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Syftet med denna studie var att dels jämföra barn, 3–6 år, och föräldrars prefe-

renser av barnboksillustrationer, dels att undersöka hur föräldrar resonerar kring 
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Förord 

Under våra tre år på Grafisk Design vid Högskolan Dalarna har vi fått ta 

del av mycket ny kunskap. Vi har båda fastnat för illustration och bokde-

sign. Därför valde vi att arbeta inom ämnet bilderböcker och inrikta oss på 

illustrationerna.  

Bilderböcker fångade vårt intresse på grund av det varierade utbudet av 

illustrationsstilar. Vi minns bilderböckerna från vår barndom och hur 

mycket de betytt för oss – de spännande, gulliga och roliga illustrationerna 

som förgyllde vår uppväxt.  

Idag uppskattar vi bilderboksillustrationerna på ett annat sätt. De bilder-

böcker som tidigare passerat obemärkt uppskattar vi idag. Vuxna och barn 

ser på illustrationer olika men en bra bilderbok uppskattas av båda. 

Att illustrera en barnbok är en dröm för oss båda men i dagens stora utbud 

kan det vara svårt att nå fram till både barn och föräldrar. Denna undersök-

ning skapar insikt i vad barn respektive föräldrar tilltalas av för bokillustra-

tioner och hur föräldrar resonerar kring val av bilderbok samt illustratio-

nens roll i samband med detta. Vi hoppas att detta arbete kommer att fun-

gera som hjälpmedel till alla inblandade i bilderboksbranschen.  

Vi vill tacka vår handledare Nils Johansson som har ställt upp för oss och 

engagerat sig i vårt arbete. 

Ett stort tack även till Sara Hedenberg och Lotta Bergqvist på Bonnier 

Carlsen – vi är tacksamma för bilderböckerna ni sponsrade oss med. Vi är 

också glada att ni tog er tid att hjälpa oss och att ni ville delge oss era kun-

skaper.  

Tack också till personalen på förskolorna för ert engagemang och att ni 

tillät oss genomföra vår undersökning hos er. 

Beträffande fördelningen av arbetet i projekt och rapport har det varit jämnt 

och båda har varit lika delaktiga. I vår rapport har vi strävat efter att hålla 

innehållet koncist.  

 

Jessica Axelsson 

Ronja Levinsson 

 



5/34 

Innehållsförteckning 

Förord ........................................................................................................... 4 

1 Introduktion ............................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund ............................................................................................ 6 

1.2 Tidigare forskning .............................................................................. 6 

1.3 Projektmål och avgränsningar ............................................................ 8 

2 Metod och material .................................................................................... 9 

2.1 Tillvägagångssätt ................................................................................ 9 

2.1.1 Kvalitativa intervjuer ................................................................... 9 

2.1.2 Observation ............................................................................... 10 

2.2 Etiska överväganden......................................................................... 10 

2.3 Material ............................................................................................ 10 

2.3.1 Bilderböcker .............................................................................. 10 

2.3.2 Illustrationskollage .................................................................... 12 

3 Resultat och diskussion ........................................................................... 13 

3.1 Observation ...................................................................................... 13 

3.1.1 Tider .......................................................................................... 13 

3.1.2 Ordning av granskning .............................................................. 13 

3.1.3 Granskningens procedur ............................................................ 14 

3.2 Intervjuer .......................................................................................... 14 

3.2.1 Val av illustrationskollage ......................................................... 14 

3.2.2 Val av bilderbok ......................................................................... 16 

3.2.3 Föräldrars generella tankar kring valet av bilderböcker ............ 19 

3.3 Metodreflektion ................................................................................ 19 

3.4 Förslag på vidare studier .................................................................. 20 

4 Slutsatser ................................................................................................. 21 

Referenslista ............................................................................................... 22 

Bilagor ........................................................................................................ 24 

Bilaga 1 .................................................................................................. 24 

Bilaga 2 .................................................................................................. 25 

Bilaga 3 .................................................................................................. 26 

Bilaga 4 .................................................................................................. 27 

Bilaga 5 .................................................................................................. 28 

Bilaga 6 .................................................................................................. 30 



6/34 

1  Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Utgivningen av svenska bilderböcker har mer än fördubblats under 2000-

talet: 2002 publicerades 93 svenska förstaupplagor jämfört med år 2012 då 

det gavs ut 253 förstaupplagor av bilderböcker (SBI, 2013).  

En bilderbok berättar en skönlitterär historia genom att kombinera illustra-

tion och text. I regel förekommer det minst en illustration per uppslag 

(Rhedin, 2001; Kåreland & Werkmäster, 1985).  

Illustrationerna i bilderböckerna har många funktioner: De kan förtydliga 

handlingen, eller beskriva en händelse som inte skildras i texten, samt bidra 

till extra inlevelse (Kåreland & Werkmäster, 1985; Nikolajeva, 2000; No-

delman, 1988). Zeegen (2009) menar att en illustration ett mellanting mel-

lan konst och grafisk design och ska med tydlighet kommunicera, informe-

ra, utbilda och underhålla. Det är just genom illustrationerna i bilderböck-

erna som barnen för första gången kommer i kontakt med olika varelser 

och nya världar fulla av bilder, färger och former (Dominkovic, Eriksson & 

Fellenius, 2006; Rhedin, 2007) 

Genom samtal om illustrationerna och via högläsning skapas gemenskap 

mellan barn och vuxna (Pettersson, 2008; Kåreland & Werkmäster, 1985), 

som båda utgör bilderbokens huvudsakliga målgrupp (Cianciolo, 1997). 

Även om barnet själv väljer vilken bok den vill ha läst för sig så är det ofta 

en vuxen som har köpt eller lånat boken (Northrup, 2012). 

Begränsningar i valet av bilderbok kan ske av både barn och föräldrar. 

Enligt Jalango (2004) anser den vuxna att en bilderbok är sämre om den 

inte innehåller en uppenbar lärdom, och de kan av den anledningen välja 

bort boken. Barn å andra sidan intresserar sig sällan för bilderböcker med 

illustrationer de inte tidigare haft erfarenhet av (Dominkovic, Eriksson & 

Fellenius, 2006). Lotta Bergqvist och Sara Hedenberg, förläggare respekti-

ve redaktör på Bonnier Carlsen (personlig kommunikation, 2013-05-07), 

menar att en bra bilderbok låter både föräldrar och barn hitta intressanta 

ingångar till och roliga inslag i boken. För att en bilderbok ska bli vald och 

läst, måste den således rikta sig till både barn och vuxna. Vid detta val kan 

illustrationerna spela en avgörande roll. 

1.2 Tidigare forskning  

Det finns en hel del litteratur kring barnlitteratur som bl.a. behandlat den 

pedagogiska användningen av bilder för barn (Pettersson, 2008), barnlitte-

ratur i allmänhet (Hellsing, 1999), informativa bilderböcker (Cianciolo, 

2000), bilderbokens uppbyggnad (Nikolajeva, 2001), bilderbokens betydel-

se i barns utveckling (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006) samt barn 

och föräldrarnas relation till högläsning av bilderböcker (Price, Kleeck & 

Huberty, 2009).  

Även tidigare internationell forskning kring bilderböcker och illustrationer 

har bedrivits. 
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I en forskningsöversikt av Stewing (1972) sammanfattas och diskuteras 16 

stycken studier (utförda mellan 1922 och 1971) som alla hade till syfte att 

kartlägga vilka typer av bilder som barn föredrar. Stewings avsikt var att 

resultaten skulle kunna överföras på barns preferenser av barnboksillustra-

tioner. Stewing pekar på motsägelser i studierna och på svagheter i metodi-

ken, vilket gjorde det svårt att dra entydliga slutsatser. Den slutsats Stewing 

möjligen kunde dra var att svart-vita fotografier och bilder inte föredrogs 

av barn. 

Tre av studierna i Stewings forskningsöversikt visade att barn föredrar 

rundade tredimensionella och realistiska bilder medan en annan påvisade 

det motsatta. Två studier visade att barn föredrar stora bilder medan en 

annan studie menar att barn föredrar små samt medelstora bilder. Sju studi-

er berörde färgen i bilden och flertal kom fram till att barn prefererade 

färgbilder framför svart-vita. Några studier visade att fotografier valdes 

minst av barnen. En studie undersökte mängden illustrationer i en bilder-

bok och visade att barn föredrog böcker med mer än 25 % illustrationer. 

Sex stycken studier visade att det var skillnad mellan vuxna och barns pre-

ferenser vid val av illustrationer i bilderböcker.  

Barnen i studierna var i olika åldrar vilket gör resultaten svåra att jämföra. 

Vidare kan det vara svårt att applicera dessa resultat till nutid, eftersom 

mycket har utvecklats sedan dessa studier genomfördes – bl.a. inom det 

trycktekniska området med större tillgång till fyrfärgstryck. 

Ett antal nyare studier från 2000-talet som behandlar bilderböcker och il-

lustrationer har dock påträffats. 

Mohr (2006) genomförde en undersökning med barn från first grade (6–7 

år) där barnen ombads att välja sin favoritbok bland nio bilderböcker inom 

olika genrer. Barnen intervjuades även angående sitt val. Majoriteten före-

drog informativa böcker, särskilt med djurteman. 

Yu (2009) genomförde en undersökning med barn i åldrarna 3–5 år för att 

bland annat ta reda på vilka nivåer i en bilderboksillustration barn kan upp-

fatta. Två böcker valdes ut till denna undersökning. Varje bok innehöll 

cirka 40 sidor med illustrationer och fåtal ord. Yu genomförde intervjuer 

och observationer med barnen och kom fram till att de identifierade före-

mål och människor i illustrationerna. Barnen visade även ett intresse för 

specifika teman i berättelserna.   

Martinez och Harmon (2012) genomförde en undersökning av bilderböcker 

för yngre och äldre barn för att avgöra hur bild och text samspelar med 

handlingens utveckling, karaktärer och känsla. De kom fram till att i bil-

derböcker för yngre barn spelade illustrationerna en avgörande roll för 

barnet skulle förstå innehållet. För äldre barn framkom att illustrationerna 

hade en dominerande roll främst för att skapa en känsla men även för att 

sätta barnet i relation med karaktärerna. 

Gemensamt för ovanstående studier är att alla genomfördes med barn, dock 

i varierande åldrar. Alla studier behandlar illustrationer/bilder i något avse-

ende. Metoderna och resultaten i undersökningarna varierar och gör det 

svårt att dra en gemensam slutsats. Eftersom studierna är bundna till speci-

fika kulturer/länder kan det dock vara svårt att tillämpa resultaten på 

svenska förhållanden eftersom en bilderbok ofta är kulturellt betingad: 

textens nivå, handlingen och illustrationsstilen ofta skiljer sig mellan olika 
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länder (S. Hedenberg & L. Bergqvist, personlig kommunikation 2013-05-

07).  

Fåtal svenska studier kring illustrationers påverkan vid valet av bilderbok 

har vid litteratursökning påträffats. Detta trots att alla inblandade i bilder-

boksprocessen bör finna detta av intresse eftersom de vill att deras bok ska 

bli vald.  

1.3 Projektmål och avgränsningar 

Syftet med denna studie är att dels jämföra barn, 3–6 år, och föräldrars 

preferenser av barnboksillustrationer, dels att undersöka hur föräldrar reso-

nerar kring val av bilderbok och illustrationens roll i samband med detta. 

Studien inkluderar enbart svenska förstaupplagor av bilderböcker, utgivna 

2013, för barn 3–6 år.   

Undersökningen kommer ej hänsyn till forskningspersonernas etnicitet 

eller genus. 

Projektet syftar till att besvara följande frågeställningar:  

 Hur viktiga är illustrationerna för barn och föräldrar vid val av bil-

derbok? 

 Finns det faktorer i illustrationer som barn och föräldrar tilltalas 

mer av?  

 Hur resonerar föräldrar vid valet av bilderbok?  
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2 Metod och material 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att besvara frågeställningarna utfördes kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer kombinerade med observationer.  

2.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med 22 barn i åld-

rarna 3–6 år (13 flickor, 9 pojkar) samt 10 föräldrar (4 kvinnor, 6 män). Till 

intervjuerna togs det fram två intervjuguider enligt rekommendationer av 

Dovelius (2000) och Dalen (2007). En till föräldrar, se bilaga 2, och en till 

barn, se bilaga 3.   

Intervjuguiderna användes under intervjuerna för att ge stöd år intervjuaren 

samt fungera som en säkerhet för att alla intervjupersoner får besvara 

samma frågor och att ingenting glöms bort.   

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer valdes eftersom semistrukturerade 

intervjuer ger öppna svar och möjlighet för intervjupersonerna att delge sin 

åsikt. Kvalitativa intervjuer ger komplexa och innehållsrika svar, de gav 

möjlighet till ett rikt material där åsikter, mönster och intressanta svar kun-

de påträffas (Trost, 2010).   

Två förskolor blev utvalda att delta i undersökningen, valet av dessa sked-

de genom ett geografiskt bekvämlighetsurval.  

Vid intervjuerna med barn togs särskild hänsyn till att de inte kan genomfö-

ras på samma sätt som för vuxna, varpå intervjuerna hölls korta och konci-

sa eftersom barn lätt tappar intresset (Dovelius, 2000). 

Under intervjuerna fick barnen respektive föräldrarna se illustrationer från 

fem bilderböcker i form av illustrationskollage. I samband med föräldrar-

nas intervju presenterades där efter även böckerna, se tabell 1, i sin helhet. 

Barnen fick inte välja mellan bilderböckerna i helhet eftersom vissa barnen 

i den ålderskategorin inte kan läsa texten och därmed inte ta del av hand-

lingen.  

Både barn och föräldrar blev i intervjun ombedda att välja ut det illustra-

tionskollage de gillade bäst och sedan motivera sitt val. Illustrationskolla-

gen lades slumpmässigt ut på bordet framför dem.  

Föräldrarna fick dessutom välja ut den bilderbok som de helst skulle läsa 

för sitt barn samt motivera sitt val. Även böckerna lades ut slumpmässigt. 

Föräldrarna fick svara på frågor om illustrationernas relevans i bilderböck-

er samt resonera kring valprocessen.  

Under intervjuerna skedde ljudupptagning som sedan transkriberades. Re-

sultatet från barnens och föräldrarnas intervjuer analyserades och jämför-

des för att finna teman. 
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2.1.2 Observation 

Under intervjun med barnen respektive föräldrarna genomfördes en obser-

vation för att få insikt i hur valprocessen praktiskt gick till. Under intervju-

erna noterades tidsåtgången vid valet av illustrationskollage och bilderbok 

för barn respektive föräldrar. Dessutom observerades i vilken ordning som 

föräldrarna granskade bilderböckerna samt hur de granskade dessa.  

2.2 Etiska överväganden 

I undersökningen togs särskild hänsyn till att intervjuerna genomfördes 

med barn under 15 år genom att tillstånd för medverkan inhämtades av 

målsman. Alla forskningsdeltagare har haft rätten att när som helst avbryta 

sin medverkan utan närmare motivering och deltagandet var frivilligt. All 

insamlad data har behandlats anonymt.    

2.3 Material 

2.3.1 Bilderböcker 

Urvalet av bilderböckerna som studien innefattade valdes medvetet ut med 

hjälp av barnboksförlaget Bonnier Carlsen. Avsikten med urvalet var att 

skapa bred variation i illustrationernas utseende. Ingen illustratör återkom 

mer än en gång. Bilderböckerna som valdes ut var nyutkomna i Bonnier 

Carlsens sortiment, detta för att undvika igenkänning bland barn och för-

äldrar. Böckerna som valdes presenteras nedan i tabell 1 samt med bild i 

bilaga 4.  

Tabell 1 – Bilderböckerna som ingick i undersökningen  

Titel Författare och illustratör ISBN-nummer 
 

Vi letar konstiga bilar Ulf Nilsson, Sarah Sheppard 978-91-638-6533-6 

Se upp för krokodilen! Lisa Moroni, Eva Eriksson 978-91-638-7211-2 

Bus & Frö på varsin ö Maria Nilsson Thore 978-91-638-7214-3 

Resan till världens farligaste land Malte Persson, Rui Tenreiro 978-91-638-6959-4 

Promenad Lotta Olsson, Maria Jönsson 978-91-638-7288-4 

 

Beskrivning av illustrationernas visuella karaktäristik 

För att skapa förståelse för illustrationernas utseende i bilderböckerna föl-

jer i tabell 2 en beskrivning av illustrationernas visuella karaktäristik med 

inspiration från visuell innehållsanalys. Denna beskrivning genomfördes 

med syfte att kartlägga deras faktiska utseende för att sedan underlätta för 

resultat och diskussion.  

Ett uppslag i varje bilderbok granskades med hjälp utav kategorierna 

nämnda i tabell 3. För bildexempel till kategorierna se bilaga 5. 
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Tabell 2 – Illustrationernas visuella karaktäristik 

 

 

Vi letar kons-

tiga bilar 

 

Se upp för kroko-

dilen! 

 

Bus & Frö 

på varsin ö 

 

Resan till värl-

dens farligaste 

land 

 

 

Promenad 

 

Antal fokuspunkter 

 

 

Stort 

 

Litet 

 

Mellan 

 

Stort 

 

Stort 

 

Färg 

     

Mättnad Hög Medel Medel Låg Hög 

Ljushet Medel Hög Hög Låg Hög 

 

 

Perspektiv 

 

Förvrängt 

 

Verklighetstroget 

 

Förvrängt 

 

Verklighetstroget 

 

Förvrängt 

 

 

Huvudkaraktär  

 

Människa 

 

Människa 

 

Djur 

 

Saknas 

 

Människa 

 

 

Ansiktsuttryck 

  

Glada 

 

Glada 

 

Glada 

 

Ledsna 

 

Glada 

 

Tabell 3 – Definitioner av kategorier 

 

Antal fokuspunkter 

 

Fokuspunkter syftar till antalet punkter som ögat kan 

fokusera på. En bild med stort antal fokuspunkter inne-

håller mycket att titta på och upptäcka, en bild med litet 

antal fokuspunkter innehåller bara ett fåtal punkter. 

 

 

Färg 

 

Färg syftar till illustrationernas färger. Mättnaden visar 

på färgintensiteten, om illustrationerna är dämpade 

eller klara. Illustrationerna kan ha en hög, medel eller 

låg mättnad. Ljusheten syftar till färgens ljushet. Illust-

rationernas ljushet kan vara hög, medel eller låg.  

 

 

Perspektiv 

 

Denna kategori syftar till illustrationens perspektiv. 

Perspektivet kan vara verklighetstroget eller förvrängt.  

 

 

Huvudkaraktär 

 

Denna kategori syftar på vilken gestaltning de åter-

kommande huvudkaraktärerna är avbildade i, om hu-

vudpersonerna är människa, djur eller saknas. Vid 

avsaknad av huvudkaraktär menas att det inte finns 

någon återkommande huvudkaraktär.  

 

 

Ansiktsuttryck 

 

Med ansiktsuttryck menas karaktärernas minspel i 

bilderboken. De kan vara glada, ledsna eller neutrala. 

Kategorin avser de generella ansiktsuttrycken genom 

hela bilderboken.  
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2.3.2 Illustrationskollage 

Illustrationskollagen, se bilaga 6, som användes i intervjuerna skapades 

med avsikt att isolera illustration från skriven text/handling, detta för att 

enbart lägga fokus på illustrationerna. Illustrationerna från bilderböckerna 

valdes medvetet ut till kollagen för att skapa en god helhetsbild av illustra-

tionerna.  

Illustrationskollagen användes för att få insikt i vad forskningspersonerna 

prefererade för illustrationer samt för att kunna jämföra med valet av bil-

derbok i helhet. Detta för att få förståelse kring hur viktiga andra faktorer 

än illustrationen är vid valet.  
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3 Resultat och diskussion 

Nedan presenteras resultaten från observationerna och intervjuerna som 

genomfördes med barn samt föräldrar. Varje resultat följs av en diskussion.  

3.1 Observation 

Vid intervjuerna noterades hur lång tid valet av illustrationskollage och 

bilderbok tog och i vilken ordning bilderböckerna granskades och hur de 

granskades av föräldrarna. 

3.1.1 Tider 

I tabell 4 presenteras medelvärdet för hur lång tid valet av illustrationskol-

lage samt bilderbok tog.   

Tabell 4 – Medelvärde av valtiderna 

 Val av kollage Val av bilderbok 

Barn 10 s  – 

Föräldrar 31 s 3 min 56 s 

 

Enligt resultatet i tabell 4 har illustrationerna i genomsnitt 10 sekunder på 

sig att göra intryck hos barnet. Detta kan tyda på vikten att snabbt fånga 

barnets uppmärksamhet för att bli vald. Föräldrarna tog omkring tre gånger 

så lång tid på sig att välja illustrationskollage men även här är det kort om 

tid för att göra intryck.  

När föräldrarna fick välja mellan bilderböckerna i helhet tog det dock mar-

kant längre tid på sig att välja. Det beror troligtvis på att det fanns fler fak-

torer att granska såsom omslag, baksida, inlaga, handling och textmängd. 

3.1.2 Ordning av granskning 

Diagram 1 visar vilken bilderbok föräldrarna granskade först. 

Diagram 1 – Bilderbok granskad först av föräldrar (N = 10) 

Samtliga föräldrar som granskade Se upp för krokodilen! först, valde också 

den bilderboken som sitt slutgiltiga val. Detta kan vara ett tecken på att 
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denna bilderbok fångat intresset hos föräldrarna snabbt och även hade en 

helhet som attraherade föräldrarna i den grad att den slutligen valdes.      

3.1.3 Granskningens procedur 

När föräldrarna granskade böckerna var det endast två av tio som tittade på 

baksidan. Av dessa två var det enbart en som granskade baksidan innan den 

bläddrade i bilderboken. Anledningen till att baksidan inte blev granskad 

kan bero på att inlagan består av få sidor och det är lätt att överblicka hand-

lingen. Detta till skillnad från ungdomsböcker då baksidestexten enligt 

Yampbell (2005) är viktig för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig inne-

hållet.  

3.2 Intervjuer 

3.2.1 Val av illustrationskollage 

I diagram 2 presenteras barnens och föräldrarnas val av illustrationskolla-

ge.  

Diagram 2 – Val av illustrationskollage (Barn N = 22; Föräldrar N = 10) 

Barnens val 

Nästan 60 % av barnen valde illustrationerna från Vi letar konstiga bilar. 

På grund av barnens låga ålder resonerade de ej kring valprocessen, de 

pekade istället ut specifika detaljer som de föredrog i illustrationskollaget. 

De pekade bland annat ut en röd buss, blommor, hundar på promenad, 

studsmatta, barn samt djur.  

Många av barnen pekade ut samma detalj vilket kan tyda på att de inte 

valde slumpmässigt. En röd buss blev utpekad ett flertal gånger vid frågan 

vad barnet tilltalades av i illustrationskollaget. Enligt Dominkovic, Eriks-

son och Fellenius (2006) och Cianciolo (1997) intresserar sig småbarn 

sällan för illustrationer de ej har erfarenhet av sen tidigare. Med anledning 

av detta kan de utpekade detaljerna tänkas vara en igenkänningsfaktor som 

fick barnen att välja illustrationen. Detta styrks i Yus (2009) undersökning 

där barn identifierade föremål i illustrationerna och visade intresse av des-

sa.  
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Ett barn identifierade den röda bussen i illustrationskollaget under inter-

vjun och associerade denna med en särskild händelse: 

”För jag åkte bussen till doktorn, för jag skulle till tandläkaren. Då titta-

de jag på tänder. Det var spännande och sen fick jag en leksak.” 

Illustrationerna från Vi letar konstiga bilar var illustrerade i en naivistisk 

stil (Det vill säga återskapar verkligheten genom barns synsätt och med 

barnsliga uttrycksmedel) med ett förvrängt perspektiv. Enligt L. Bergqvist 

och S. Hedenberg från Bonnier Carlsen (personlig kommunikation, 2013-

05-07) är naivistisk stil populär i dagsläget. Om barn är vana vid denna 

illustrationsstil kan även här finnas en igenkänningsfaktor som påverkat 

deras val. 

Ett annat barn valde illustrationskollaget eftersom det fanns mycket av en 

färg barnet som gillade. Illustrationens färger var av hög mättnad och me-

del ljushet vilket kan upplevas som en klar och färgstark bild. Två barn 

kommenterade detta och sa att de ”gillade färgerna” i illustrationen. Detta 

styrks i Wellings (1931, refererad i Stewing, 1972) forskning som visade 

att barn prefererar klara färger i bilder. Även barnen i Amsdens (1966, refe-

rerad i Stewing, 1972) forskning föredrog mättade färger i bilder. Detta kan 

tyda på att barnens färgpreferenser har varit den samma genom flera de-

cennier och gäller även idag.  

Det illustrationskollage som i undersökningen blev vald näst flest gånger, 

med cirka 22 %, var Resan till världens farligaste land som kan upplevas 

dyster genom dels den låga mättnaden och ljusheten samt karaktärernas 

ledsna ansiktsuttryck. En tänkbar anledning att detta illustrationskollage 

blev valt kan vara att det är lite läskig men samtidigt spännande. En möjlig 

förklaring kan vara att denna illustration skiljer sig på pass mycket från de 

andra i undersökningen att barnen finner den tilldragande.  

Gemensamt för dessa illustrationskollage är att båda har stort antal fokus-

punkter vilket betyder att det finns många detaljer att titta på och upptäcka. 

Detta kan möjligen tyda på att barn prefererar denna typ av bilder.  

Föräldrarnas val 

Inget illustrationskollage fick i föräldrarnas val mer än 30 %. De som blev 

valda flest gånger var Se upp för krokodilen! och Vi letar konstiga bilar.  

Många föräldrar föredrog illustrationskollaget från Se upp för krokodilen!. 

Huvudkaraktärerna i illustrationen var människor, vilket kan bidra till att 

flera föräldrar sa att de kände igen sig i illustrationerna: 

”Den är vackert tecknad samtidigt som det ser lite hemtamt ut, den lik-

som påminner lite om en själv kanske.” 

Enligt L. Bergqvist och S. Hedenberg från Bonnier Carlsen (personlig 

kommunikation, 2013-05-07) ser föräldrarna ofta tillbaka på vad de själva 

fick läsa och höra i sin barndom när de väljer bilderbok. Föräldrarna i un-

dersökningen kan ha känt igen illustrationsstilen från sin barndom, detta 

kan vara en påverkande faktor i deras val. Illustrationerna är illustrerade i 

naturalistisk stil (Det vill säga återskapar verkligheten på ett visuellt tro-

värdigt sätt). Några föräldrar ansåg att illustrationerna såg klassiska ut. 
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Föräldrarna beskrev att illustrationerna var härliga och att de var enkla och 

glada: 

”Såg härlig ut på något vis.”  

”Ganska enkla och fint och glatt.”  

Föräldrarna som valde Vi letar konstiga bilar ansåg att illustrationerna 

var en ”perfekt avbild av verkligheten” och visar samhället realistiskt. 

Föräldrarna ansåg även att illustrationerna var tydliga:  

”Tydliga illustrationer som inte är så plottriga, utan går tydligt att se vad 

som är vad på bilden.”  

”Här kan man prata lite mer runtom hur det fungerar i samhället […] 

det finns mycket för föräldern att berätta.”  

Det föräldrarna kan ha uppfattat som realistiskt i denna bild kan ha varit 

själva innehållet i bilden, inte illustrationsstilen. De kan ha uppfattat stads-

landskap med trafik och byggnader som en del av vardagen, och därför 

som realistiskt. Detta kan visa på att föräldrarna valde denna illustration 

utifrån dess realistiska bildinnehåll.  

Båda illustrationskollagen innehöll glada ansiktsuttryck och människor 

som huvudkaraktär vilket kan tyda på att föräldrarna prefererade positiva 

bilder som återspeglar verkligheten.  

3.2.2 Val av bilderbok 

I diagram 3 presenteras resultatet från valet av bilderbok av föräldrar. 

Diagram 3 – Val av bilderbok av föräldrar (N = 10) 

Faktorer som avgjorde valet 

70 % av föräldrarna valde Se upp för krokodilen!. Föräldrarna motiverade 

sitt val med att boken hade ett bra ämne, bra illustrationer, realistiskt hand-

ling, bra budskap, lämnar mycket till fantasin och lagom mycket text. För-

äldrarna tyckte även verkade ha äventyr och spänning: 

”Det är spänning och fina bilder som är realistiska, bra gjorda illustra-

tioner, spännande tema, det verkar vara en bra handling.”  
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”Äventyrsdelen, lämnar en hel del över till fantasin.” 

Ett flertal föräldrar valde Se upp för krokodilen! eftersom de kände igen sig 

i boken då de själva tycker om att vara ute i naturen: 

”Jag tycker om ämnet själv mycket, gillar att vara i naturen. Sen tilltalar 

det mig.”  

En förälder ansåg att boken visade på en typisk barn- och föräldrarelation 

där barnet ser saker med fantasin men som de vuxna inte förstår. Handling-

en i boken är enligt föräldrarna trovärdig i bemärkelsen att detta är någon-

ting de skulle kunna göra med sitt eget barn. Eftersom många föräldrar 

troligtvis tycker att barn- och föräldrarelationen är viktig kan det vara en 

bidragande faktor till att denna bilderbok blev vald. Föräldrarna fann även 

inslag av sina egna intressen i boken och detta kan ha påverkat deras val. 

Enligt L. Bergqvist och S. Hedenberg från Bonnier Carlsen (personlig 

kommunikation 2013-05-07) är det viktigt att barn, men även föräldrar, kan 

hitta intressanta ingångar i bilderböckerna. 

Flertal föräldrar ansåg att Se upp för krokodilen! innehöll en moralisk hi-

storia med lärdom om livet. Detta går i linje med Jalango (2004) som me-

nar att föräldrar har en tendens att välja bort bilderböcker som saknar up-

penbar lärdom. Jalango anser även att de vuxna kan oroa sig för att barnet 

kommer bli förvirrad av berättelsen eller uppmanas till dåligt beteende om 

boken ej har en tydlig lärdom.  

”Den är moralisk, den lär oss några saker om livet. Man kan inte alltid 

få som man vill. Ibland måste man lyssna på varandra.”  

Resan till världens farligaste land och Promenad blev inte valda av någon 

förälder och den övergripande attityden bland föräldrarna var att barnen 

inte lär sig något av handlingen i böckerna. Detta stärker återigen Jalangos 

(2004) tänkbara anledning att de valdes bort på grund av brist på lärdom 

och av handling.  

Illustrationer kontra handling  

Alla föräldrarna menade att illustrationerna är viktiga i bilderböcker. De 

menade att illustrationerna var en stor del av bilderboken och att de behöv-

des för att barnen ska kunna leva sig in i boken. Det är viktigt att barnen 

förstår vad de ser i bilderboken, ansåg en förälder.   

”De är väl mer än hälften i alla fall, 60–70 % viktiga. Det måste finnas 

bilder man kan relatera till.”  

”För små barn tycker jag det är viktigt att de förstår att det här är fanta-

si, de ska kunna titta på en bild och leva sig in i boken. För större barn 

är det bättre med färre bilder så de får fantisera själva.” 

En förälder valde bort en bilderbok för att illustrationerna var för enformi-

ga i helhet, föräldern menade att varje uppslag såg likadant ut. Detta kan 

bero på att illustrationskollagen enbart var ett utdrag ur bilderboken och 

inte representerade helheten av illustrationerna. Att bilderboken inte upp-

levdes passade målgruppen var också en faktor till att boken blev bortvald. 
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”Vissa av de bilderna hade jag inte velat visa för mina barn. Till stora 

barn kan jag tänkta mig att det är en bra idé men små barn behöver inte 

se allt det här” – citat om Resan till världens farligaste land. 

Föräldrarna ansåg att Resan till världens farligaste land inte innehöll en 

röd tråd och detta kan ha bidragit till att boken valdes bort. De kan ha upp-

levt detta eftersom bilderboken har en avsaknad av huvudkaraktär.  

60 % av föräldrarna valde bort den bilderbok de först valde illustrationerna 

från när de sedan fick se boken i helhet. Många föräldrar valde bort boken 

för att de inte uppskattade handlingen: 

”Det lilla jag uppfattad är att den inte har en pågående story, spänningen 

som först var på bilden hände sen inte i texten. Texten sa mig ingen-

ting.”  

Detta kan visa på handlingens betydande roll och att en bra illustration 

oftast inte kan väga upp en dålig handling. Dock hävdar Nikolajeva (2001) 

att det oftast är illustrationerna som väger tyngst och stjäl uppmärksamhe-

ten. Illustrationerna är det första man tittar på enligt en förälder. Trots dålig 

handling gillade föräldrarna fortfarande illustrationerna men de skulle inte 

läsa bilderboken för sitt barn. I vissa fall införskaffade föräldern bilder-

böcker endast på grund utav illustrationerna, då de inte hade tid att läsa 

handlingen. Enligt Kåreland och Werkmäster (1985) är både handling och 

illustrationer av stor betydelse och båda är beroende av varandra för att 

skapa ett meningsfullt innehåll. Resultatet från denna undersökning verkar 

styrka detta.  

En förälder ville gärna hitta på egna historier kring bilderna men i helhet 

blev bilderboken för mycket av allt och det fanns inget utrymme för egen 

fantasi: 

”Det blir för mycket att läsa. Föräldern brukar ju kanske fylla i lite-

grann, berätta historier runt omkring.” 

Det var en återkommande kommentar bland föräldrarna att de ville ha möj-

ligheten att diskutera bilderboken med sina barn samt utöka historien ut-

ifrån illustrationerna. Bamberger (1922) anser att bilder med hög potential 

för historieberättande har hög attraktionskraft. Det är enligt Kåreland och 

Werkmäster (1985) viktigt att vuxna och barn diskuterar tillsammans för att 

utveckla barnets språk och tankesätt. 

Rhedin menar däremot, i en intervju av Eng (2013), att föräldern bryter ner 

den unika helhetskänslan av bilderboken genom att ständigt ställa frågor 

rörande innehållet i bilderna till barnen. Hon anser även att bilderböcker 

främst bör upplevas och inte alltid behöver utveckla barnet pedagogiskt.  

 Nodelman och Reimer (2003, refererad i Jalango, 2004) menar att bilder-

boken består av minst tre berättelser: Den som berättas med ord, den som 

berättas med bilder och den som är en kombination av de båda. Med stöd 

från föräldrarnas kommentarer anser vi att en bilderbok även innehåller en 

fjärde berättelse, den som föräldrarna berättar med ord för barnen kring 

illustrationerna. 
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3.2.3 Föräldrars generella tankar kring valet av bilderböcker 

Föräldrarna visade stort engagemang under intervjun och diskuterade kring 

bilderböcker vilka som passade att läsa för deras barn, de resonerade även 

kring vad deras barn skulle uppskatta för bilderbok. Northrup (2012) menar 

att föräldrar väljer böcker som de tror att barnen tycker om eller lär sig av, 

det senare styrks även av Jalangos (2004) teori om att lärdom är en viktig 

del av bilderboken. Föräldrarna som deltog i intervjun hade många liknan-

de åsikter om vad barn tycker om. Den generella åsikten från föräldrarna 

var att barn gillade barn och djur, vilket inte helt stämde med barnens val. 

Bamberger (1922) visar på att det är stor skillnad mellan vad föräldrar tror 

att barn väljer och vad barn faktiskt väljer.  

Vissa föräldrar ansåg att några av bilderböckerna var tydligt ämnade till ett 

specifikt kön. Detta kom även Morrison (1935, refererad i Stewing, 1972) 

fram till i sin undersökning. Dock var detta inget som framgick vid barnets 

val av illustrationskollage i vår undersökning då både pojkar och flickor 

valde samma kollage. Detta visas även av Bamberger (1922) som menar att 

det är liten skillnad mellan pojkar och flickors val av bilderböcker.  

Av de fem bilderböckerna som ingick i undersökningen var två skrivna på 

rim och textens längd varierade i samtliga böcker. Att läsa på rim var något 

som en förälder föredrog medan en annan ansåg att dessa ofta innehåller 

svåra ord för att skapa rimmen. Textens längd var en annan faktor som 

föräldrarna diskuterade kring, vissa föredrog böcker med mycket text me-

dan andra uppskattade böcker med kortare text. En förälder menade att om 

boken innehåller mindre text finns det tid att läsa fler böcker för barnet 

under samma lässtund.   

3.3 Metodreflektion 

Undersökningen inkluderade observation och intervju med 22 stycken 

barn. Tanken var att dessa barn skulle motivera sitt val av illustrationskol-

lage, men då vi var obekanta för barnen så var majoriteten blyga inför oss. 

Flertalet barn valde att enbart peka eller enbart säga enstaka ord. För att 

underlätta detta hade vi kunna gett oss till känna för barnen via fler besök 

och interaktion. Intervjuerna hade även med fördel kunnat genomföras av 

en pedagog på förskolan som barnen redan hade en relation till.  

För barnens deltagande i undersökningen krävdes föräldrarnas godkännan-

de. Detta komplicerade studien då det var svårt att samla in detta. Vagt 

engagemang från föräldrarna resulterade i noll godkännande den första 

veckan. Genom att börja med intervjuerna tidigare, engagerat föräldrarna 

bättre samt att inkludera fler förskolor kunde bidragit till fler antal barn i 

undersökningen.  

Vid intervjuerna fick barnen och föräldrarna enbart se ett slumpmässigt 

illustrationsutdrag ur varje enskild bilderbok. Det kan ha minskat reliabili-

teten eftersom urvalet kanske inte representerar helhetsintrycket av bilder-

bokens illustrationer.  

Att kartlägga illustrationernas karaktäristik för att få förståelse kring dem 

hade kunnat göras tydligare för att få ökat reliabilitet kring vilka faktorer i 

illustrationerna som kan ha varit avgörande i barnens och föräldrarnas val. 
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Tydligare kategorier och djupare analys kring illustrationerna hade bidragit 

till ökad trovärdighet.  

Reliabiliteten av observationen vid föräldrarnas val av bilderbok kunde 

blivit större om valet skedde i en naturlig miljö, till exempel i en bokhandel 

eller ett bibliotek. 

3.4 Förslag på vidare studier 

Vidare studier kan göras kring bilderböcker och illustrationer, förslag är då 

att ha ett större urval barn och föräldrar från fler och större städer. Relevant 

att undersöka vidare är valprocessen i verklig miljö, omslagets och forma-

tets betydelse, typografins relevans samt förhållandet mellan text och bild.  

Fler aspekter som föräldrarnas bakgrund och intressen kan undersökas 

ytterligare för större reliabilitet och djupare förståelse för om detta påver-

kar valprocessen. 

En studie där fler än fem bilderböcker, i varierad illustrationsstil, ingår och 

med större population i fler städer kan genomföras för att få fördjupad kun-

skap inom ämnet.  

En intressant aspekt att undersöka ytterligare är föräldrarnas önskan att 

berätta egna historier kring illustrationerna.  
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4 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att jämföra barn, 3–6 år, och föräldrars prefe-

renser av barnboksillustrationer, samt att undersöka hur föräldrar resonerar 

kring val av bilderbok och illustrationens roll i samband med detta. Målet 

delades in i tre frågeställningar för att lättare kunna besvaras.  

Hur viktiga är illustrationerna vid val av bilderbok? 

Resultatet från denna studie visar att illustrationerna är en av fler aspekter 

som påverkar barn och föräldrars val av bilderbok. Det kan därför vara 

svårt att dra en slutsats om hur viktiga illustrationerna är då handlingen 

flertalet gånger har en avgörande roll. Vid tidsbrist kan en förälder välja en 

bilderbok genom enbart illustrationerna då de ej hinner läsa handlingen.  

Barnen i undersökningen valde illustrationskollage i genomsnitt på 10 se-

kunder och föräldrarna i genomsnitt på 31 sekunder vilket kan tyda på att 

det är viktigt för illustrationerna att snabbt fånga intresset.  

Finns det faktorer i illustrationer som barn och föräldrar tilltalas mer 

av?  

Resultatet av undersökningen visar på att det finns skillnader mellan barn 

och föräldrars preferenser gällande illustrationer.  

Barnen gav intryck av att mestadels välja illustrationskollage utifrån en 

specifik detalj de var bekanta med från tidigare. Illustrationer med stort 

antal fokuspunkter och i en naivistisk stil kan enligt undersökningen möjli-

gen uppfattas som tilldragande för barnen. 

Föräldrarna föredrog mestadels illustrationer som de uppfattade som realis-

tiska och med inslag de kan koppla till verkliga livet och känna igen sig i. 

Undersökningen visade på en viss tendens att föräldrar kan tänkas preferera 

att huvudkaraktärerna var människor samt glada ansiktsuttryck.  

Hur resonerar föräldrar kring valet av bilderbok? 

Enligt undersökningen finner föräldrar illustrationer, handling, moral och 

lärdom viktigt vid valet av bilderbok till deras barn. Föräldrarna resonerade 

kring vad de tror barn tycker om, men uppskattade även att själva känna 

igen sig i bilderboken. De uppskattade att bilderboken behandlade vardag-

liga händelser och innehöll ett ämne av intresse.  

Aspekter som föräldrarna fann viktiga vid valet var att kunna diskutera text 

och illustrationer med sitt barn. Föräldrarna gav intryck av att det var vik-

tigt att kunna berätta egna historier till sitt barn utifrån illustrationerna.  

Även textens längd resonerades kring vid valet av bilderbok, vissa föräld-

rar ville ha längre text medan andra föredrog kortare då de kunde läsa fler 

böcker för sitt barn vid samma lässtund.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Datainsamling 

För att samla in data till vår rapport använde vi oss av litteratur, akademis-

ka rapporter samt intervjuer med redaktör och förläggare på Bonnier Carl-

sen. Vi sökte data via olika databaser: Google Scholar. Libris, DiVA, 

Summon, Google books, Web of knowledge, Svenska barnboksinstitutet, 

Jstor, Sciencedirect och Nationalencyklopedin.  

Exempel på Sökord: 

 att välja bok 

 barn och bilder 

 barns påverkan av bilder 

 barnbok 

 barnböcker och illustration  

 bilden i bilderboken 

 bilder i böcker 

 bilderbok 

 bilderbokens val 

 bokval 

 cover books 

 children and picture books 

 children books 

 childrens’ book choice 

 children choice pictures 

 illustration 

 illustrationer för barn 

 naivism 

 naturalism  

 omslag barnbok 

 parents’ book choice 

 picture book 

 pictures for children 

 pictures in books 

 selecting picture books 

 val av bok 

 young children and picture books  
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Bilaga 2 

Intervjuguide Föräldrar 
 
Inledning 
Presentera oss  

Varför vi genomför denna intervju 

Inspelning av intervju 

Vad som ska ske med materialet 

Anonymitet 

Ta del av slutgiltiga rapporten 

 

Moment 1 

Vilket illustrationscollage föredrar du?  

Forskningspersonen får välja mellan fem olika illustrationscollage slump-

mässigt utplacerade på bordet framför dem.  

 

Frågor om valet 

Varför valde du detta illustrationscollage? 

Var det något särskilt du tyckte om dessa illustrationer? 

 

Moment 2  

Vilken bilderbok skulle du läsa för ditt barn?  

En forskningsperson får välja mellan fem olika bilderböcker slumpmässigt 

utplacerade på bordet framför dem.  

 

Frågor om valet 

Varför valde du denna bilderbok?  

Hur viktiga tycker du att illustrationerna är? 

(Varför valde du bort boken som du först gillade illustrationerna i?) 

 

Avslut 
Tackar för medverkan 
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Bilaga 3  

Intervjuguide Barn 
 
Inledning 
Presentera oss  

Varför vi genomför denna intervju 

 

Moment 1 

Vilket illustrationscollage föredrar du?  

Forskningspersonen får välja mellan fem olika illustrationscollage slump-

mässigt utplacerade på bordet framför dem.  

 

Frågor om valet 

Varför valde du de här bilderna? 

Var det något särskilt du tyckte om i bilderna? 

 

Avslut 
Tackar för medverkan 
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Bilaga 4  

 

Bilderböckerna i undersökningen 

 Bilderböckerna 

1. Vi letar konstiga bilar 

2. Se upp för krokodilen! 

3. Bus & Frö på varsin ö 

4. Resan till världens farligaste land 

5. Promenad 



28/34 

Bilaga 5 

Bildexempel på illustrationernas visuella karaktäristik till tabell 2. 

 
Bild 1 – Stort antal fokuspunkter Bild 2 – Litet antal fokuspunkter 

 
Bild 3 – Låg mättnad Bild 4 – Hög mättnad 

 
Bild 5 – Hög ljushet 

 
Bild 6 – Låg ljushet 

Bild 7 – Förvrängt perspektiv 
 

Bild 8 – Verklighetstroget 

perspektiv 
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Bild 9 – Huvudkaraktär: djur 
 

Bild 10 – Huvudkaraktär: människa 

 
Bild 11 – Ansiktsuttryck: glad 

 
Bild 12 – Ansiktsuttryck: ledsen 
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Bilaga 6  

Illustrationskollage 

 Vi letar konstiga bilar 
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Se upp för krokodilen!  
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Bus och Frö på varsin ö  
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Resan till världens farligaste land  
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Promenad 

 


