text lämnar större utrymme för läsaren att använda sin fantasi och göra egna tolkningar medan 

bilden fastställer exempelvis karaktärers utseende och miljöbeskrivningar. Rhedin höjer 

medhållande ett varnande finger för den teoretiska möjligheten att bilden överillustrerar och 

fyller ut alla tomrum i texten och därigenom motverkar dynamiken i läsakten mellan läsaren 

och texten (2001, s. 130).  

Eriksson och Göthlund (2012, s.29) lyfter fram perspektivmedvetenhet som innebär att läsaren 

skall vara medveten om att det går att se olika saker i en bild, beroende på vilket perspektiv 
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man antar. Vad man sedan ser i bilden bygger på vilka teoretiska eller ideologiska 

utgångspunkter man har, samt vilka frågor man ställer till bilden. Borgersen & Ellingsen 

(1994, s. 12) lyfter ytterligare en dimension bilden har. Teckensystem och lingvistik finns i 

många olika variationer med hänsyn till de olika språk som existerar världen över. Ordet sol 

finns på världens alla språk men kan skilja sig avsevärt beroende på vilken språkfamilj 

språket tillhör. Bilden däremot är ett entydigt språk som kan läsas av oavsett vilket språk 

avläsaren talar. 

En bilderbok kan fungera i två olika riktningar. Den första riktningen är när ord, meningar och 

text blir till bilder och visualiseras i avkodarens inre. Den andra riktningen innebär att 

bildernas gestaltning istället hjälper till att förtydliga det verbala och formas till ord eller 

meningar. Läs- och bildkod kan fungera som separata enheter, men när dessa kombineras 

skapas verk som kan föra mottagaren i oväntade riktningar. Bilderbokens nyttjande av båda 

medium medför att ytterligare en dimension öppnas för läsarens upplevelse. Rhedin (2001, 

s. 131) menar att bilderboksupplevelsen antingen kan ses som ett möte eller en vandring 

mellan de olika representationssätten beroende på vilken dimension eller medvetandenivå 

läsaren befinner sig på. Rhedin hänvisar till Bruners terminologi där det grafiska och de 

faktiska bilderna tillhör det lägre och ikoniska stadiet medan ord räknas in under det senare 

och högre symboliska stadiet. En van avkodare använder båda avkodningssätten men en yngre 

läsare kan tänkas behöva även den ikoniska representationen för att förstå och tolka texten. 

Det kan till och med vara så att den yngre läsaren använder bilderna därför att denne ej ännu 

byggt upp tillräckligt av inre bildförråd för att konkretisera texten i sin fantasi. Detta medför 

att bilderna får ett större narratologiskt utrymme visavi texten och inte längre behöver vara ett 

led i adaptionen utan tar på sig ett eget berättande i bilderboken (ibid).   

Bruner anser att läsarens upplevelse organiseras annorlunda beroende på var i sin 

läsutveckling läsaren befinner sig. Bilders traditionella och pedagogiska funktion är 

inledningsvis att underlätta läsförståelsen av en text. Detta innebär att den grafiska bilden 

gestaltar exakt det texten uttrycker, vilket motsvarar det ikoniska stadiet. Det symboliska 

stadiet kännetecknas av att läsaren och oftast det större förskolebarnet blir mer autonom och 

inte behöver ikonisk representation i lika stor utsträckning för att förstå en texts innehåll. Den 

större symboliska kompetensen innebär att barnet ensamt har ett tillräckligt stort inre 

bildförråd för att kunna omsätta text till synbara bilder och fantasier (Rhedin 2001, s. 131). 

Agneta Edwards (2008, s. 94) ger i Bilderbokens mångfald och möjligheter medhåll och 
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betonar att barns symboliska berättande inte behärskas förrän barnet uppbådat tillräckligt 

många inre bilder för att på egen hand kunna måla upp bilder av händelseförlopp i fantasin. 

3.3 Den vuxne och barnet  

En av de faktorer som särskiljer barnboken som ett specifikt medium bland andra litterära 

verk är att författaren kontinuerligt vänt sig till barnet som den presumtiva läsaren. Det är 

dock tämligen svårt att frångå det faktum att just en vuxen är upphovsman påpekar Lena 

Kåreland i Barnboken i samhället (2013 s. 20–21). Detta medför att man i många barnböcker 

även kan skönja ett vuxentilltal, sin inriktning mot yngre läsare till trots. Kåreland fortsätter 

med att använda uttrycket “dual addresse” myntat av Barbara Wall, som syftar till att texten 

tilltalar både barn och vuxna på “olika nivåer men ändå på ett jämlikt sätt” (ibid.). Texten i sig 

är gemensam, men de olika mottagarna tilltalas på olika nivåer/två olika litterära system. 

Dessa två system kan betecknas som vuxenkod respektive barnkod. Med det sagt är det också 

angeläget att betona att tolkningen av text/bild är subjektiv och därmed olika för olika 

mottagare. Detta kan jämföras med barnböcker historiskt, som många gånger haft ett 

uppfostrande innehåll riktad till barnet. Som sådan framstår den vuxne författaren som bättre 

vetande och med uppgift att uppfostra den okunnige läsaren (barnet), vilket medför att ett 

jämlikt tilltal saknas. Vivi Edström konstaterar i Barnbokens form (2017 s. 45ff) att 

barnbokens grundprincip är ett ambivalent tilltal, då texten omedvetet eller medvetet riktar sig 

till två mottagare, men att olika tyngdpunkter i ambivalensen förekommer, beroende på 

författarens avsikt. Kåreland (2013, s. 21) nämner också begreppet ”single addresse” som 

ytterligare ett spår i barnbokslitteraturen. Där ligger författarens prioritet i att komma barnet 

nära med uttryckssätt, förståelse av barnets inre samt förmedling av barnaktuella känslor och 

att texten enkom riktar sig till barnet och deras kognitiva horisont.  

Till detta ska tilläggas att det oftast de facto är en vuxen som väljer vilka böcker som ska 

läsas. Således kan viss barnlitteratur tänkas ha den vuxne läsaren, i egenskap av köpare/lånare 

(och uppläsare) som egentlig adressat. Bilderbokens speciella bimedialitet medför dock att 

den kan sägas alltid ha dubbla adressater (Rhedin 2001 s. 135–137) eftersom illustrationerna 

direkt kan avläsas av barnet själv medan den vuxne högläser texten. Barnets avläsning av 

bilderna i en bilderbok medför att illustratören med största sannolikhet därigenom vänder sig 

till barnet som läsare. Bilderna kan för den sakens skull också rikta sig till en vuxen läsare.  
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3.4 Metod   

Vi har valt att basera denna bilderboksanalys på kvalitativa metoder där fokus ligger på att 

jämföra två litterära verk med varandra. Syftet blir således att främst upptäcka skillnader dem 

emellan men även att undersöka hur bild och text samspelar med varandra för att tillsammans 

föra fram en berättelse. Analysens karaktär blir då snarare djupgående än bred och 

generaliserande, baserat på dessa två objekt istället för ett större antal. 

Studien baseras på en komparativ adaptionsanalys med utgångspunkt i bilderboken och vilka 

adaptioner som gjorts från kapitelboken. Analysen har även fokus på relationen mellan bild 

och text och vilka konsekvenser anpassningen till yngre åldrar fått. 

 

3.5 Analysmaterial  

Bilderboken saknar sidangivelse men för denna analys har vi valt att studera två olika 

uppslag, som får stå som representanter för Ett litet djur åt Pelle. Det första uppslag vi valt är 

när barnen kommit fram till farbror Jansson och sedan följer med på kofärjan. Som tidigare 

påpekats finns i kapitelboken två olika illustrationer i det aktuella kapitlet. En av dessa finns 

illustrerad även i bilderboken varför vi valde att analysera även detta uppslag i bilderboken 

för att kunna jämföra dem. Dessa två uppslag är framställda på olika sätt och passar därför bra 

som analysobjekt då de skiljer sig något från varandra. Den andra bilden i kapitelboken finns 

ej representerad i bilderboken och kommer inte att beröras i denna analys. 

Bilderbokens kommer också att analyseras i sin helhet med hänsyn till den språkliga 

svårighetsgrad texten har. Dessutom kommer uteslutningar som gjorts från kapitelbok till 

bilderbok att uppmärksammas.  
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4 Tidigare forskning  

Av förklarliga skäl finns ingen tidigare forskning om bilderboken Ett litet djur åt Pelle 

(utkom först i år, 2019) att tillgå. Därför kommer nedan i stället tidigare forskning rörande 

kapitelboken Saltkråkan behandlas. Den forskning som rör kapitelboken kommer kort att 

beskrivas för att få en översiktlig bild av dagens forskningsläge i ämnet. Även en kort 

forskningsöversikt gällande adaption kommer att inkluderas. 

4.1 Om Saltkråkan 

Fanny Englöv (2019) har analyserat kapitelboken Saltkråkan ur ett genusperspektiv. I 

studentuppsatsen Vi på Saltkråkan ur ett genusperspektiv. En karaktärsanalys av könsroller i 

Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan undersöks huruvida huvudkaraktärerna gestaltas som 

könsstereotypa och/eller besitter normbrytande egenskaper. Resultatet visar på att de 

analyserade huvudpersonerna har såväl kvinnliga som manliga karaktärsdrag och således kan 

anses vara normbrytande. Pelle karaktäriseras exempelvis som en “mjuk kille” med många 

kvinnliga attribut och Tjorven i sin tur som en flicka avvikande från förhärskande flickideal. 

Stina står ofta som en motpol till dessa genom sin karaktärisering där hon många gånger följer 

rådande könsstereotypa drag. Englöv poängterar att det dock är svårt att veta huruvida 

Lindgren medvetet utformat karaktärerna som normbrytande eller inte.  

I en annan studentuppsats, Avvikelse i Villa Villekulla och på Saltkråkan – Hur avvikelse 

konstrueras i två svenska barnböcker (Wallén 2017). Denna uppsats har diskursanalytisk 

ansats och undersöker hur avvikelse konstrueras i Saltkråkan respektive Pippi Långstrump. I 

analysen framgår att huvudkaraktärerna i Saltkråkan (familjen Melkerson) genom sina 

handlingar och egenskaper kan sägas avvika från den övriga befolkningen. Dessa avvikelser 

har lokaliserats till familjesituationer, klasstillhörigheter och (främst) ursprung. Det 

konstateras att konstruktionen av avvikelse dock förefaller ske utan någon negativ värdering 

och kan sägas innehålla ett tolerant och inkluderande förhållningssätt gentemot det avvikande. 

Wallén konstaterar att Lindgrens konstruktion av avvikelse därmed skiljer sig från empiriskt 

grundad forskning av densamma, och kan troligtvis härröras till författarinnans egna 

övertygelser. 

Eriksson Webster har i ”Man måste leva så man blir vän med döden” Om döden i fyra av 

Astrid Lindgrens verk (2015) gjort en motivstudie om döden i fyra av Astrid Lindgrens verk, 

varav Saltkråkan är en av dessa. Bland annat tas Tjorven och Pelles olika sätt att bearbeta sorg 
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upp. Avslutningsvis anser författaren att eftersom många av Lindgrens böcker behandlar just 

död och sorg kan hennes böcker vara en lämplig inkörsport för att didaktiskt ta upp och 

diskutera svåra ämnen som dessa. 

En boning ytterst i havet En ekokritisk litteraturstudie av Vi på Saltkråkan med förankring i 

undervisning för årskurs 1-3 (Melin, Rosén och Taub 2018) är en kombinerad litteraturstudie 

och klassrumsobservation. I denna studentuppsats undersöks vad elever lägger märke till i 

texten när det handlar om natur, samt textens didaktiska potential för undervisning om hållbar 

utveckling. Studien utgår i huvudsak från Pelle och hans sätt att uppfatta naturen. Man fann 

att Saltkråkan lämpade sig ypperligt för klassrumsarbete där hållbar utveckling behandlas 

eftersom många passager i boken har potential att öppna upp för reflektion och diskussion i 

ämnet. 

 

Pia Maria Ahlbäck har gjort en eko- och miljökritisk läsning av kapitelboken Vi på 

Saltkråkan. I artikeln Väderkontraktet: plats, miljörättvisa och eskatologi i Astrid Lindgrens 

Vi på Saltkråkan (2010) diskuterar hon Saltkråkans miljötema och det kontrakt romanens 

karaktärer ingår med sin omgivning. Hon menar att Lindgren i boken uttrycker en tanke om 

miljörättvisa, vilket i slutändan handlar om rätten till en trygg boende- och livsmiljö. I 

Saltkråkan kan man följa detta genom Melkerssons kamp att få behålla Snickargården då 

direktör Karlberg önskar köpa tomten för att bygga nytt. Karlbergs ekonomiska makt och 

hans syn på naturen utgör det största miljöhotet i boken. Kontraktet mellan Melkerssons och 

lokalborna behålls dock intakt då Tjorvens lokalkännedom hjälper Melkerssons att köpa 

Snickargården. Albäck menar att platsen inte längre kan ses som en idyll utan som en 

“existentiell grundkategori: som en boning ytterst i havet” (s. 16). Vidare menar hon att boken 

bekräftar vårt kontinuerliga beroende av vår omgivning vilket är något som vi alla måste 

förhålla oss till.  

 

Anders Åberg forskar om svenska barnfilmer och hur dessa relaterar till en svensk nationell 

diskurs (Linnéuniversitetet 2018). I den vetenskapliga artikeln Seacrow Island: Mediating 

Arcadian Space in the Folkhem Era and Beyond (2010) tar han upp Saltkråkans popularitet. 

Han menar att det faktum att SVT fortsatt reprisera tv-serien sedan dess tillkomst 1964 

indikerar att det numer kan anses vara en tv-klassiker. Han kallar det för tv-ritual, vilket kan 

jämföras med Kalle Anka på julafton. I svensk populärkultur finns, förutom Saltkråkan, 

många exempel där den inhemska lantliga idyllen lokaliseras till skärgården. En viktig 
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komponent för denna lantliga idyll är dessutom det gemensamma temat sommar. Saltkråkan 

förmedlar och återupprepar den svenska idyll som framställts på vykort, film, turistbroschyr 

och genom skolböcker sedan 1900-talets början. Åberg misstänker att Saltkråkans estetiskt 

tilltalande förmedling av den lantliga idyllen är en av förklaringarna till dess fortsatta 

popularitet. Livet på Saltkråkan representerar också en sinnebild (eller önskedröm) för det 

enkla stuglivet som de allra flesta svenskar även har en personlig relation till (Åberg 2010, s. 

125–140). Åberg fortsätter med att göra nedslag i några recensioner samt artiklar skrivna om 

Saltkråkan de fyra efterföljande decennierna efter dess första visning. Dessa kan grovt delas 

in i tre olika faser. Mellan 1960 till början på 1970-talet skrivs kärleksfulla historier om vad 

skådespelarna gör nu. I slutet på 1970-talet förändras artiklarna mot att snarare beskriva 

Saltkråkan som något exotiskt, i stark kontrast mot tidens barnprogram som berör 

politiska och sociala frågeställningar. Åberg noterar att all vinkling mot nation och 

svenskhet här är som bortblåst. Under början på 90-talet återlanserar SVT Saltkråkan som en 

nationalklenod tillhörande den svenska barndomen och pressen följer denna vinkling. 

“Thereby, the metamorphosis from appealing children’s television to an important part of the 

Swedish cultural heritage was completed and codified in the public discourse” (Åberg 2010, s. 

138). Den lantliga idyll Saltkråkan representerar i kombination med den verkliga, möjliggör 

en process där tv-serien blir en del av individens minne av en somrig idyll, och därmed också 

ett kollektivt barndomsminne delat av flera generationer svenskar (ibid.).  

 

Ytterligare en text vi finner tillföra något till denna uppsats är även den författad av Anders 

Åberg. Den återfinns i antologin Starkast i världen! Att arbeta med Astrid Lindgrens 

författarskap i skolan och handlar om Saltkråkan som TV-serie, bok samt film. TV-serien Vi 

på Saltkråkan spelades in 1963 och regisserades av Olle Hellbom med originalmanus från 

Astrid Lindgren. Den blev en omedelbar tittarsuccé. Efter det stora genomslaget satte 

ovanstående duo igång med filmatiseringen av långfilmen Tjorven, Båtsman och Moses som 

kom att bli den första av totalt fyra långfilmer om Saltkråkan. Den första långfilmen hade 

premiär i december 1964. Samtliga fyra filmer om Saltkråkan blev en osannolik 

framgångssaga och ingår i de tio svenska filmer som genererat mest pengar till svenska 

biografer under 1960-talet. Hösten 1964 utkom Astrid Lindgrens roman Vi på Saltkråkan. Det 

är svårt att säga vilken version som är original och vilken som är kopia, baserat på den stora 

framgång- och receptionshistoria båda medierna haft och fortfarande har (Åberg 2011, s. 

153ff). Vedertaget är att TV-serien novelliserats till romanform och filmen är filmatiserad av 

utvalda delar från romanen. Intentionen var att läsaren/åskådaren vid läsning av boken direkt 
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skulle känna igen TV-serien ur boken och att romanen i sig skulle återspegla och väcka 

minnen från filmen. Samtidigt är det Saltkråkan som TV-serie och film som innehar klassiker-

status och inte romanen till skillnad mot gängse norm. Vanligtvis anses det litterära verket 

vara klassikern vid adaptioner och inte tvärsom. Åberg hävdar att den första version tittaren 

eller läsaren tar del av blir till ”originalet”. ”Originalet” och alla dess intryck präglar 

upplevelsen av sekundärversionen, detta i sin tur påverkar läsarens/tittarens förståelse och 

värdering. Åberg skriver ”…det är alltså ordningen man upplever versionerna i som är 

betydelsefull…” (2011, s. 154). Kognitionspsykologiska teorier signalerar att tittare som först 

ser filmatiseringarna har en mental föreställning om hur till exempel rollfiguren Tjorven 

utifrån Maria Johanssons gestaltning ser ut, är, låter, rör sig och agerar. Denna mentala 

föreställning tas med och färgar av sig på Tjorven när tittaren nu istället blir romanläsare. I 

motsatt riktning nödsakar och stimulerar romaner läsaren att framställa motsvarande karaktär 

hur denna ser ut, rör sig och låter. Romaner ger läsaren en större möjlighet att utforma 

karaktären mer fritt, utefter personliga preferenser, men detta kan också komma att bli en 

olägenhet då filmversionen sällan eller aldrig motsvarar den mentala föreställning läsaren 

skapat. Kapitelboken Vi på Saltkråkan är ett fall där förlaget valt att utnyttja istället för att 

neutralisera läsarnas förförståelse med hjälp av illustrationer och omslag som efterliknar TV-

serien och filmatiseringarna. Omslaget till romanen är till exempel ett fotografi av Tjorven 

och Båtsman, fotograferat i samband med en av filmatiseringarna som gjordes. Illustrerade 

scener, miljöer och rollkaraktärer från Ilon Wiklands illustreringar är tydligt avbildade från 

TV-serien och filmerna. Syftet är kommersiellt, boken marknadsförs som en skriven kopia, 

med snarlik miljö och rollillustrering för att utnyttja TV-seriens popularitet (ibid. s. 155). 

 

4.2 Adaptionsstudier   

Linda Olofsson (2015) har i sin studentuppsats tittat på vad som gör en bilderbok lättläst. 

Eftersom ett av syftena för vår uppsats är att undersöka hur Ett litet djur åt Pelle har utformats 

för att nå den tilltänkta yngre läsaren på 3–6 år så ligger denna studentuppsats delvis i linje 

med vad vi här försöker åstadkomma. I Vad gör en bilderbok lättläst?: En studie av 

adaptationen av Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga jämförs originalutgåvan med en lättläst 

version. Adaptionsanalysen fokuserar på omarbetningen till lättläst version med avseende på 

text och bild. Olofsson uppmärksammar att den lättlästa versionen av Emil i Lönneberga 

följer konventionen för lättläst lektyr genom att man i adaptionen bland annat minskat antalet 

bisatser, använder kortare meningar samt enklare ordval och ordförklaringar. Man har även 
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valt att ändra många av de dialektala och äldre uttryck som fanns i originalutgåvan. Enligt 

Olofsson resulterar detta i en mer modern och enklare text som dessvärre ibland förlorar en 

del av autenticiteten och dåtidsanknytningen. Bildmässigt finns i den lättlästa versionen fler 

bilder i jämförelse med originalutgåvan. Dessa används systematiskt för att förtydliga saker 

och händelseförlopp i texten.  

Kristin Noord, & Lena Nyrén har också de utfört en komparativ adaptionsanalys för att 

urskilja förändringar som gjorts mellan en bilderboksversion och en kapitelbok. I Alice i 

Underlandet - En komparativ analys av Lewis Carrolls originalversion och Susie Linns 

bilderbok (2018) jämför de vad som förändrats de olika böckerna emellan, där fokus ligger på 

karaktärsbeskrivningar samt hur några utvalda episoder i handlingen framställs.  

Ytterligare en uppsats som liknar det vi här önskar frambringa är Bilderna och sagan - om en 

bilderboks bilder och deras relation till en text (Monica Andersson 2013). Där undersöks vad 

bilderna berättar och på vilket sätt de relaterar till texten. Metodiskt analyseras först 

bilden med hjälp av Gustaf Cavallius analysschema, och sedan bildens relation till texten. 

Detta ledde oss att överväga samma analysschema i arbetet med Ett litet djur åt Pelle. Efter 

övervägande beslutade vi dock att avstå denna och istället utgå från Rhedins teorier om 

bilderböcker.   
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5 Analys  

Analysen i kapitel 5 är uppdelad i två delar som motsvarar våra två huvudsakliga 

frågeställningar. I kapitlets första del kommer de två valda versionerna av Saltkråkan att 

jämföras med varandra. Här kommer uteslutningar och skillnader de båda versionerna 

emellan att lyftas fram. I kapitlets andra del behandlas främst relationen mellan text och bild i 

Ett litet djur åt Pelle. 

5.1 Begrepp och definitioner 

Ordet text förekommer frekvent i vår analys, både självständigt och sammansatt med andra 

ord, vår definition av ordet avser språktexten alltså den skrivna framställningen. Språktexten 

utgör bokens handling i versaler och gemener, med olika uttryckssymboler, typsnitt, 

bokstavsstorlekar och radavstånd. Sedan har vi begreppet textbild, som syftar till att texten 

endast blir en detalj i en bild och ändock även en beståndsdel av bilden, istället för något 

separat från bilden (Rhedin 2001, s. 73ff). Även begreppet uppslag används frekvent och 

syftar då till ett bokuppslag där man har en sida till vänster och en sida till höger. 

5.2 Förtydligande  

I bilderboken Ett litet djur åt Pelle finns inga sidangivelser. För enkelhetens skull har vi 

därför valt att räkna sida 1 som första sidan där själva berättelsen börjar. 

Omarbetningen av Saltkråkan till bilderbok är illustrerad av Maria Nilsson Thore med text 

hämtad från Astrid Lindgren. Det framgår tyvärr inte vem som gjort den textuella 

bearbetningen i Ett litet djur åt Pelle.  

5.3 Hur har boken utformats för att nå den tilltänkta läsaren?  

För att kunna studera vad som skett i adaptionen från kapitelbok till bilderbok kommer vi 

nedan att jämföra dessa två, främst ur två synvinklar. Vi kommer att titta på vilken text som 

följer med till bilderboken, om det skett någon förändring vid ordval eller om det förekommer 

textuella förklaringar till svåra ord och dylikt. Detta avsnitt handlar alltså snarast om den 

språkliga svårighetsgraden. Vi kommer också att undersöka vilket urval som skett 

stoffmässigt vid adaption till bilderbok, genom att studera vilka uteslutningar som skett. 

Hela Ett litet djur åt Pelle motsvarar i kapitelboken ett kapitel på 23 sidor, inklusive två 

helsidesillustrationer. Vid en noggrannare genomgång visar det sig endast handla om tretton 
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sidor text från kapitelboken som faktiskt följer med till bilderboken. Med försättsbladet 

borträknat består bilderboken av 40 illustrerade sidor.  

Rent allmänt följer texten i bilderboken i stort sett ordagrant texten från kapitelboken men det 

finns vissa skillnader och vi kommer i det följande att gå igenom dessa under olika 

underrubriker.  

5.3.1 Uteslutningar   

Vid en första anblick kan man förvänta sig att texten både vad gäller stoff men också 

textmässigt avsevärt kortats ned medan bilderna tar en större plats och fyller upp sidorna. De 

sidor som inte följde med i adaptionen till bilderbok är sex sidor i början på kapitlet och två 

sidor i slutet (illustrationerna borträknade). Dessa kommer i det följande kort beskrivas för att 

se vad som valts bort. Kapitlet inleds med en inre monolog av Melker där han funderar över 

sina barns framtid och personliga egenskaper. Bland annat beskrivs Pelles oändliga kärlek till 

djur. Läsaren får sedermera följa Pelle där han metar (utan mask för det är synd om både 

mask och eventuell fisk) i sällskap av Stina. Sedan följer en episod då Tjorven upptäcker dem 

vid bryggan, blir avundsjuk och bråkar med Stina. Tjorven och Stina fortsätter att käbbla tills 

Pelle tröttnar och går därifrån. De två sidor i slutet av kapitlet som inte berörs i bilderboken 

beskriver hur Pelle visar upp sin kanin för de äldre syskonen och Tjorven i sin tur provocerar 

dem angående deras “hemliga” koja. Avslutningsvis får man läsa om hur Tjorven och Stina 

leker och således nu är sams igen.  

Eftersom dessa sidor i egentlig mening inte finns med i Ett litet djur åt Pelle utan kan ses som 

ett utdrag ur ett större verk kommer vi inte inkludera dessa i analysen. En viss avgränsning 

har av förklarliga skäl behövt göras vid adaption till bilderbok. Illustrationer fyller ut sidan 

och tar mycket plats, därmed har allt material inte fått följa med i adaptionen. För att urskilja 

det som faktiskt valts bort i texten utgår vi från första, till det sista stycket, 13 sidor i 

kapitelboken som motsvarar hela Ett litet djur åt Pelle.  

Det första vi uppmärksammar som inte finns med i bilderbokens inledning är beskrivningar av 

Melkers tankar och upplevelser. Han sitter och skriver, men hör Teddy, Freddy och Malin 

(hans barn) vilket stör hans koncentration. Så när Tjorven stiger in i berättelsen (detta finns i 

bilderboken) har man i texten redan byggt upp en förståelse för Melkers premisser i vad han 

för tillfället sysslar med. När Tjorven kommer och stör Melker finns också en ordväxling dem 
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emellan, som i bilderboken kortats ned något. Efter att Tjorven och Pelle ger sig av för att 

hämta mjölk kommer Stina som också hon stör Melker i hans skrivande med ytterligare en 

ordväxling, vilket inte heller finns med i Ett litet djur åt Pelle. Även beskrivningar om vad 

Pelle tänker angående Tjorvens val att följa med efter deras dispyt på bryggan har utelämnats. 

Detta kan troligtvis spåras till att det återknyter till tidigare händelser som faktiskt inte finns 

med i bilderboken. Även andra episoder som knyter an till tidigare händelser i berättelsen har, 

av förklarliga skäl strukits i adaptionen.  

Några sidor efter detta, när barnen ska leta rätt på rävgrytet men inte hittar dit, hjälper 

Båtsman dem. I kapitelboken kan man läsa ytterligare några rader om att Båtsman först tror 

att de ska till deras hemliga koja, innan han förstår att det är till rävgrytet de vill komma. I 

kapitelboken introduceras alltså den hemliga kojan, som senare kommer ha en betydande roll 

i berättelsen, av Båtsman. I Saltkråkan blir också informationen om den hemliga kojan mer 

utförlig i och med att vi där få veta att Teddy, Freddy, Johan och Niklas har rott iväg dit i flera 

veckors tid, medan Tjorven, Stina samt Pelle fått stå kvar på bryggan och känt sig för små. 

Enligt Freddy står det i lagen att man måste fyllt tolv år för att få komma dit. För att lösa deras 

upplevda exkludering bygger de yngre barnen en egen hemlig koja. I bilderboken stannar 

informationen där, att de byggt en egen koja, men i kapitelboken berättas att Niklas hälsat på i 

kojan och påpekat att man ser den varje gång man hämtar mjölken vilket indirekt får barnen 

att inte längre uppskatta sin koja. I kapitelboken har man därmed byggt upp en mer 

omfattande bakgrundshistoria kring den hemliga kojan som inte riktigt framgår i bilderboken. 

Detta konkluderas i kapitlets slut där Tjorven lite retsamt påpekar för de äldre syskonen att 

hon kanske ska ta en tur förbi Knorken (där kojan ligger). Även detta har i Ett litet djur åt 

Pelle uteslutits. Detta kan anses vara det Klingbeg kallar en formväljande adaption; 

författaren önskar ge boken en kompaktare berättelse med färre bihandlingar (1972, s. 95–

102). Genom dessa uteslutningar fokuseras handlingen mot Pelle och hans längtan efter och 

införskaffande av ett djur. Handlingen blir därmed mer rättfram utan det sidospår som den 

hemliga kojan utgör i kapitelboken. I kapitelboken upplevs kojan som en stor del av 

handlingen eftersom det kontinuerligt återknyts till denna, medan det i bilderboken endast är 

en smärre detalj i berättelsen. Den syskonrivalitet som finns mellan de yngre respektive de 

äldre barnen och som gestaltas genom den hemliga kojan utesluts därmed också. I en bok för 

äldre barn misstänker vi att en sådan problematik passar bättre emedan det i bilderboken inte 

blir aktuellt i rådande berättelse.  
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När Pelle och Tjorven träffar farbror Jansson återfinns ett stycke i kapitelboken som indikerar 

att Tjorven övertalar Jansson att ta dem med som en favör till Pelle. Ytterligare ett liknande 

stycke där Tjorven framstår som mycket handlingskraftig och bestämd och Pelle står vid sidan 

om, har kortats ned i bilderboken. Även detta gör att Pelle framträder tydligare i motsats till, i 

detta fall, Tjorven. Episoden då barnen sitter i en eka på sjön när åskan går, har i bilderboken 

kortats ned något. Tjorven är rädd och Pelle påstår stolt att det inte är farligt. I Saltkråkan 

framgår dock att Pelle också kan tycka att det är obehagligt när åskan går.   

I slutet av boken finns en mer utförlig beskrivning av farbror Janssons humör. Detta speglas 

ur Tjorvens perspektiv eftersom hon, som hon själv hävdar, känner alla i skärgården. Vi 

hävdar att dessa uteslutningar kan härröras till en stoffväljande adaption. Stoffväljande 

adaption syftar bland annat till en önskan att anknyta till barnets intresse- och erfarenhetssfär 

genom att exempelvis använda barn eller djur som protagonist (Klingberg 1972, s. 95–102). 

Genom dessa uteslutningar framstår Pelle, eller möjligtvis Tjorven, som huvudperson emedan 

det i Saltkråkan inte klart framgår vem som är berättelsens egentliga protagonist. Vivi 

Edström (2000, s. 83) diskuterar om möjligtvis Tjorven eller Båtsman skulle kunna anses vara 

Saltkråkans huvudperson, men påpekar hon, berättandets perspektiv vilar till största del hos 

Malin. 

5.3.2 Egenskaper för lättlästa texter 

Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg har skrivit boken Vad är lättläst? (2008) som reder 

ut vad lättlästa böcker innebär. Författarna presenterar kriterier som kännetecknar en lättläst 

text, men poängterar att alla kriterier inte samtidigt måste uppfyllas för att en text skall anses 

vara lättläst. Olika lättlästa texter uppfyller olika kriterier men kan fortfarande klassificeras 

som en lättläst text. Lättlästa texter kännetecknas exempelvis av att de inte är särskilt långa 

och de har en författarröst som ger ett personligt tilltal i texten. Lättlästa texter kännetecknas 

också av en variation mellan korta och långa meningar, där byggstenar i form av sambandsord 

får meningarna att hänga ihop. Texterna försöker avstå från att innehålla långa substantiv eller 

komplicerade ord. Definierade och tydliga orsakssamband är slutligen en aspekt som gör 

texter lätta att läsa, samtidigt som abstrakta begrepp undviks och praktiska exempel istället 

används (ibid. s 8).   
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(I) Textmängd  

En av de egenskaper som kan karaktärisera lättlästa texter är att texten inte bör vara särskilt 

lång. Vid en första visuell anblick av texten får vi en känsla av att texten inte är lättläst, 

baserat på den stora samt massiva textmängd som inryms på varje uppslag. Till exempel 

innehåller texten i det första uppslaget hela 24 meningar. Textmängden varierar kraftigt från 

uppslag till uppslag, men innehåller mellan 5 och 20 meningar, där genomsnittet meningar 

ligger på 16 meningar fördelat på 4 uppslag. Här utgår vi från den sammanlagda text som 

finns på ett uppslag. Oftast har texten tryckts på en sida och resterande utrymme av uppslaget 

tillfaller bilden. Alltså gäller inte bokens hela text som gemensam textmängd i analysen. Som 

vi redan nämnt varierar textmängden kraftigt och vid analysen av textmängd finner vi uppslag 

där textmängden är mer eller mindre omfattande. Ett exempel på en sida där textmängden är 

stor baserat på antalet meningar är sidan 1 och 2, första uppslaget. Visuellt ser vi 24 

längdmässigt varierande meningar. Majoriteten av dessa meningar fördelas dock på en sida i  

två spalter. Ett annat exempel där textmängden är stor är sista uppslaget dvs. sida 39–40 där 

återfinns 11 + 9 meningar och totalt 20 meningar fördelat i två spalter på en sida. Visuellt är 

sidan indelad som ett fönster med fyra sektioner. Längst upp till vänster illustreras en bild på 

Pelle med tillhörande text under. Texten fortsätter upptill på höger spalt med tillhörande 

illustration under. 

Uppslag som däremot innehåller korta texter baserat på antalet meningar är uppslag 2 på 

sidorna 3–4, där vi finner 5 meningar. Generellt är bilderbokens textmängd inte så kort. Varje 

uppslag innehåller 4-5 meningar, där meningarna är relativt långa med många ord i följd. På 

sidorna 3–4 täcker texten 1/3 av sidan och ger intryck av att innehålla fler meningar än 5, på 

grund av de långa meningarna. 

(II) Författarröst som ger ett personligt tilltal 

Lättlästa texter använder ofta ett personligt tilltal för att nå läsaren direkt och bygga upp 

vidare intresse och nyfikenhet. Vivi Edström exemplifierar i Astrid Lindgren - A Critical 

Study (2000, s. 168ff) med utdrag ur Emil i Lönneberga där detta berättargrepp flitigt 

förekommer. Där interagerar författaren direkt med läsaren, både för att förklara svåra 

begrepp, men också för att förtydliga händelser i handlingen. I Ett litet djur åt Pelle finns inga 

sådana skrivningar. Det berättas kontinuerligt ur ett tredje-personperspektiv, utan att 

berättarrösten någon gång vänder sig till den presumtiva läsaren. Om man däremot närläser 
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texten kan man återfinna vissa implicita markörer där berättarens röst lyser igenom. Man kan 

se detta i passager där författaren vänder sig till läsarens föreställnings- och kunskapssfär. Ett 

exempel är följande mening: ”för kan man tänka sig en sån tur” (Lindgren & Nilsson Thore 

2019, s. 9) där den språkliga formuleringen liksom förväntar sig medhåll från det läsande 

barnet. 

(III) Variation av meningslängd samt sambandsord   

 

Bilderboken Ett litet djur åt Pelle jobbar med meningar av varierande längd och ordmängd. 

På uppslag 5 på sidorna 9–10 varieras texten med en lång mening på 41 ord kontra den 

kortaste meningen som endast innehåller 4 ord. Sidan i sig domineras av långa meningar 

bortsett från tre meningar vars maximala ordinnehåll inte överstiger 6 ord. Detta ser vi är ett 

återkommande mönster med varierande längder på meningarna med långa meningar som 

dominerar. Lundberg och Reichenberg (2008, s. 33ff) uppger att talrika småord knyter 

samman de olika meningarna i en text, exempelvis ”dock”, ”därefter”, ”men”, ”så”, 

”emellertid” och ”fastän”. Talrika småord kan ses som murbruket i en text. Så vitt vi kan se 

används i denna bilderbok inte talrika småord i någon större utsträckning.  

(IV) Långa substantiv och komplicerade ord 

När vi läser Ett litet djur åt Pelle slås vi av att språket, ordvalsmässigt, är relativt avancerat 

för att vara en bok riktad till en läsare mellan tre och sex år gammal. I texten finns både 

sammansatta substantiv och svåra ord. Det finns dessutom många ord som känns tidsmässigt 

förlegade; kökskammaren, skrivmaskin, mjölkflaskan, duvna, saligaste, ty, lusehund och 

manuskriptblad, bara för att nämna några. Utan att säkert kunna påstå vilka ord och begrepp 

som dagens barn känner igen, så misstänker vi att dessa inte ingår i deras vardagligt tal. Till 

skillnad mot Emil i Lönneberga där Olofsson (2015) (se avsnitt 4.2) upplever att 

borttagningen av många dialektala och äldre uttryck i den lättlästa versionen resulterar i en 

modernare och enklare text, har i Ett litet djur åt Pelle all text behållits i stort sett intakt så 

som Astrid Lindgren skrev den 1964. Texten innehåller, förutom gammalmodiga ord, också 

en del uttryck där läsaren kan behöva vissa förkunskaper för att till fullo kunna tillägna sig 

texten. Bland annat förekommer uttryck som: tapper som en härförare, som russin i en 

russinkaka, och referenser till Robinson och Fredag utan någon närmare förklaring till vilka 

dessa karaktärer är. 
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(V) Definierade och tydliga orsakssamband 

Denna egenskap ser vi frekvent användas i bilderboken. Orsakssamband är en synonym till 

kausalitet vilket innebär “...samband mellan orsak och verkan” (Reichenberg 2014, s. 27). 

Exempel är när mörka moln tornar upp sig på himlen, varpå det strax därefter börjar 

regna. Dessa två händelser kopplas ihop med varandra och läsaren kan därmed följa orsak och 

verkan dessa emellan. Om så inte var fallet skulle dessa händelser kunna uppfattas som två för 

varandra separata företeelser utan någon inbördes koppling.  

(VI) Abstrakta begrepp  

Med abstrakta begrepp avses här begrepp som ej är mätbara eller konkreta utan endast kan 

upplevas och definieras subjektivt. Abstrakta begrepp är alltså ord som kan tolkas olika, 

beroende på vem som tolkar dem. Till exempel är en stol inget abstrakt begrepp då läsaren 

kan ta på stolen, se och förstå stolen men även beskriva den. Ordet tro förekommer i den 

omarbetade versionen vilket är ett bra exempel på ett abstrakt begrepp. Tro innebär olika för 

alla och kan samtidigt beskrivas på många sätt. Ett annat abstrakt ord är veta “... att han inte 

visste någonting” (Lindgren & Nilsson Thore 2019, s. 4). Vad innebär det att inte veta 

någonting? Att förklara för någon vad det innebär att inte veta någonting kan vara svårt, och 

uppfattas olika av alla. Det blir abstrakt. Exempel på detta återfinns också i meningarna 

“Visserligen var hon tapper som en härförare…” som återfinns på sidan 21 eller sidan 25 där 

moln “...närmade sig hastigt”. Detta är subjektiva upplevelser som läsaren kan föreställa sig. 

Eftersom det beskrivs med en egenskap som endast går att mentalt föreställa är dessa 

meningar abstrakta. Tid är även speciellt av den aspekten då tid är högst subjektivt. 

Människor kan uppleva samma faktiska tid som två skilda tidsrymder, baserat på deras skilda 

tidsuppfattningar. Speciellt barn brukar ha svårighet att uppfatta tid.  

(VII) Praktiska exempel  

Här finner vi långt ifrån någon större utsträckning exempel av praktiska exempel. Dock finner 

vi några praktiska exempel i texten. Ett av dessa återfinns på sidan 9 då farbror Jansson skall 

frakta några kor till en ny betesmark, varpå Tjorven ber om att få följa med i båten. Tjorven 

försäkrar farbror Jansson att trots Båtsmans storlek ändå kan trycka ihop sig tills han blir platt. 

De går på båten och med nöd och näppe får alla plats. Ett annat exempel är då Tjorven och 

Pelle befinner sig hos Rulle och hans kaniner. Pelle säger besviket att en krona inte räcker för 

att köpa en kanin varpå Tjorven försäkrar Pelle om att om hon anser att en krona räcker för en 
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kanin, så räcker det och Pelle får till slut sin kanin. Ett praktiskt exempel på att Tjorven 

sannerligen får som hon vill oavsett vad det gäller. 

Den text som finns i bilderboken är i stort sett identisk med originalet som återfinns i 

kapitelboken bortsett från de passager som utelämnats i adaptionen. I övrigt är ordföljd, 

användning av praktiska exempel, författarröst och dylikt identisk med kapitelbokens text. 

5.4 Hur ser relationen mellan bild och text ut? 

Rhedin (2001) särskiljer tre olika typer av bilderböcker: den episka bilderboken, 

expanderande text samt genuin bilderbok. Bilderböcker som är episka har, som namnet 

antyder, en text som kan stå självmant. Illustrationerna tillför ingen ny information och bild 

respektive text följer varandra parallellt. I bilderböcker med expanderande text för bild och 

text ömsom om varandra handlingen framåt. Både bild och text ger läsaren information. En 

genuin bilderbok använder text och bild som komplement till varandra men kan heller inte stå 

självständigt. De utgör ett slags samberättande som gemensamt för handlingen framåt (s. 81–

105).  

Genom att utgå från Rhedins olika grundtyper av bilderböcker identifierar vi Ett litet djur åt 

Pelle som det Rhedin benämner episka bilderboken. Bilderboken har en fullständig text som 

står självständigt. De tillhörande illustrationerna tillför ingen ny information som inte redan 

framgår ur den skrivna texten. Vid en första genomläsning upplevde vi att texten gav all 

nödvändig information. Texten är utförligt beskrivande vad gäller handlingen men vid 

noggrannare undersökning finner vi att karaktärs- och rumsbeskrivningar saknas. Precis som 

Åberg påpekar i Saltkråkan som TV-serie, bok och film (2011) färgas vår upplevelse av det 

aktuella verket genom att vi kommit i kontakt med Saltkråkan tidigare. Det vi vid en första 

anblick ansåg vara en utförlig text, följer våra egna upplevelser av filmatiseringarnas 

karaktärer och miljöer. I egentlig mening finns inga sådana fysiska beskrivningar i texten. 

Bilderna fyller dock i sådan information, speciellt för en ny läsare. Exempelvis är 

bilderbokens Båtsman illustrerad som en stor vit- och brunfläckig hund inte helt olik 

originalets Sankt Bernardshund men i texten återfinns inga angivelser hur han ser ut.  

Valet av bokmediets storlek och bokens form är ett konstnärligt ställningstagande (Rhedin 

2001, s. 145–147). Bokens fysiska utformning väcker vissa förväntningar hos läsaren. Till 

exempel anses små böcker kunna likställas med kammarspelsformat, vilket innebär och 

motsvarar “ett litet teaterstycke” med få roller, enkel handling och enkla lågmälda scener. 
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Bokstorleken ställer ytmässiga krav eftersom ytan är begränsad, detta i sin tur begränsar 

boken till långsamt tempo och simplare handling. Kammarspelsformade böcker använder sig 

oftast av enklare illustrationstekniker som tuchteckning, akvarell, lavering och pastell. 

Bilderboken i stort format, kallad folio, står i kontrast till kammarspelsformatet. Folioformade 

böcker nyttjar oftast mer avancerade illustrationstekniker som collage, tempera, gouache och 

skrapkartong. Bilderbokens folioformat möjliggör och utvidgar konstnärens uttrycksförmåga 

genom expansion, brokighet och färg, flerepisodiskt berättande, livlighet och dramatik, 

omväxlande bildsättningsrytm med poly- och panoramasceniska sidor och uppslag, men även 

mer avancerade konstnärstekniker. Rhedin (2001) varnar för att folioutgåvor som 

komprimeras “...bleknar avsevärt i alla förkortade och förtätade utgåvor i mindre storlekar.” 

(s. 146).  

Ett litet djur åt Pelle är av den sistnämnda arten. Den är rektangulär tryckt i liggande 

folioformat vilket bygger upp en viss sorts förväntning hos läsaren. Ur bilderboken kan 

läsaren förvänta sig komplexitet i bildernas presentation men också mer avancerade 

illustrationstekniker som möjliggör ett mer avancerat bildberättande. Exempel på illustration 

som är livlig och dramatisk återfinns på sidorna 23–24, där Pelle, Tjorven, Båtsman och 

kaninen befinner sig mitt på sjön och en åsksmäll hörs varpå Tjorven blir livrädd och tappar 

årorna som i rask takt flyter flera meter från båten. Nilsson Thore väljer här att förstärka 

dramatiken i själva händelsen genom att göra miljön så enkel och nerskalad som möjligt, där 

endast träd och vass visar att det blåser storm på havet genom att illustreras horisontell mot 

marken. Vattnet är också illustrerat på ett vis som visar att det råder storm, med oregelbundna 

och jämnt fördelade vågor vilket skapar rörelse i bilden. Genom att illustrationstekniskt 

fokusera på ekan och dess passagerare, gör illustratören ögonblicket dramatiskt, karaktärernas 

panikslagna kroppsspråk och hårt sammanbitna ansiktsuttryck tillsammans med yviga frisyrer 

avslöjar att de är allt annat än harmoniska och trygga. Detta i kombination med den avskalade 

och detaljlösa bakgrundsmiljön gör uppslaget dramatiskt. Ett exempel och kontrast till detta 

dramatiska uppslag där bildsättningen istället antar en lugnare rytm är sidan 18 där Tjorven 

nöjt överräcker Pelles nya kanin till Pelle som kärleksfullt mottar sin nya kompis. 

Kroppsspråket visar att de inte är på väg därifrån utan känner sig tillfreds med situationen och 

därför inte har bråttom. Ett exempel på panoramasceniska uppslag återfinns på 16 uppslag av 

totalt 20 möjliga, vilket gör att vi drar slutsatsen att just detta folioformat inte bara möjliggör 

utan uppmuntrar till panoramasceniska uppslag där illustratören kan visa på djup och 

komplexitet i bildberättandet. 
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(i) Uppslaget vid kofärjan 

Det första uppslaget vi valt för djupare analys finner vi på sidan 9. På vänstersidan finns en 

illustration infälld föreställande farbror Jansson, Båtsman, Pelle samt Tjorven. Bakgrunden är 

vit och ungefär halva sidan består av text. På högersidan kan man se Tjorven och Pelle 

omringade av kor; bilden fyller hela sidan. I bakgrunden kan man skönja vatten och små öar. 

Texten beskriver hur Tjorven och Pelle kommer fram till farbror Jansson just som han är i 

färd med att frakta några av sina kor till en annan ö. Barnen övertalar Jansson att låta dem 

följa med, men han är betänksam eftersom Båtsman tar nästan lika mycket plats som en ko. 

Tjorven svarar att han kan trycka ihop sig och de får följa med. I texten beskrivs hur trång 

kofärjan är och konsekvensen av detta: “Pelle hade en kossa nästan uppe i ansiktet, men det 

vara bara trevligt” (Lindgren & Nilsson Thore 2019, s. 101). Detta kan man iaktta på 

högersidan av uppslaget, där Tjorven och Pelle är avbildade i mitten av en samling nötkreatur. 

En av korna slickar Pelle, vilket också återberättas i texten. Rent textuellt beskrivs ett 

handlingsförlopp där barnen först anländer hos Jansson och sedan färden över vattnet, vilket 

också är det som illustreras på uppslaget. Båda dessa tidsmässigt olika episoder i en 

händelsekedja beskrivs i text och bild. Med andra ord kan samma händelseutveckling avläsas 

med två olika representationssätt och bildar då en gemensam narration. Eriksson & Göthlund 

menar att bild och språk är två olika symbolsystem, där bilden generellt sett är lättare att ta till 

sig än text (2012, s. 169). 

Rhedin (2001, s. 82–83) diskuterar att när den litterära texten är konkret och beskrivande 

medför det att det sannolikt inte torde medföra problem för läsaren att omsätta handlingen till 

egna föreställningsbilder. När bilderna sedan illustrerar samma händelse menar hon att det 

uppstår ”ett ögonblick av stillestånd [...] det finns ingenting att tillägga som inte redan är sagt” 

(Rhedin 2001, s. 82). Frågan som uppstår då är vad illustrationerna får för funktion jämte 

texten. Teoretiskt sett skulle en illustration kunna fylla ut en redan fyllig text så pass mycket 

att bilderna då snarare stör dynamiken mellan läsaren och texten (ibid. s. 130–131). Att läsa 

innebär för många att kunna konkretisera text i inre föreställningsbilder, men med stöd från 

Bruners teori om att text befinner sig på det högre symboliska stadiet och (yttre) bilder på det 

lägre ikoniska stadiet beror denna kunskap på hur långt mottagaren kommit i sin läsutveckling 

 
1 Vår sidhänvisning. Se avsnitt 5.2. 
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och mognad. Med andra ord kan text och bild ligga nära varandra för att underlätta yngre 

barns upplevelse av densamma. 

I just detta fall förefaller det tämligen rimligt att bildsättningen skulle vara ett led i adaptionen 

från illustratörens sida, ett sätt att förtydliga textens skeenden. För övrigt tillför också bilderna 

omgivningsbeskrivningar (skärgårdmiljö) men även illustrerade förklaringar som en yngre 

läsare kan ha nytta av. Här åsyftas exempelvis mjölkkannan och en skrivmaskin som finns 

med på ett annat uppslag i bilderboken, vilket kan antas att många av dagens barn saknar 

referenser till och förståelse för hur de ser ut. Detta skulle innebära problem att konkretisera 

dessa som inre föreställningsbilder på det symboliska planet. Någon förklaring vad dessa är 

eller ser ut finns inte med i texten.  

Läsriktning här i västvärlden är som bekant vänster-höger och uppifrån-ned vilket också 

kronologin för illustrationen följer (vänster-höger). På den vänstra sidan i detta uppslag finns 

barnen och farbror Jansson och på den högra kofärjan. Här behöver man alltså avläsa bilderna 

i samma ordning för att de ska följa samma kronologi i handlingen. Detta kan också kopplas 

ihop med Rhedins (2001, s. 87) tankar om bilders handlingsplan där vänster sida representerar 

hemmet/det trygga och det läsaren redan vet, medan höger sida representerar det okända och 

äventyret som hägrar.  

(ii) Uppslaget där Pelle tittar på kaninburar 

Den andra bilden ur analysmaterialet vi valt att näranalysera är uppslaget på sidorna 15–16 

där Pelle hittar väggen med alla kaninburar. Den aktuella bilden löper över hela uppslaget från 

vänster till höger, en dubbelsidesbild utformad i ett horisontellt avlångt format. Uppslaget är 

helt färglagt i sobra färger. På bilden är varje kanin unik och inga synbara detaljer gällande 

illustreringstekniker eller fokus riktas åt någon särskild. Bildens syfte är att läsaren skall 

avläsa situationen i ett ögonblick och att fokus inte riktas till någon speciell detalj, utan bilden 

som helhet. Texten står centrerat och invävt i bilden på vänster sida. Stycket avhandlar Pelle 

som finner långa rader av kaninburar bakom Rulles vedbod. Utbudet av kaniner är stort, 

svarta, vita, grå och fläckiga kaniner i alla dess storlekar. Pelle går helt upp i kaninerna och 

vill med alla sina sinnen ta in stunden och pressar näsan mot ståltrådstängslet, drar ett djupt 

andetag och känner doften av kanin, hö och duvna maskrosblad.  

På vänstra sidan av uppslaget täcker bilden hela sidan, Tjorven står med korslagda armar, 

nöjd min och tittandes åt Rulles håll, vars fötter sticker fram i kortsidans vertikala kant. I 
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bakgrunden skildras öns miljö med träd, vegetation, närliggande öar, en ensam fiskebåt och 

övervägande gräsmatta där även texten valts att placeras, en klassisk textbild. Textbilden på 

den högra bilden har illustratören Nilsson Thore illustrerat kaninburar både på bredden och 

höjden, vid sidan av burarna syns Pelle på huk, koncentrerad och utforskande med fokus fäst 

på en specifik kanin som gnager på ett maskrosblad och tittar tillbaka på Pelle. Den aktuella 

buren är illustrationsmässigt mer framträdande än alla andra burar, placerad i uppslagets 

centrum. Ett illustrationstekniskt knep för att läsaren först skall avläsa bilden som en helhet 

där inget sticker ut och är lika intressant som en helhet. Detta kan jämföras med det andra 

”inläsningstillfället” där läsarens fokus hamnar på Pelle och hans handlingar. 

Uppslagets läsriktning och rörelseriktning sammanfaller kontinuerligt och således även på det 

aktuella uppslaget där vi ser Pelle och alla kaninburar. Trots att man kan tänka att det är en 

stillastående ögonblicksbild finns i uppslaget en rörelse från vänster till höger. Rulles ben kan 

anas i vänsterkantens vertikala kant. Tjorven står på vänstersidans högra del och i 

illustrationen ser hon ut att röra sig mot Pelle som syns på högersidan. Händelserna och 

textens kärna, att Pelle hittar kaninerna bakom Rulles vedbod, illustreras och centreras på 

höger sida i riktning mot nästa uppslag. Illustrationen ger således en känsla av rörelse. Den 

centrala placeringen av huvudkaraktärerna gör att de hamnar i uppslagets fokus. Reading 

Visual Narratives: image analysis of children's picture books handlar om hur man läser av 

och tolkar barnboksbilder. Däri kan man läsa att denna sorts bildkomposition kan medföra att 

det uppstår en liten paus i handlingens fortsatta rörelse framåt (Painter, Martin & Unsworth 

2014, s. 113). Så medan det finns både en fortsatt rörelse framåt i berättelsen så medger 

kompositionen en paus på uppslaget. Eftersom bilderboken handlar om Pelles strävan och 

önskan om ett eget djur tänker vi att uppslaget är ett berättartekniskt och illustrativ 

andningspaus i handlingens fortsatta rörelse framåt.  

 

För detta uppslag finns också en motsvarande illustration i kapitelboken. Dessa kommer 

därför i denna analys att jämföras med varandra för att uppmärksamma skillnader 

illustrationerna emellan. Om bilderna är ett led i adaptionen för den presumtiva yngre läsaren 

kan det förefalla vara tämligen intressant att se vad man valde att illustrera i en kapitelbok för 

en något äldre läsare.   
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(iii) Motsvarande illustration i kapitelboken 

Illustrationen på sidan 117 i kapitelboken Vi på Saltkråkan, är placerad på höger sida. Bildens 

utförande är i svartvitt stående på en sida med bredden kortare än höjden, tvärtemot 

bilderbokens upplägg där uppslaget breder ut sig horisontellt. På illustrationen som Ilon 

Wikland gjort syns Pelle till vänster i bilden, hållandes i sin kanin. Till höger står Tjorven och 

iakttar Pelle. Bakom dem skönjes Båtsman med blicken fäst på kaninerna, instängda i 

markhöjdsplacerade burar. I bakgrunden finns tät vegetation i form av ett stort träd, samt 

kortsidan på en byggnad där gärdesgårdsstolpar står lutade. Wiklands illustration är mycket 

verklighetstrogen, och Tjorven, som här framträder tydligast, är en direkt avbild från tv-

serien. Någon analys av tv-serien kommer inte att genomföras här, så vi kan inte uttala oss om 

huruvida bildkompositionen som helhet också är hämtad därur. Enligt Åberg (2011) (se 

tidigare forskning 4.1) gjordes dock boken med tanke att efterlikna filmatiseringarna så 

troligtvis kan bildkompositionen härröras dit.  

Painter et al. (2014, s. 30–34) menar att graden av realism och detaljer i illustrationen 

möjliggör olika uttrycksmöjligheter att presentera karaktärernas känslor, och därmed också 

läsarens möjlighet att tolka dessa. Man kan grovt utkristallisera tre olika snitt eller utföranden: 

minimalistisk, generisk och naturalistisk2. Det minimalistiska utförandet är det som ligger 

längst från realistiskt framställda illustrationer. Karaktärerna har ofta enkla ovaler som 

människohuvuden och prickar till ögon. Det är således förhållandevis ikoniska och stiliserade 

bilder. Det generiska utförandet är något mer detaljerat, speciellt munnen är mer uttrycksfull. 

Det naturalistiska utförandet är det mest realistiska och verklighetstrogna. För läsaren i sin tur 

innebär dessa framställningssätt olika sätt att förhålla sig gentemot karaktären. Det 

minimalistiska snittet medför att läsaren ofta står som en oberoende observatör med ett visst 

emotionellt avstånd till denne, medan det generiska snittet bildar karaktärer av “the 

‘everyman’ type” (ibid. s. 32) där läsaren lätt kan identifiera sig med protagonisten. Läsare av 

böcker gjorda i naturalistiskt utförande förväntas istället kunna identifiera sig med karaktären 

som individ snarare än en viss typ av karaktär. Kapitelboken Saltkråkans utförande är av 

naturalistiskt typ. Böcker i naturalistiskt utförande är ofta gjorda för något äldre läsare, många 

gånger med allvarligare tema (exempelvis etiska ställningstaganden) i handlingen.  

 
2 Egen översättning  
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Intressant nog, torde det minimalistiska snittet med sin stiliserade ikonicitet vara det som 

kräver störst tolkning och avkodning från läsarens sida men oftast är det detta man möter i 

bilderböcker för yngre barn (ibid.). Vi skulle vilja hävda att även Ett litet djur åt Pelle tillhör 

denna kategori. Illustrationerna föreställande bokens skilda karaktärer är förhållandevis enkla 

till sin uppbyggnad. Huvudena är runda med stora cirkelformade ögon och mun som ett 

streck. De kroppsliga proportionerna överensstämmer inte med vad vi skulle se i verkligheten. 

Huvudena är avsevärt större i relation till resten av kroppen. Ben och armar är ungefär lika i 

storlek och dessutom jämntjocka över hela längden. Fötterna är mycket små sett till övriga 

kroppsdimensioner osv. Painter et al. (2014) påpekar att den minimalistiska stilen begränsar 

karaktärernas möjliga ansiktsuttryck, och att det således är en varierande grad av glädje eller 

nedstämdhet som kan framstå i karaktärernas ansikten. Observera att illustratören dock kan 

använda andra uttryck för att visa karaktärernas känslor (som exempelvis färgval och 

kroppsspråk). 

Att kunna tolka bilder är inget självklart, utan något vi lär oss menar Perry Nodelman i 

Decoding the Images: Illustration and Picture Books (1999, s. 70–71). Tidigare kunskap om 

hur saker illustreras och återges i bilder ger oss information hur vi bör tolka en bild. 

Nodelman exemplifierar med hur vi ser djup och perspektiv i en bild. På framsidan av Ett litet 

djur åt Pelle ser man barnen och Båtsman sittande på en kobbe. Snett ovanför finns en båt 

som är avsevärt mindre än barnen. Detta gör att man tolkar det som att båten finns på avstånd 

från barnen, inte att det är en liten leksaksbåt på en plan yta. Ytterligare en bildkonvention 

säger oss att, trots att barnen inte är realistiskt och naturtroget avbildade, kan vi tolka att det är 

barn dem föreställer. Med andra ord behöver vi alltså lära oss att tyda olika konventioner för 

illustrationer för att exempelvis kunna tolka djup i en bild.   

Nyare kommunikation- och receptionsforskning framhåller att författaren/illustratören heller 

aldrig kan veta hur budskapet kommer att mottagas av läsaren, eftersom mottagarens tolkning 

färgas av tidigare föreställningar (Eriksson & Göthlund 2012, s. 19). Likaväl som vårt 

skriftspråk består av olika symboler är bilder ett symbolsystem i sig. Där språkets symboler 

har en överenskommen betydelse kan dock bildens tolkning avgöras av vem mottagen är och 

dennes tidigare erfarenheter. 
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6 Slutsatser 
 

I arbetet med att analysera en bilderbok och jämföra den med dess litterära originalupplaga 

har främst två frågeställningar väglett oss: Hur har boken utformats för att nå den tilltänkta 

läsaren? samt Hur ser relationen mellan bild och text ut?  

I avsnitt 5.3 behandlades den första frågeställningen. Här fokuserade vi främst på 

uteslutningar som gjorts i adaptionen från kapitelbok till bilderbok och hur språket, det 

textuella, tedde sig i bilderboken. Vi kunde lokalisera några strukturella uteslutningar som 

gjorts och har tillskrivit dessa till olika sorters adaption för att närma sig en yngre läsare. 

Bland annat fokuseras handlingen mer specifikt mot anskaffandet av ett husdjur, och där Pelle 

står som protagonist för att knyta an till den presumtiva yngre läsaren.  

Textuellt har vi analyserat texten utifrån några språkliga konventioner för lättlästa texter. 

Sammanfattningsvis innehåller Ett litet djur åt Pelle stora mängder text, med relativt långa 

meningar. Författaren använder ett relativt avancerat språk med många sammansatta 

substantiv och svåra ord men det konsekventa användandet av kausala samband och praktiska 

exempel gör texten mer lättillgänglig. Man kan skönja författarens röst på sina ställen i texten 

vilket också lättar upp svårighetsgraden något. Annars är avsaknaden av småord och ibland 

daterade uttryck samt den omfattande textmängden det som gör att texten känns komplicerad. 

En textuell jämförelse mellan de båda verken medger att någon egentlig bearbetning av texten 

inte skett i adaptering till bilderbok.  

Den andra frågeställningen handlar om relationen mellan bild och text och finns i avsnitt 5.4. 

Ett litet djur åt Pelle är vad Rhedin benämner episk bilderbok: texten står självständigt och 

bilden tillför ingen egentlig ny information. Text och bild skapar kontinuerligt en gemensam 

narration, där illustrationerna kan underlätta yngre läsares förståelse av berättelsen. 

Bilderbokens utförande är gjort i ett s.k. minimalistiskt snitt där karaktärerna inte är realistiskt 

återgivna. Bokens format möjliggör panoramasceniska uppslag som kan breda ut sig och ta 

stor plats i berättelsen men också framhäva detaljer som för berättelsen är centrala. På varje 

uppslag finns minst en illustration som beskriver ett ögonblick över vad som sker i texten. 

Att behandla dessa två frågeställningar separat som skett här, har visserligen på ett enkelt sätt 

strukturerat arbetet men i verkligheten är det inte så binärt. För att urskilja hur boken 

utformats för att nå den tilltänkta läsaren kan man inte separera relationen mellan text och 

bild. Det är en bilderbok, och som detta ett komplett medium där text och bild bör ses som en 
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helhet som gemensamt berättar en historia. Illustrationerna tillför både textuella förklaringar 

och berättartekniska förtydliganden. Alltså bör man betänka att relationen mellan text och bild 

också det är en komponent för att anpassa boken till en yngre läsekrets. HÄR ÄR VI 

7 Diskussion 
 

I uppsatsens sista kapitel behandlas analysens resultat genom att diskutera dem i förhållande 

till de didaktiska konsekvenser som kan uppstå i en klassrumssituation. I diskussionskapitlet 

diskuterar vi dessutom intressanta aspekter vi fastnat för under vårt analysarbete samt hur Ett 

litet djur åt Pelle kan komma till användning i undervisningen för skolans yngre åldrar. 

7.1 Reflektioner  

Utifrån analysens resultat drar vi slutsatsen att bilderböcker är ett multifunktionellt verktyg 

för att introducera barn in i läsandets- och skrivandets värld. Resultatet visar på att 

bilderböckers innehåll måste adapteras, både gällande språkliga anpassningar, handling och 

format som den presumtiva målgruppen kan förstå och relatera till. Bruner tillägger att 

läsarens upplevelser organiseras annorlunda baserat på var i läsutvecklingen läsaren befinner 

sig (Rhedin 2001, s. 131). Bilderböcker i allmänhet och Ett litet djur åt Pelle i synnerhet kan 

engagera sin presumtiva publik och göra läsandet lustfyllt och spännande.  

Bilderbokens styrka ligger i att bild och text samspelar på det sätt så att läsaren kan ta till sig 

berättelsen med fler än ett sinne. Men en berättelse i en bilderbok är mer än en berättelse. 

Berättelsen utspelar sig i olika sinnesfält och stimulerar därmed olika sinnen samtidigt. 

Läsaren tar till sig berättelsen genom illustrationer som upplevs med synen, men också genom 

den text som barnet kan lyssna till eller eventuellt själv kan läsa. Detta innebär att fler än ett 

sinne är involverat i bilderboksläsandet. Både syn, hörsel och känsel aktiveras när barnet 

följer med i berättelsen. Samtidigt är läsprocessen vid bilderboksläsning en social tillställning 

där barnet kan lära mycket genom litterär kommunikation och samspråk om både bilder och 

text. En annan styrka med bilderboken är att högläsning tillsammans vanligtvis också 

genererar fysisk närhet mellan den vuxne och barnet. Detta kan i sin tur hjälpa förbättra 

relationen dem emellan eller bygga broar mellan individer. Bilderboksläsandet i sin simplaste 

form kan ses som en trevlig sagostund, antingen på egen hand eller tillsammans med en 

vuxen. Men under bilderbokens underhållande yta kan innehållet också ha ett bildade eller 

utbildande budskap som kan påverka läsaren både medvetet och omedvetet.  
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Bilderboksmediet vänder sig till en bred publik på grund av att dess egenskaper och 

komponenter kan stimulera barnet på många olika sätt. Bilderboken har även egenskapen att 

stimulera barn som befinner sig på skilda utvecklingsnivåer samtidigt därför att mediet 

innehar så pass många dimensioner att utforska.  

Nyutgivningen av ett folkkärt verk som Saltkråkan kommer troligtvis an på möjligheten att 

fånga en ny generation och introducera denna till en modern svensk klassiker. Många i 

Sveriges befolkning kan relatera till Saltkråkan just för att serierna har repriserats otaliga 

gånger. Föräldrar och barn kan nu tillsammans återupptäcka detta verk. Adaptionen gör att 

även de yngre läsarna kan ta till sig karaktärerna och berättelsen. Anpassningen till den nya 

målgruppen medger troligtvis att de lättare kan knyta an till Pelle som protagonist samtidigt 

som hans önskan att äga ett litet djur till sitt är något många barn ka relatera till. Bilderna 

hjälper och understöder simultant berättelsen likaväl som de berättar sin egen historia.  

7.2 Saltkråkan i klassrummet 

I inledningen av denna uppsats för vi på tal att tidiga möten med högläsning och samtal kring 

olika texter väcker läslust men också förstärker barnens språkinlärning. Högläsning, men 

också samtal kring bilderboksmediet har många främjande utvecklingsaspekter. Till exempel 

menar Skolverket (2018) att barnet kommer närmare den vuxna men också klasskompisarna 

som deltar i sagostunden. Detta skapar en känsla av gemenskap och sammanhang som är 

viktigt för barnets skolgång, och i ett vidare perspektiv hela barnets utveckling. Samtidigt 

utvecklar bilderboken barnets fantasi och föreställningsförmåga vilket vidgar hens värld och 

förmåga att göra sig förstådd och kommunicera med sin omgivning. Tack vare ett detaljrikt 

innehåll i bilderböcker kan dessa öppna möjlighet för barn att uppleva känslor de tidigare inte 

varit i kontakt med.  

Ett litet djur åt Pelle har många didaktiska möjligheter. Inledningsvis är bilderboken ett 

gynnsamt medel för pedagogen att jobba med. Inte bara på grund av att det i det centrala 

innehållet för ämnet svenska för årskurs 1–3 ingår att använda sig utav berättande texter, utan 

också för att mediet är mångdimensionellt. Bilderbokens olika dimensioner där bild, text och 

högläsning, gör Ett litet djur åt Pelle möjlig att arbeta med såväl i helklass som i mindre 

konstellationer. Samtidigt är det fullt möjligt att rikta fokus så samtliga elever med olika 

förutsättningar ändå stimuleras och utvecklas på sin nivå under samma sagostund. 

Arbetssättet ger en känsla av gemenskap och tydliggör inte på ett explicit sätt barns olika 

utvecklingsstadier. Pedagogen kan fokusera på ordförståelse, lästräning eller lässtrategier som 
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på olika vis tränar upp läsförståelsen. Pedagogen kan även ge frågor som eleverna svarar på 

utifrån den lästa texten samt uppmärksamma olika teman i olika böcker. Utifrån de riktlinjer 

som Skolverket (2018) gett i svenskämnets centrala innehåll skall barnet tränas på att läsa, 

skriva, tala, lyssna och samtala. En gynnsam undervisningsmöjlighet skapas för pedagogen 

som dels slipper välja (bort) inlärningssätt och kan således nå fler elever samtidigt där de kan 

lära av varandra genom diskussion.  

Genom detta arbetssätt kan pedagogen uppfylla Barnkonventionens krav om att barnet skall 

ges full möjlighet till fysisk och psykisk utveckling vilket vi tar upp i inledningen. Därigenom 

är bilderboken ett passande medel för att tillgodose barnet dess fulla potential till utveckling. 

Bilderbokens samspel mellan text och bild öppnar upp till större möjlighet att använda 

berättelsen i klassrummet även för barn som ännu inte lärt sig läsa. I och med att berättelsens 

text kontinuerligt styrks av bilder underlättar illustrationerna barnets förståelse av händelser i 

boken. Tack vare att texten från originalutgåvan bibehållits i Ett litet djur åt Pelle så medför 

det ett mer avancerat språk vilket öppnar upp möjlighet att utveckla ett större ordförråd. Detta 

kan på sikt underlätta för barnet att kommunicera och känna sig inkluderad. 

Läsupplevelsen fyller en stor funktion då berättelser, så som Ett litet djur åt Pelle detaljrikt 

beskriver miljöer och protagonister genom det gemensamma berättandet i text och bild.   

Detta detaljrika sätt att berika en berättelse kan ta barnet in i nya och fantasifulla världar, det 

är alltså inte ovanligt att barnen drömmer sig iväg och glömmer av nuet vid en spännande 

berättelse. Detaljrikedomen kan även möjliggöra upplevelser av nya platser barnet tidigare 

inte haft möjlighet att besöka vilket i sin tur kan öka förståelse för andra människors olikheter. 

Detta kan på sikt förena barn från olika sociokulturella bakgrunder. Detaljrikedomen har även 

en förmåga att förflytta barnet så till den grad att när berättelsen är slut så ”vaknar” eleven och 

kommer på sig själv med att befinna sig i klassrummet och inte i sagans värld. Längre.  

Den didaktiska problematik vi kan se med bilderboksmediet är att illustrationerna är svåra att 

samtidigt delge en hel klass. Det optimala bilderboksläsandet där varje individ har möjlighet 

att bläddra och på egen hand utforska berättelsen genom illustrationerna kan inte genomföras i 

helklass. Bilderboken förlorar då lite av sin charm eftersom pedagogen oftast läser texten och 

sedan håller upp uppslaget för klassen så samtliga elever snabbt hinner registrera vad som 

sker på bilden. Här fallerar halva idén med de illustrationer som kompletterar den textuella 

berättelsen. Det förekommer sällan tillfällen då pedagogen en hel lektion har möjlighet att 

sitta med enstaka individer och sträckläsa en berättelse så att de i lugn och ro kan lyssna till 
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texten som den vuxna läser och samtidigt sitta på ett avstånd som möjliggör att de obehindrat 

kan titta på bilderna. 

7.3 Förslag på vidare forskning  
 

Att analysera Astrid Lindgrens folkkära verk om karaktärerna på Saltkråkan med fokus på en 

bilderboksadaption och hur den är utformad för sin tilltänkta läsare har varit oerhört 

intressant, givande och spännande. Vi har upptäckt aspekter som vi i början av vårt 

analysarbete inte tänkt på. För att utveckla djupare förståelse för bilderboken och hur väl den 

faktiskt når sin tilltänkta läsare skulle en praktisk fältanalys genom exempelvis observationer 

och intervjuer möjliggöra fördjupad kunskap inom området. Fältanalysen hade gett en annan 

typ av förståelse för hur barn upplever och tänker kring hur text och bild samspelar för att föra 

fram en berättelse och hade i sin tur fördjupat denna forskning. Forskningen hade med stor 

sannolikhet gett svar på hur barn uppfattar samspelet text/bild och om huruvida adaptionen i 

detta fall varit lyckosam. En annan möjlighet för vidare forskning vore en studie där både 

pedagoger och elever får ge sin bild av sina upplevelser av bilderboken genom exempelvis 

boksamtal. Även forskning där serien och filmen ingår som analysmaterial i kontrast till det 

skrivna materialet hade varit ytterligare en fördjupning och breddning i denna forskning.  

 

Vår förhoppning är att du genom läsning av denna uppsats fått en utökad syn på vilka 

aspekter som gör en bilderbok tillgänglig för en yngre publik vars utvecklingsnivå precis 

befinner sig i entrén till läsandets- och skrivandets värld. Vi hoppas att en djupare förståelse 

nåtts för hur bilderböcker använder text och bild för att gemensamt berätta en historia. Själva 

har vi nått en djupare förståelse för att bilderbokens specifika medium möjliggör ytterligare 

sätt att fängsla sin läsare men även hur detta kan användas för att optimera undervisning i 

skolan.  
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