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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att göra en övergripande studie av nutida svenskspråkiga 

bilderböcker, exemplifierad genom Pija Lindenbaum och en genuin bilderbok av 

henne: Doris drar (2015). 

 Uppsatsen diskuterar kring hur den nutida bilderboken har sin kontext i flera 

konstnärliga uttryck och successivt blivit alltmer estetiskt kvalificerad. Bilderboks-

skaparna som debuterade under 1980- och 1990-talen, däribland Lindenbaum, fo-

kuserade på nutida bildskapande, ord och bild i samverkan, barnrättsperspektivet, 

nedtonandet av pedagogiken samt ett kommersiellt tänkande. 

 Barnlitteraturens grundmönster är handlingsförloppet: hem – uppbrott hemifrån 

– äventyr – hemkomst. Igenkänning, mönster och åtstramning är centralt. Detta är 

karakteristiskt för Lindenbaum och Doris drar.  

 Den ingår i en följd av bilderböcker från 2000-talet där Lindenbaum utvecklat 

en egen stil i bild, text och upplägg. Det är psykologiska små dramer fyllda av hu-

mor och fantasin är surrealistisk. Barnets perspektiv är uttalat i ord och bild. Barn-

språkstexterna är dramatiska. Tilltalet är dubbelt. Doris är en nutida version av den 

klassiska sagohjälten.  

 

NYCKELORD 

Pija Lindenbaum, Doris drar, barnlitteratur, bilderbok, genuin bilderbok, narrato-

logi, postmodernism. 
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Jag har fotograferat av bilderna i Doris drar (2015). Fotografierna är publicerade 

med tillstånd av Pija Lindenbaum och Lilla Piratförlaget genom Anna Danielsson 

Levin, marknadsansvarig på Lilla Piratförlaget (e-post 060603). 
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1. Inledning 

1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att göra en övergripande studie av nutida svenskspråkiga 

bilderböcker, exemplifierad genom Pija Lindenbaum och en genuin bilderbok av 

henne: Doris drar (2015). 

 

1.2. Problemformulering 
Uppsatsen är en övergripande studie av framväxten av den nutida svenskspråkiga 

bilderboken och dess teori. Fokus är på den genuina bilderboken. Uppsatsens un-

derliggande frågor är: 

 

 Hur samverkar olika kulturella uttryck i nutida svenskspråkiga 

bilderböcker? 

 Hur ser den genuina bilderboken ut? 

 Hur ser den teoretiska basen ut för den nutida svenskspråkiga bilderboken? 

 

Uppsatsen söker svara på den övergripande frågan varför den nutida svenskspråk-

iga bilderboken ser ut som den gör – exemplifierad genom en bilderboksskapare 

och hennes verk. 

 

1.3. Teori och metod 
Min tes är att den nutida bilderboken är en rik egen genre som behöver en nutida 

teoretisk plattform. Jag har främst valt att studera verk av nutida svenskspråkiga 

bilderboksskapare som självständigt producerat sina verk. De har följaktligen 

agerat såväl textförfattare som bildsättare av sina genuina bilderböcker. 

 Jag har framför allt valt att studera delar av Vivi Edströms, Maria Nikolajevas 

och Ulla Rhedins barnlitteraturforskning. De teoretiska perspektiven är främst nar-

ratologi. Att studera hur berättelsen berättas, vad den berättar och hur den genom 

sitt berättande talar till läsaren passar barnlitteraturen väl. Det postmodernistiska 

förhållningssättet i nutida kultur är även viktigt att belysa. 

 Rhedin delar - i Bilderboken: På väg mot en teori (2001) - in bilderböcker i tre 

kategorier, i syfte att definiera vad bilderböcker är och innehåller:  

 

 Den illustrerade texten 

 Den expanderande texten 

 Den genuina bilderboken  

 

Jag har valt att anamma Rhedins kategoriindelning i mitt uppsatsarbete och kom-

mer att redogöra för de tre kategorierna, men fokuserar framför allt på den tredje 

kategorin, den genuina bilderboken. 

 Den nutida blandningen av olika medier i olika kulturella uttryck är mycket in-

tressant. Den genuina bilderboken av idag är en del av detta och behöver tolk-
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ningsverktyg från olika kulturvetenskaper. I En fanfar för bilderboken (2013) 

skriver Rhedin et al. om hur bilderboken kan sägas höra till de performativa konst-

arterna, likaväl som de litterära och visuella. I högläsningen blir bilderboksberät-

telsen till som en föreställning inför en publik, som ofta består av barn och vuxna 

tillsammans. Det performativa perspektivet bör också tas med i tolkningen av nu-

tida bilderböcker. 

 Vid analys och benämnande av bild- och textrelationens samlade helhet före-

slog Kristin Hallberg det numera vedertagna begreppet ikonotext. (Hallberg 1982, 

165). Denna ikonotext, syntesen, behöver analyseras i nutida bilderböcker. De 

skönlitterärt gestaltande bilderna - de bilderboksberättande bilderna – behöver be-

lysas likaväl som den skönlitterära texten.  

 I avsnittet om bilderboken Doris drar och Lindenbaums författarskap har jag 

valt att undersöka boken efter Nikolajevas narratologiska analysmodell för bilder-

böcker, som återfinns i Bilderbokens pusselbitar (2000) samt Edströms formanalys 

av barnlitteratur (2011). 

 

1.3.1. Avgränsningar      

Jag har valt att fokusera på den genuina bilderbokens gemensamma bilderboks-

berättande i två helt skilda medier – text och bild – i det specifika formmediet 

tryckt bok, bilderbokens influenser av andra konstnärliga uttryck samt teoribild-

ningen kring nutida bilderböcker, exemplifierat genom en bilderboksskapare – 

Lindenbaum – och bilderboken Doris drar. 

 Uppsatsen lyfter översiktligt fram Lindenbaums egna bilderböcker för barn i 3 

till 6-årsåldern. Hon har även skapat pekböcker och småbarnsbilderböcker, illus-

trerat andras texter samt skrivit en roman för vuxna, men de böckerna tas inte upp i 

den här uppsatsen. 

 Denna uppsats har inte som syfte att ge en fullständig bild av den omfattande 

svenskspråkiga bilderboksvärlden. Jag kommer exempelvis inte att fördjupa mig i 

bilderböckernas berättarröst/-er, äldre historiska perspektiv och traditioner, femi-

nistiskt perspektiv och genus. Jag använder mig av begreppet berättelse i över-

gripande betydelse, inte i den fördjupade uppdelningen i historia och berättelse 

(diskurs). 

 Synen på litteratur, pedagogik och förhållandet mellan barn och vuxna är viktig 

och har genomgått stora förändringar i efterkrigstidens Sverige. Att teckna hela 

den historien är inte heller möjlig inom ramen för denna uppsats. Barnens (den 

primära målgruppens) mottagande av nutida bilderböcker samt barnlitteratur som 

väckt debatt är också kapitel för sig, om än mycket intressanta. Området är stort. 

Detta uppsatsarbete har endast för avsikt att bli ett nedslag. 
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2. Barnbokens form 
 

Först när man studerar barnbokens form   

 kan man på allvar förstå berättelsens betydelse.    

(Edström 2011, 7) 

 

Edström lyfter fram barnbokens form och diskuterar dess grundstrukturer för an-

alysarbetet i sin bok Barnbokens form (2011). Här handlar det följaktligen om 

barnböcker i vid mening, om berättelser för barn från 0-12 år. Det är pekböcker, 

olika slags bilderböcker, börja-läsa-böcker, böcker för unga läsare i 6 till 9-års-

åldern samt böcker för bokslukaråldern 9-12 år. Det är böcker i olika genrer, som 

sagosamlingar, barndeckare, äventyrsböcker, fantasy, hästböcker, särskilt lättlästa 

böcker, men inte faktaböcker. Området är omfattande, i ständig förändring och den 

årliga utgivningen stor. 

  Edströms form- och strukturdiskussion fungerar bra som en generell grund för 

analysarbetet av bilderböcker. Hon inleder med att diskutera Berättelsens mönster 

(fabel, legend, vandring, robinsonad). Därefter uppmärksammar hon Berättarens 

roller (som den allvetande berättaren, jag-berättaren, den osynligen berättaren, 

dagboksformen och brevformen). Berättelsens tid lyfter fram handlingens 

tidsomfång, nu och då. Berättelsens rum är extra viktigt att belysa när man 

diskuterar bilderböcker: miljöns betydelse, funktion och identitet, miljörealism och 

miljöillusion, kontrasten mellan land och stad. I Edströms kapitel om berättelsens 

möjligheter, slutligen, diskuteras adaptation (anpassning till den tänkta publiken), 

konstnärliga kriterier och det konstnärliga ansvaret (Ibid, 177-198). 

 De vanligaste handlingsförloppen i all världens litteratur är hämtade ur myter 

och folksagor. Det mest typiska handlingsförloppet i en barnbok, något som kan 

kallas för barnlitteraturens grundmönster, är: hem – uppbrott hemifrån – äventyr – 

hemkomst (Nikolajeva 2004, 57).  

 I det här sammanhanget är det viktigt att nämna den ryske strukturalisten Vladi-

mir Propps arbete från 1928 om de ryska folksagornas morfologi (2000). Det be-

skriver sagans byggnad, om funktioner som ständigt återkommer i folksagan. Det 

är exempelvis hjälten som ger sig ut på vandring, axlar och genomför en svår upp-

gift och den klassiska finalen där hjälten återkommer hem som segrare.  

 Enligt den kanadensiske forskaren Perry Nodelman är en grundtanke i barnlit-

teraturforskningen att barnlitteraturen skiljer sig från vuxenlitteraturen eftersom 

den inte strävar efter att göra sig unik på samma sätt som modern ”finkulturell” 

vuxenlitteratur. Han jämför med populärlitteraturens strukturer och menar att 

barnlitteraturen liksom populärlitteraturen bygger på vissa återkommande mönster, 

något han kallar för sameness (Nodelman 1985, 5-20). 

 Handling och dialog är grunden för barnboken (och för många böcker gene-

rellt). Barnbokens episka struktur kommer nära folksagan och folkvisan. Även de 

vilar på de episka grundelementen berättelse och dialog. Däremot kan det bli mer 

problematiskt med långa miljöskildringar, psykologiskt analyserande och stilla-
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stående berättelser - för de unga läsarna. Barnboken kan sägas kräva en särskild 

sorts åtstramning och disciplin av författaren (Edström 2011, 193). 

 Barnbokens berättelser bygger ofta på igenkänning, klassiska teman och mön-

ster, upprepning av äldre berättelser och problematik. Det som skiljer är olika 

tiders sätt att förhålla sig till och gestalta dessa teman. Dessa sagospår återfinns i 

Lindenbaums nutida berättelse om Doris, som jag valt att belysa. 

 

3. Definition av bilderboken 

Rhedin definierar bilderboken, generellt, som ”en bok av begränsat omfång som i 

skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en kombination av text och bilder, 

så att det förekommer minst en bild per uppslag”. Marknadsföringen av boken 

riktas till målgruppen barn. (Rhedin 2001, 17).  

 Tillkommer gör även själva bokmediets roll, formen. Sedan kan begreppet na-

turligtvis utvidgas. Barbara Bader (Lewis 2001, 1) resonerar kring bilderboken 

som ett allkonstverk, ett socialt, kulturellt och historiskt dokument, en kommersiell 

produkt och – framför allt – en upplevelse för barn. Bild och text som samverkar 

med bokmediet och dramatiken i att bläddra sig fram i berättelsen. Bilderbokens 

möjligheter är oändliga. 

 

3.1. Den genuina bilderboken  

Begreppet bilderbok är stort. Det behöver definieras och avgränsas. Rhedins 

(2001) definition av hennes första bilderbokskategori - den illustrerade texten eller 

den illustrerade bilderboken - innebär att bild och text är enhetliga och berättar 

samma historia. Dess skapelseprocess inleds många gånger med att textförfattaren 

skriver en, ofta ordrik, berättelse. Därefter försätts berättelsen med bilder av en 

illustratör.  

 I efterkrigstidens svenska bilderbokstradition kan Rhedins tre kategorier exem-

plifieras genom några kända författarskap. Det första är Astrid Lindgren. Hon var 

textförfattare som först skrev färdiga berättelser. Därefter bildsattes hennes texter 

av olika illustratörer och sammantaget blev därefter Astrid Lindgrens illustrerade 

sagor till illustrerade bilderböcker. Hon kan sägas ha varit en del av den klassiska 

sagotraditionen och hon skrev episka bilderböcker.   

 Den expanderade texten eller den expanderande bilderboken är, generellt sett, 

mer textfattig. Tyngdpunkten ligger fortfarande på textförfattandet, men här sam-

spelar bild och text i högre grad, i berättandet av en gemensam historia. Författaren 

och poeten Lars Hellsing fokuserade på ordkonsten, men i ett större samspel med 

de olika illustratörernas bilder. Han skapade bilderböcker i den kategori som 

Rhedin benämner den expanderande texten.  

 I den genuina bilderboken, slutligen, samverkar text och bild. De berättar sin 

historia gemensamt, i jämvikt, från början till slut. Bilderna är inte illustrationer 

utan berättande bilder. Text eller bild kan inte förstås fullt ut separat utan samar-

betar. Detta bilderboksberättande blir mer dramatiskt. Denna kategori kan exem-

plifieras av Tove Jansson. Hon kan sägas ha varit med om att utveckla den moder-
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na bilderbokskategori där text, bild och form samspelar - till genuina bilderböcker. 

Hon såväl skrev som bildsatte sina verk. I de genuina bilderböckerna finns ett 

dynamiskt, alternerande, växelvis berättande i ord och bild. Här finns en process-

karaktär i bilderna och Rhedin (Ibid, 121) benämner dem processuella bilder. De 

kräver att betraktas som delar av en större helhet.  

 På bibliotekens barnavdelningar gallras äldre böcker successivt ut när de börjar 

kännas irrelevanta av bibliotekspersonalen och låntagarna. Men vissa författarskap 

lever vidare och deras böcker ges ut i nya utgåvor med jämna mellanrum. De är 

tidlösa och tilltalar fortfarande ny publik trots att böckerna börjar få några år på 

nacken. Några goda exempel på detta är just Astrid Lindgren, Lars Hellsing och 

Tove Jansson. 

 Kategoriseringen av bilderboksgenren är emellertid inte oproblematisk. Niko-

lajeva (2000, 16-17) anser att Rhedins uppdelning av bilderboken i tre kategorier 

är otillräcklig, att den uppdelningen inte kan hantera det breda spektrum av ord- 

och bildförhållanden som vi finner i bilderböcker. Att ens kalla Bilderboken för en 

genre inom barnlitteraturen är otillräckligt eftersom bilderboken har flera egna 

genrer – som ABC-böcker och räkneböcker, illustrerade rim, ramsor och sagor, 

berättelser om leksaker och levande föremål eller skildringar bortom genregränser 

- vilka saknar motsvarighet inom den textbaserade barnlitteraturen (Ibid, 48). 

 Nikolajeva gör istället en mycket detaljerad och fördjupad kategorisering av 

hela den stora barnboksgenren. Just bilderböcker där ord och bild samverkar delar 

hon exempelvis in i fem delar: 

 

1. Symmetriska bilderböcker har två parallella berättelser   

(en verbal och en visuell) som i princip berättar samma sak. 

2. Kompletterande bilderböcker har ord och bild som 

kompletterar varandra, fyller i varandras luckor. 

3. Expanderande eller förstärkande bilderböcker har bild och ord 

som förstärker varandra. De två berättelserna kan inte förstås 

utan varandra. 

4. Kontrapunktiska bilderböcker har ord och bild som ifrågasätter 

varandra på ett kreativt sätt och varken ord eller bilder är 

förståeliga utan varandra. 

5. Motstridiga eller ambivalenta bilderböcker har ord och bilder 

som inte stämmer med varandra. Kontrapunkten övergår till 

konflikt. Det skapas förvirring och osäkerhet. 

 

(Ibid, 22) 

 

Nikolajeva (Ibid, 16-17) menar vidare att Rhedins definition inte är tillräckligt 

bred och därmed exkluderar vissa bilderböcker. Dessutom kan en bilderbok vara 

gränsöverskridande och innehålla alla Rhedins tre bilderbokskategorier. Nikolaj-

eva gör en mer detaljerad kategorisering.  
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 Jag inser att Nikolajevas kategorisering av bilderböcker är mer djupgående, 

men Rhedins övergripande kategorisering passar mitt uppsatsarbete och storleken 

på min undersökning. Jag har endast för avsikt att göra ett nedslag i bilderböcker-

nas värld och väljer då att lyfta fram begreppet genuina bilderböcker, men det är 

viktigt att ha med sig även Nikolajevas fördjupade resonemang i bakhuvudet vid 

studier av genren. 

 Den genuina bilderboken bygger på sammanblandningar mellan flera olika ko-

nstarter. Det postmoderna samhället och förändrade attityder i samhället påverkar 

naturligtvis också berättandet, inte minst i nutida bilderböcker. Tidigare breda, ep-

iska skildringar har idag delvis fått ge plats åt ett mer kaotiskt och fragmenterat be-

rättande, präglat av ett förhållningssätt som är öppet mot populärkulturella genrer 

som traditionellt har underskattats, som populärmusik, B-filmer och tecknade seri-

er. Den genuina bilderboken har en självklar plats i denna postmoderna kultur och 

utveckling. 

 Genom Cultural Studies kan postmodern kultur absolut kritiseras för att vara för 

kommersiell och styrd av marknadskrafterna, men den kan även ses som möjlig-

heter till kreativa och positiva förändringar, av nydanande disharmoni och som 

alternativa och nya sätt att förstå och hantera dagens verklighet på (Rivkin och 

Ryan 2004, 1234).  

 

4. Bilderboken som konstform 

Bilderboken är en unik konstform som använder sig av en kombination av flera 

kommunikationsplan. Det är ett syntetiskt medium, precis som teater eller film, 

skriver Nikolajeva (2000, 11-14). Det är ett medium där mottagaren måste sätta 

ihop den övergripande betydelsen av kommunikationens olika beståndsdelar. 

Läsandet av en bilderbok kan jämföras med en hermeneutisk cirkel, där vi börjar 

med en helhet, fortsätter med detaljer och sedan går tillbaka till helheten med en 

bättre förståelse, skriver Nikolajeva.  

 Genom varje ny omläsning av ord eller bilder skapas bättre förutsättningar för 

en djupare förståelse av bilderbokens helhet. Därför fyller det exempelvis ett 

viktigt syfte att läsa bilderböcker om och om (och om) igen. De är avsedda att 

läsas så. 

 Bilderböcker kan sägas vara trimediala: texten-bilden-formen är tillsammans 

bärare av berättandet, tillsammans skapar de en helhet. Denna unika kombination 

uppträder inte utanför bilderbokens medium (Rhedin 2001, 165). Det är även vikt-

igt att lyfta fram bilderbokens samverkan med läsarna - som tillsammans tittar, 

läser, begrundar och bläddrar sig aktivt genom bilderboken. Det är en litterär, visu-

ell och även performativ upplevelse. Läsarna är såväl små som stora och aktivt 

delaktiga i verkets slutliga förverkligande (Ibid, 143-144).  

 Rhedin (Ibid, 135-137) skriver om hur bilderboken dels har dubbla adressater 

(den vuxna förmedlaren och barnläsaren) och dels ett dubbelt tilltal (för att intres-

sera hela sin publik). Ann Boglind och Anna Nordenstam (2010, 17) menar att 

bilderböcker har denna förmåga att möta både den vuxne läsarens och det 
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lyssnande barnets behov av att växa, en sorts vighet som gör att bilderboken till-

talar både barnet och den vuxne. Tillsammans i den gemensamma bilderboks-

upplevelsen upplever den vuxne läsaren och barnet berättelsen på flera skilda plan.  

 Nikolajeva (2000) betonar att bilderboken är en komplicerad konstform, som 

kräver flerbottnad kompetens. Moderna bilderböcker är skapade för att läsas om 

och om (och om) igen och på olika sätt. Det är böcker att mötas i, att betrakta en-

sam, att läsa framlänges och baklänges, att stanna upp i och studera – där ett en-

samt uppslag blir till ett berättande konstverk att fördjupa sig i. Där detaljer i ord 

och bilder talar på olika sätt till den vuxne och till barnet i det dubbla tilltalet.  

 Bilderboksgenren är unik och avancerad på många sätt. Andra böcker läses inte 

på samma sätt som bilderböcker. Konst studeras inte så. Teater och film betraktas 

inte så. Serietidningar bläddras inte i på samma sätt. Generellt sett. Och ändå är 

upplevelsen i hög grad påverkad av dessa olika konstarter när bilderboksskaparen 

tillsammans med unga och äldre läsare ger liv åt en modern bilderbok. 

 Det talas idag mycket om hur de digitala medierna, e-boken och nätet ska om-

forma framtidens läsande. Samtidigt har detta tänkande och fokus på ny teknik en 

tendens att glömma bort de litterära former som redan finns, och som kan sägas 

vara minst lika avancerade och multimediala, som bilderboken. Det lever många 

gånger kvar en gammal uppfattning om att se på bilderböcker som illustrerade 

böcker. Det vore kanske bättre att jämföra bilderboken med exempelvis filmen där 

bild och text inte går att skilja åt, menar bilderboksskaparen Anna-Klara Tidholm 

(Pennlert 2012, 29/9). 

 Samtidigt som det växer fram en ny generation begåvade bilderboksskapare i 

Sverige så kan det sägas saknas en motsvarande ny generation bilderbokskompe-

tenta kritiker i dagspressen. Litteraturteorin har varit i starkt uppsving under senare 

delen av 1900-talet, men exempelvis den visuella teorin har släpat efter, menar 

Rhedin et al. (2013, 145-149).  

 Lindenbaums bilderböcker från 2000-talet är typiska nutida svenskspråkiga 

bilderböcker. Bilderboksskaparens text, bild och form berättar tillsammans en 

nutida bilderboksberättelse som blir till i den gemensamma och aktiva uppläs-

ningssituationen.  

 

5. Den nutida svenskspråkiga bilderboken 

Den nutida bilderboken är en kreativ genre som är under ständig utveckling. Rhe-

din (2001, 13) beskriver hur narrationen i allt högre grad vilar på textens och bild-

ens ömsesidiga samspel. Bilderboken har utvecklat ett alltmer sammansatt och 

komplext förhållande till verkligheten och ett dynamiskt förhållande mellan text 

och bild (och bok). Den nutida bilderboken är ofta poetisk, dramatisk och expres-

siv. Den kan vara symbolisk och mångtydig. Den experimenterar med form och 

stil. Bilderboken har kort sagt blivit alltmer kvalificerad i estetisk mening.  

 Framväxten av den nutida svenskspråkiga bilderboken under efterkrigstiden 

kan, förenklat, delas in i tre utvecklingsfaser. Den första fasen präglades av tiden 

efter andra världskriget, det moderna samhällets framväxt och framtidstro. Den 
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moderna svenska bilderbokens födelse kan sägas vara förknippad med det bilder-

boksskapande paret Inger och Lasse Sandberg (Nikolajeva 2000, 121). 

 Den andra fasen präglades av det sena 1960-talets och 1970-talets sociala pers-

pektiv och progressiva förhållningssätt. Då var den didaktiska realismen idealet. 

Ett känt författarskap i det sammanhanget var Gunilla Wolde och hennes pedagog-

iska småbarnsbilderböcker. Det var samtidigt en tid då många konstnärer började 

experimentera med kultur i olika former, inte minst barnkulturen. Den började 

även uppvärderas i den akademiska världen.  

 Den tredje fasen växte fram under det sena 1980-talet och präglades av ett 

större fokus på nutida bildskapande och experimenterande, större tyngd i sam-

verkan mellan ord och bild (i ikonotexten), barnrättsperspektivet och nedtonandet 

av pedagogiken. Det postmoderna förhållningssättet växte sig successivt allt 

starkare. Lindenbaums bilderboksskapande är typiskt i detta sammanhang.  

 Margareta Sörenson (Sörenson 2013, 21/10) skriver att perioden 1980- och 

1990-tal skulle kunna kallas för något av en ”peak” för bilderboken i Sverige och 

att Lindenbaum är en viktig del i detta. ”Hos Lindenbaum finns alltid en finstilt 

undertext i bilden, blek men distinkt som den grå silhuetten av en katt i ett fönst-

er”, skriver Sörenson. Bilderna lever sitt eget liv och talar till bilderboksläsarna på 

flera olika nivåer. 

 Bilderböcker som är inspirerade av olika konstarter, ges idag ut i en aldrig sin-

ande ström. Tendensen att sudda ut gränserna mellan högt och lågt är idag tydlig 

liksom ett närmande till reklamvärlden. Allt är föränderligt och kontextuellt. Myc-

ket av det postmoderna berättandet återfinns i den moderna barn- och ungdoms-

litteraturen. Många verk är mångtydiga, experimenterande och fragmentariska. 

 Seriekonsten och filmen har utvecklats parallellt med bilderboken sedan slutet 

av 1800-talet. Dessa medier har, vid sidan av den moderna bildkonsten, haft stor 

betydelse för utformandet av bildberättandet i nutida bilderböcker. 

 Helena Magnusson (2005) skriver om hur den nutida bilderboken utmanar, 

ifrågasätter och förför. Att de svenska bilderböckerna numera kan berätta nästan 

vad som helst, hur som helst och hur de ofta är fängslande även för vuxna läsare, 

genom det dubbla tilltalet. Nutida barnserier, däremot, kan sägas ha fastnat i en 

negativ spiral av harmlöshet och Magnusson hoppas att det ska hända mer i skär-

ningspunkten mellan bilderbok och serie, i nutida blandmediers möjligheter, fram-

över.  

 Det ges idag kontinuerligt ut kreativa och nyskapande svenska serier för vuxna 

men bland barnserierna händer det allt för lite. Varför har det blivit så? Kanske 

finns svaret till viss del i de nutida bilderboksskaparna. Ingmari Åkerman (2012) 

skriver om hur många av de som debuterade på 1980- och 1990-talen kom från 

den bildkonstnärliga världen och via tidningar, tv och reklambyråer klev in i bild-

erboksvärlden. Däribland var Lindenbaum en typisk företrädare, men även exem-

pelvis Per Gustavsson, Catarina Kruusval och Stina Wirsén. Andra av dessa bild-

erboksskapare var bildlärare, arkitekter eller kulturvetare i botten, som Sara Gim-

bergsson, Sven Nordqvist och Pernilla Stalfelt.  



 

13 
 

 Mycket tydliga exempel på nutida blandmedialt bilderboksberättande är Nord-

qvists böcker. Hans bilderboksmiljöer är öppet postmoderna, eklektiska och ab-

surda. Nästan inga av hans miljöskildringar skapas med ord, ändå är de tydligt lek-

fulla och humoristiskt bilderboksberättande (Nikolajeva, 127). 

 Dessa bilderboksskapare startade inte upp som författare utan som illustratörer 

och konstnärer. De arbetade sig sedan successivt in i konsten att skapa genuina 

bilderböcker, inklusive eget textförfattande, influerade av dagens blandmediala 

samhälle. Kanske var det den mest kreativa vägen att gå.  

 Många av dessa bilderboksskapare kunde kanske lika gärna fokuserat på barn-

serietecknandet, som Jens Ahlbom, Gunna Grähs och Eva Lindström, men även 

Lindenbaum. De bröt sig loss från det traditionella svenska barnbildberättandet - 

med sina rötter hos bildskapare som Ottilia Adelborg, Elsa Beskow och Jenny 

Nyström – samt det socialrealistiska 70-talet och den lite andefattiga barnserie-

traditionen. Istället utgick de från nutida konsttraditioner och medier samt nya 

förhållningssätt till berättandet och till barn i sitt kreativa och nutida bilderboks-

skapande. 

 Dagens nutida bilderböcker är influerade av en mängd olika konstnärliga ut-

tryck och inbjuder även till att vidareutvecklas till andra konstformer, som teater-

föreställningar. Exempel på det är Lindenbaums berättelser om Gittan och älg-

brorsorna (Junibackens teater 2014), När Åkes mamma glömde bort (Stockholms-

operan 2015) och Ska vi va? (Teater Tre 2015) - eller till kommersiella kringpro-

dukter som leksaker, spel och kläder – i gränslandet till den populärkulturella 

världen. Berättelserna om Gittan finns exempelvis att köpa som såväl memory-

spelet Gittans hörihop som pusslet Gittan – pussel och citat (Rabén & Sjögren 

förlag 2010 och 2011). 

 Bilderboken kan sägas ha successivt utvecklats från didaktiskt fokus (som en 

underavdelning till såväl läromedel för barn som vuxenlitteraturen) till fokus på ett 

konstnärligt egenvärde, en egen teoretisk bas, barnrättsperspektivet - och ett mer 

kommersiellt tänkande.  

 

6. Pija Lindenbaum och Doris drar  
Här kommer jag successivt presentera, analysera och diskutera såväl bilderboken 

Doris drar som Lindenbaums författarskap, i ett försök att sätta in dessa i ett större 

sammanhang. Jag har valt att undersöka boken efter Nikolajevas narratologiska an-

alysmodell för bilderböcker, som återfinns i Bilderbokens pusselbitar (2000) samt 

Edströms ovan angivna analys av barnlitteratur i Barnbokens form (2011). 

 Kortfattat handlar bilderboken Doris drar om kampen att få bestämma själv. 

Hur barns stora känslor lätt blir förminskade, och ilskan som väcks när barn inte 

känner sig sedda eller tagna på allvar. Doris bestämmer sig helt enkelt för att dra, i 

ett slags klassisk road movie. Hon drar över magiska berg till fantasifulla länder 

med hus av guld. Hon drar till ett ställe hon ”inte vet”, men där hon får ha vilka 

kläder hon vill. Hon drar vidare till ännu fler spännande platser ända tills hon 
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kommer fram till det äckliga diket. Då får hon nog, eller om hon samlat nog med 

kraft (i sitt växande sagohår), och så går hon hem och tar tag i sin moderna familj.  

 Temat för berättelsen är känt och vanligt förekommande, som så ofta i barn-

böcker. Här är det ett klassiskt rymma hemifrån-tema, men framfört på ett nytt 

sätt. Texten är lakonisk och kärnfull. Det är Doris som berättar. Som så ofta i 

Lindenbaums böcker är barnets perspektiv uttalat i både ord och bild. Boken re-

kommenderas idag för barn i 3- till 6-årsåldern. Lindenbaum skapar främst för den 

åldersgruppen.  

 

6.1. Bokens framsida 
Doris står i mitten av omslagsbilden. Hon ser ut att vara i 3-4-årsåldern. Hon står i 

ett avgrundsdjupt dike, i lerigt vatten som når upp över hennes skor. Bredvid ligger 

ett grått gosedjur. Bakom henne syns en brädbit från en trasig spång. Doris har på 

sig en blåvit sjömanskostym, som är lite för liten, och sin ljusblå ryggsäck. Hennes 

långa sagohår står rakt upp i en kaskad, som om en stark kraft lyfter det uppåt, 

eller om det är Doris själv som lyfter det. Håret kommer att spela en viktig och 

central roll i berättelsen. Det kommer visuellt att leva sitt eget liv, eller om det 

lever ut och visar det som Doris känner på insidan. 

 Omslagsbilden liknar en bild inne i boken, men inte riktigt. Den kan sägas visa 

vändpunkten i berättelsen. Doris står i ett slags drömlandskap. Det från början gan-

ska ordinära diket (inne i boken) blev avgrundsdjupt när hon trillade ner från den 

trasiga spången. Dikets sidor har blivit till branta sandfärgade klippor och himlen 

lyser starkt rosa bakom diket. Längst upp till vänster i bild syns en liten vit hund 

som lugnt betraktar Doris. Det är kanske tant Eivors lilla hund Senap, som åter-

finns inne i berättelsen. Doris tittar lite snett uppåt, åt hundens håll. 

 Boken Doris Drar är skapad i en stående variation på A4-formatet, en av den 

nutida bilderbokens vanligaste former (Rhedin 2001, 147). Den har en ljusgrön 

kant som omsluter bokryggen och går in en dryg centimeter på såväl framsidan 

som baksidan. Den information en bilderbokstitel förmedlar brukar samverka med 

dess omslagsbild. Här syns Doris stå, tuff, målmedveten, orädd och med sitt fan-

tastiska hår. Hon står stor och centralt i bild, som en sann äventyrare. De starka 

orangerosa färgerna signalerar energi. Det är just i diket som Doris stannar upp. 

Fram tills dess vandrar och vandrar hon med bestämda steg, oklart vart, kanske 

mest bort, i ett fantasilandskap.  Omslagsbilder avspeglar ofta bilderböckernas 

mest spännande episod. För Doris är detta brytpunkten, när hon reser sig upp ur 

det äckliga diket för att vandra hemåt igen. 

 Boktiteln Doris drar är skriven med versaler i en stil som ser handskriven och 

energisk ut, som om bilderboksskaparen ritat många streck med en penna om och 

om igen tills det blev tjocka svarta bokstäver. Orden står – centrerat under varan-

dra - högt upp på höger sida av bilden, bredvid Doris hår. Det ger kanske illusion-

en av att det är Doris själv som klottrat dit texten. Även författarnamnet Pija Lind-

enbaum är skrivet med versaler, men i en helt annan stil och färg. Det står centrerat 

i bilden, längst ner. Det är skriven i ett vitt och luftigt standardtypsnitt. 
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 Titeln Doris drar strider mot bokens berättarstruktur. Titeln är utformad i tredje 

person, medan själva berättelsen är en jagberättelse. Detta drag kan kanske tyckas 

förvirrande för yngre ovana läsare, och har diskuterats av bland annat Nikolajeva 

(2000, 185). Många nutida bilderboksskapare använder sig emellertid av jagform-

en i den verbala texten och har samtidigt kvar den mer traditionella, allvetande 

berättaren i bilderna. Det skapar en diskrepans som kan verka oöverkomlig. Det är 

två motstridande former av fokalisering som används inom samma bok, vilket 

ställer höga krav på läsaren. Identifikationen med textens ”jag” är redan i sig ett 

problem för unga, ovana läsare och tillsammans med det motsägelsefulla visuella 

perspektivet kan det bli förvirrande, menar Nikolajeva. 

 Det kan emellertid fungera i och med att boken är tänkt att läsas av en vuxen för 

ett barn, som en slags teater. Det är tänkt att en vuxen person först berättar att bok-

en handlar om Doris och sedan berättar att det här är Doris egen historia, som det 

görs på etableringsuppslaget. Berättelsen är dessutom skapad för att läsas om och 

om (och om) igen, som nutida bilderboksberättelser är. På så vis landar berättelsen.  

 Lindenbaum har använt sig av olika berättarröster i sina bilderböcker. De har 

varit berättade i både första, andra och tredje person. Doris drar och dess omslag 

är typisk för Lindenbaums bilderböcker från 2000-talet. Boken ingår i en följd av 

bilderböcker med samma uppbyggnad. På omslagsbilderna återfinns de starka 

färgerna och huvudpersonen centralt i bild, ofta ackompanjerad av några magiska 

djur. Bilderna återger ofta vändpunkterna i berättelserna, men omslagsbilderna 

återfinns sällan inne i själva böckerna. Titlarna är korta och koncisa med barnets 

namn centralt och stort skrivet.  

 Det är lätt att känna igen Lindenbaums böcker. Hon har arbetat fram en egen 

stil i både bilder, text och upplägg. Det är psykologiska små dramer fyllda av hu-

mor och originalitet. Hon har utvecklat något av ett eget varumärke. Tanken på 

igenkänning är medveten hos många bilderboksskapare, precis som hos produ-

center av populärkulturella verk, som serier eller tecknad barnfilm. Det är ett 

vinnande koncept eftersom målgruppen ofta vill läsa samma sorts bilderböcker, 

eller återuppleva samma slags igenkänningsbara kulturupplevelser. När bilder-

boksskapare väl etablerat sig så söker såväl bokinköpare som läsarna gärna sig 

tillbaka till det som de känner igen, som sviter av bilderböcker och bokserier. 

 

6.2. Uppslaget innanför framsidespärmen 
Bakgrunden är milt gul och är full av korta raka streck i en mängd olika milda 

färger: orange, gult, ljusblått, ljusgrönt, blekt grått och rött. Strecken ser ut att vara 

ritade med färgade blyertspennor. Det ger intrycket av en tapet, men ska troligtvis 

föreställa tårtströssel, som har en inte helt oviktig roll i berättelsen om Doris. 

 Även detta grepp är vanligt förekommande hos Lindenbaum, att en detalj ur be-

rättelsen bildar ett dekorativt mönster på insidan av böckernas omslag. I Gittan och 

fårskallarna (2002) är det plåster, i Lill-Zlatan och morbror raring (2006) är det 

vattenringar och i Kenta och barbisarna (2007) är det fotbollsmönster. Det är 

också en del i igenkännandets berättarkonst. I och med att moderna bilderböcker är 
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skapade i syfte att läsas om och om (och om) igen, blir sådana detaljer något som 

läsarna kanske inte uppmärksammar vid första genomläsningen utan upptäcker 

först efter ett tag, som en familjär detalj ur berättelsen, en liten gemensam aha-

upplevelse att prata kring, om man vill. 

 

6.3. Försättsbladet 
På vänstra sidan fortsätter den blekgula strösseltapeten från föregående uppslag. 

Färgskalan går i ljusa, lätta pasteller. Mitt i bild står en liten dedikation – ”Till 

Ann-Maria och Kjell.” På höger sida står det Pija Lindenbaum centrerat högst upp 

i bild. Under står det Doris drar. Båda texterna är skrivna i samma stil som på 

omslaget, men Pijas namn är här skrivet i turkost på det vita underlaget.  

 Under texterna står det en röd cykel, uppställd i samma färdriktning som berät-

telsen, åt höger. Det är Doris cykel och den har betydelse för berättelsen, som del i 

den utlösande faktorn för Doris när hon får nog. Men här på cykelsadeln sitter nå-

got som ser ut som ett gosedjur. Det är en grön fågel med en stor gul näbb. Denna 

fågel förekommer inte alls senare i berättelsen. Kanske är den en liten symbol för 

Doris kommande, fantasifulla resa. Längst ner, också centrerat i bild, är det slut-

ligen Lilla Piratförlagets logotype.  

 I berättelsen om Doris finns djuren där, som en självklar del av platserna som 

Doris besöker, främst på den fantasifulla vandringen.  Djuren är inga hjälpare, men 

de är ändå mer än statister. De blir till absurda styrkeinslag i fantasivärlden. Att en 

stor utter står och småpratar med en kvinna vid disken på kvarterets kebabställe är 

inget Doris reflekterar över och inte heller att det simmar en krokodil i det äckliga 

diket.  

 Doris är inte ängslig som Lindenbaums sagoboksfigur Gittan, hon är tvärtom 

arg och frustrerad – på vuxenvärlden. Hennes känslostormar illustreras här dramat-

iskt av hennes hår som på ett sagolikt sätt börjar växa när Doris fått nog av den 

oförstående vuxenvärlden och ger sig av på sin fantastiska vandring. Sagohåret 

nämns knappt alls i texten, endast lite i förbifarten, som när Doris sveper in sig i 

det efter att ha tagit sig upp ur det äckliga diket och måste torka kläderna. ”Sån 

himla bra frisyr jag har fått”, konstaterar hon bara lakoniskt. 

 Doris drar är Lindenbaums första bok på Lilla Piratförlaget. Tidigare har hon 

främst gett ut sina böcker på Rabén & Sjögrens förlag. Bilderna är skapade i tusch 

och akryl, som är Lindenbaums främsta arbetsmaterial i bilderböckerna (Åkerman 

2012, 72).  

 Det är alltid barn som är huvudpersonerna i Lindenbaums bilderböcker från 

2000-talet, men det dyker ofta upp djur också i Lindenbaums bilderböcker, djur 

som blir en självklar del av barnens vardag. Den brukar inledningsvis skildras rela-

tivt realistiskt, men snart drar berättelsens vardag iväg på fantasins vingar. I Siv 

sover vilse (2009) bor det grävlingar i skafferiet hos kompisen Cerisia. I När Åkes 

mamma glömde bort sig (2005) blir Åkes mamma en drake. I bilderböckerna om 

Gittan träffar hon på många olika djur, som vargar (2000), får (2002), älgar (2003) 

och små illrar (2011).  
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 I Lindenbaums tidiga böcker är djuren bara statister och beter sig som djur gör i 

verkligheten, men i hennes verk från 2000-talet fördjupas deras betydelse. Djuren 

blir till naturliga följeslagare i Lindenbaums skildringar av barnens magiska var-

dagsvärldar. I böckerna om Gittan och Siv så dyker djuren upp när flickorna har 

det svårt. Djuren tröstar och hjälper de oroliga barnen, men barnen hjälper också 

djuren på olika sätt.  

  

6.4. Berättelsens etableringsuppslag 

 
Den etablerande bilden går i bleka gulgröna nyanser, med grönbruna detaljer. Bild-

ens riktning går åt vänster och stannar därmed upp berättelsen. Alla personerna på 

bilden är exempelvis vända åt vänster. Bilden sträcker sig över hela uppslaget, ut-

an avgränsningar eller ramar. Doris och hennes bonusbror Egon är avbildade på 

vänster bildhalva. Doris är mitt i den bildhalvan, längst till vänster, avbildad som 

om hon är ganska långt fram. Hon sitter i sandlådan, djupt koncentrerad på att byg-

ga sitt sandiga landskap. Snett uppe till höger om henne cyklar Egon runt, runt, 

runt – så mycket att det blivit spår på marken.  

 Gräset och bakgrunden är avbildade i olika nyanser av gulgrönt, bara någon ny-

ans mörkare än den gula sanden i sandlådan. På uppslagets högra bildhalva syns 

ett lågt enplanshus, även det är avbildat i en svag gröngul nyans. I ett av husens 

fönster tittar en man ut. Det är Janne. Han och Egon bor med Doris och hennes 

mamma. Doris mamma är klädd i starka röda färger och hon är på väg över gårds-

planen mot Doris, som är klädd i blå tröja och byxor. Mamman ropar först att Dor-

is ska komma, sen skriker hon ”– Doris! Nu!” 

 Det är Doris som berättar i jag-form. Hon berättar att det är här hon bor med sin 

familj. Eller, hon säger: ”Vi bor här, jag och mamma. Och Janne och den där kil-

len (min kursivering) som har cykeln.” Doris berättar att Egon cyklar på hennes 

cykel, att hon bygger viktiga saker i sandlådan och att hennes mamma ropar och 
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tjatar. Hon berättar som ett barn berättar - kort, talspråkligt och avskalat enkelt - 

utifrån sitt perspektiv. Läsaren förstår ganska direkt att Doris inte riktigt trivs där i 

sin sandlåda och i sin familj. Eller, de är en familj, men ändå inte. Kanske är den 

ganska nybliven. De är avbildade konstigt skevt i förhållande till varandra. Och 

huset de bor i skevar. Allt i tillvaron ser ut att skeva för Doris. 

 Den etablerande bilderboksbilden uppmanar läsarna att stanna upp ett tag, för 

att landa i berättelsens känsla (Nikolajeva, 80). Senare uppslag försöker däremot, 

genom pageturners, att locka läsarna att ständigt bläddra framåt. Berättelsen och 

dess figurer förefaller ofta att vara på väg vidare, ut ur uppslaget till höger i - den 

västerländska - läsriktningen. 

 Bilderna i Lindenbaums berättelser är ofta inte avslutade inom bilduppslagen 

utan ser ut att fortsätta utanför böckerna. Moderna bilderböcker har ofta inte längre 

vita, traditionella kanter runt bilderna, utan de täcker hela uppslagsytan. Bilder 

utan ram kan sägas bjuda in betraktaren i bilden. Betraktaren kommer därigenom 

mycket nära handlingen och personerna (Ibid, 79).  

 På detta uppslag står texten skriven på det som illustrerats som mark på höger 

bildhalva, strax under den rödklädda mamman, på själva bilden. Annars är texterna 

för det mest skrivna mellan bilderna. Lindenbaums texter är oftast skrivna ur ett 

barns perspektiv, med ett barns språkkänsla men inte barnsligt. Hon har successivt 

utvecklat ett allt mer kärnfullt språk med korta meningar. Det är genomtänkt och 

skapat för att läsas högt, som en del i den gemensamma bilderboksupplevelsen, 

som ett slags modernt teaterspråk.  

 Bilder kan inte namnge personer eller vissa konkreta fakta om personer, som 

exempelvis släktförhållanden. (Ibid, 142-143). Lindenbaum har löst detta problem 

genom att dels låta Doris berätta om personerna på bilden och dels låta mamman 

ropa Doris namn. På så sätt blir berättelsens persongalleri etablerat.  

 Lindenbaums bilderböcker från 2000-talet är skapade utifrån barns upplevelser 

av specifika känslor, som längtan efter syskon (Gittan och älgbrorsorna 2003), 

överstressade nutidsföräldrar (När Åkes mamma glömde bort 2005) eller känslan 

när man ska sova över hos någon för allra första gången (Siv sover vilse 2009). 

Bilderböckerna är dessutom fulla av tidstypiska inslag och karaktäristika, som 

coola, tatuerade och hårt sminkade unga kvinnor (Gittan gömmer bort sig 2011), 

kortklippta bodybuildermän i militärbyxor (Kenta och barbisarna 2007) eller 

vinterbleka och överviktiga hotellturister vid semesterpoolen (Gittan och får-

skallarna 2002).  

 Redan Else-Marie och småpapporna (1990) är mycket välfunnet tidstypisk i sin 

stämning och i detaljerna. De påminner till viss del om Eva Erikssons samtida il-

lustrationer. Småpapporna ser ut att vara inspirerade av Gösta Ekmans tv-figur 

Papphammar. Boken om Else-Marie och Lindenbaums andra verk under 90-talet 

skiljer sig från hennes senare verk på flera sätt. I 90-talsböckerna ligger fokus på 

texterna, som är mer omfattande ordrika och inte har samma kärnfulla och teater-

språkliga ordflöde som i senare verk. De kan sägas tillhöra kategorin illustrerade 
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bilderböcker och bilderna tillåts inte svämma över, även om det syns att de är på 

väg att successivt ta mer plats.  

 I berättelsen om Else-Marie är Lindenbaums nutida karaktäristiska bilderboks-

berättande inte fullt utvecklad än, men hennes speciella stil känns igen. Här finns 

inte samma surrealistiska fantasi och starka färgspel utan det realistiska berättandet 

överväger, framställd i en blekare färgskala och en mer traditionellt berättande 

text. Det absurda finns där, men är försiktigare jämfört med senare bilderböcker 

där fantasin tillåts blomma ut rejält.  

 De osannolika papporna har en självklar plats i berättelsen om Else-Marie, men 

i övrigt överväger realismen. Småpapporna har lite samma roll som djuren i senare 

böcker, som tokroliga medhjälpare till berättelsens hjälte. Det är Else-Marie som 

berättar sin historia, precis som Doris gör senare, men karaktären Else-Marie på-

minner mer om Gittan i sin lite försiktiga ängslighet. Det finns få författare som 

förstår och kan skildra just ängsliga barn som Lindenbaum. 

 Perspektiven i etableringsuppslaget i Doris drar är, som tidigare nämnts, ving-

liga, tecknade från olika håll. Inte ett träd står rakt. Inte en vinkel på husen är rät. 

Detta sätt att avbilda berättelsens miljöer är typisk för Lindenbaums bilderboks-

berättelser från 2000-talet. Det ger roliga och intressanta – och återigen igenkän-

nande – bidrag till berättelsen. Det etablerar även den surrealistiska och fantasiful-

la känsla som blivit allt starkare i bilderböckerna genom åren, även om berättelser-

na bottnar i realistiska utgångslägen. 

 De vuxna människorna, som i Doris drar, är återgivna som om de är för stora 

och långa. De får ibland nästan inte plats i bild. De är tecknade ur barnens syn-

vinklar. Det förstärker barnens perspektiv, litenheten i den stora världen. Linden-

baums bilderböcker är i såväl text som bild skildrade ur barns perspektiv, utan 

pekpinnar. Det är nyskapande berättelser om små människors upplevelser av livet. 

De är inte förskönande, tillrättalagda och pedagogiska. 

 Lindenbaum skildrar främst familjer från relativt välmående, jämställd och mo-

dern svensk medelklass. De bor för det mesta i lägenheter i större svenska samhäl-

len eller städer, men i berättelsen om Doris bor familjen i ett hus med egen liten 

trädgård och sandlåda, i ett modernt villaområde. Så är det även i Ska vi va? 

(2013). 

 

6.5. Berättelsens andra uppslag 
Det andra uppslaget skiljer sig ganska markant från det föregående. Här är det två 

separata bilder bredvid varandra, på inomhusmiljöer. På den vänstra bilden syns 

Doris mamma i behå och byxor, längst ut till vänster. Hon står i köket och gör i 

ordning en tårta. Bilden är inte fullständig. Endast ett fragment, en liten bit, av 

köksbänken syns och en kökshandduk som hänger från en hållare på bänken. Av-

bildad längst bak i rummet, till höger i denna bild, syns Janne. Han står vid fönst-

ret och stryker mammans blus. På en pall framför strykbrädan syns Doris finklän-

ning. Familjen förbereder sig för att gå bort på ett kalas. Längst ner till höger står 

en flyttkartong. I övrigt ser köket ganska öde ut, kanske har de precis flyttat in. 
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 Den vänstra bilden täcker hela sin uppslagshalva och ser ut att fortsätta ut ur 

boken. Tonerna går här i mörkt blågrönt: golvet, fönstret, väggarna och de få mö-

blerna. Doris mamma och Janne är avbildade som rangliga och för långa. De är 

tvingade att böja sig för att få plats i bild. Det är Doris som är i normalstorlek. 

 Doris själv står strax till höger om mitten av den vänstra bilden. Hon har tagit 

på sig sin sjömanskostym för att mamman har sagt åt henne att ta på sig kalas-

kläder. Doris ser glad och nöjd ut och sträcker ut armarna mot sin mamma. Men 

mamman vill att Doris ska ta på sig klänningen istället. Då blir Doris besviken och 

vill inte längre gå på kalaset, men hon övertalas ändå eftersom mamman lovar att 

Doris ska få strössla kalastårtan.  

 Den högra bildhalvan är vit. Endast barnen, pallen och en bit av köksbänken är 

avbildade. Egon syns längst ut till höger, lutande sig mot bänken. Han ser lika non-

chalant ut som på det föregående uppslaget. Doris står på pallen bredvid köksbänk-

en och sneglar missnöjt på sin mamma. Hon har tagit på sig klänningen, hårspän-

nen och strumpbyxor också, men bara halvvägs. De korvar sig och hänger ner för 

fötterna och pallen. 

 På den högra bildhalvan är den luftiga texten centrerad ovanför barnens huvud-

en. Typsnittet är mjukt, barnvänligt och modernt. Det korta stycket är talspråkligt 

och kärnfullt, utformat som en lättläst teatertext. Det är minspel, gester och blickar 

som berättar om vad Doris egentligen tycker om att sätta på sig klänning och deko-

rera tårtan tillsammans med Egon. Han som dessutom ser ut att ogenerat vräka på 

med tårtströsslet. 

 Redan i boken om Britten och prins Benny (1996) börjar bilderboksfigurerna få 

Lindenbaums karaktäristiska stil som de behållit genom hela 2000-talet: de vuxna 

har långa ben, kompakta överkroppar, små huvuden och ofta långsmala ansikten. 

Alla figurer har smala armar och ben, men barnen är mer proportionella och rea-

listiskt återgivna. De ser ut som moderna seriefigurer, lätt igenkännliga i Linden-

baums speciella bildvärld. 

 Olika figurer återkommer ibland i Lindenbaums bilderböcker. I berättelsen om 

Kenta och barbisarna (2007) visar det sig att Kenta går på samma dagis som såväl 

Gittan, Åke och Lill-Zlatan. Sådana interna återkopplingar återfinns ofta i Linden-

baums bilderböcker, även när det gäller mindre detaljer. I berättelsen om Lill-

Zlatan och morbror Raring (2006) läser Lill-Zlatan ur boken om Gittan och grå-

vargarna (2000) för sin morbror Tommy, när han blivit sjuk. Hennes andra tre 

morbröderna är väldigt lika papporna i Else-Maries och småpapporna (1990). 

Lindenbaum arbetar även med annan intertextualitet, olika hänvisningar internt 

inom hennes egen bilderboksproduktion, kanske som ett sätt att arbeta med igen-

känning. 
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6.6 Tredje uppslaget 
Det tredje uppslaget skiljer sig återigen från det föregående. Nu är det ännu en 

färgrik utomhusbild i ljusa gulgröna nyanser som löper över hela uppslaget. Längst 

till vänster syns en vinröd bil parkerad, i färdriktning åt vänster. I bilens bakruta 

syns Doris. Hon vill inte gå på kalas. Hon är på dåligt humör. Det blir allt mer 

uppenbart. Dessutom har de inga paket med sig och det måste man ju ha om det är 

kalas, anser Doris. Hon sitter kvar i bilen. ”Janne säjer att jag ska sluta fåna mig. 

Jag vet inte vad det är.” Doris tror inte att de ska gå ifrån henne, men det gör de. 

Hon ser lite argt efter dem. Texten återfinns här under bilen, på uppslagets vänstra 

bild. 

 På höger uppslagsbild syns de tre andra familjemedlemmarna med tårtan. De är 

gående på väg ut ur bild till höger. Mamman och Egon sneglar bakåt mot bilen. 

Mamman vinkar lite, men de ser ut att gå obekymrat vidare. De vuxna är klädda i 

starka röda nyanser, Egon är klädd i blått. Den avbildade omgivningen ger en kän-

sla av ett etablerat bostadsområde med uppväxt och frodig vårgrönska. I ett av 

buskagen sitter en grå katt och spanar på tårtan som Janne bär på. Än så länge är 

berättelsen realistisk, katten är bara en vanlig katt och människorna är en vanlig 

svensk, modern familj.  

 Bilder i bilderböcker skiljer sig kompositionsmässigt från andra konstbilder och 

gängse bildkonventioner. Bilderboksbilder uppvisar ofta en obalans i komposition-

en som strider mot generella konstregler. Det finns ofta en tyngd i nedre höger-

kanten som pekar mot nästa uppslag för att uppmana läsaren att bläddra framåt. 

Dessa pageturners motsvarar cliffhangers i romaner (Nikolajeva 2000, 80). På 

tredje uppslaget blir detta extra tydligt då Doris familj går ifrån henne i en diago-

nal från vänster övre hörn (där Doris sitter i den lilla bilen) och ut ur bilden (i sam-

lad, stort och tungt avbildad, trupp) nere i höger hörn. 

 

6.7. Fjärde uppslaget 
Uppslaget är, återigen, uppdelat i två separata bilder. Längst uppe till vänster på 

den vänstra bilden syns Doris. Hon har bestämt sig för att gå in ändå. Hon står i en 

mörk dörröppning på en hallmatta som har texten ”VÄLKOMMEN” på. I övrigt är 

bilden vit, förutom texten som står skriven under Doris, längst ner till vänster på 

bilduppslaget. Doris ser lite avvaktande och fundersam ut. Då upptäcker Egon hen-

ne. ”- Hon har knäppt snett, säjer Egon.” Då skrattar allihop på kalaset åt Doris 

tokiga knäppning. Men hon kanske ville ha koftan just så, tänker Doris.  

 Hon sätter sig vid barnbordet. Doris är helt klart inte nöjd med situationen, tittar 

vaksamt på Egon som blir uppassad av sin pappa. De vuxna är glada och äter tårta. 

Bilden på kalasborden täcker hela högra sidan av uppslaget och spiller till och med 

över på vänster sida litegrann. Här har färgerna på föräldrarnas kläder ändrats. De 

går nu i gråblåa toner, precis som lägenheten i stort. De vuxna smälter nästan in i 

bakgrunden och inte förrän de pratat klart åker familjen hem igen. 

 Lindenbaum är bra på att beskriva hur motstridiga känslor kan se ut. Hon ”är en 

av få som lyckas att beskriva barn helt utan pekpinnar, helt utan att tillrättalägga 
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och det gör att barn som läser henne redan tidigt får lära sig att det finns olika var-

dagssituationer där saker varken är rätt eller fel. En försmak på livet liksom.” 

(Ljungberg 2013, oktober) 

 Det finns samtidigt nästan ingen i svensk litteratur som har ”en bättre blick för 

dagens urbana vuxenhet än Pija Lindenbaum. (---) Ett nytt samhälle skapar sådana 

situationer, som sätter barn och vuxna i nya relationer till varandra.” (Wiman 

2011, 23/10). I själva verket säger barnkulturen ibland mer om vuxenvärlden än 

den själv vill veta, skriver Björn Wiman. 

 

6.8. Femte uppslaget 
Här visas samma miljö som etableringsuppslaget, på en blekt gulgrön bild som 

sträcker sig över hela uppslaget. Det är återigen familjens gårdsplan där sandlådan 

syns längst ner till vänster i bild och huset är avbildat högst upp till höger. Men 

både sandlådan och huset är bara delvis avbildade och en stor del av den vänstra 

bildhalvan är vit. Doris finns avbildad hela tre gånger på uppslaget. Högst upp till 

vänster syns hon och de vuxna i ett litet, litet grått skuggformat när de kliver ur 

bilen. Lite framför, nedanför syns hon igen i lite större format, nu i full färg, 

springande snett ner mot sandlådan. Hon ser ut att vara glad och full av ny energi. 

Doris ska äntligen bygga vidare på sina sandiga vägar.  

 Men nedanför, avbildad som närmast, mitt på den vänstra bildhalvan står en till, 

men stor och zoomad version av Doris - och hon är arg, jättearg! Hennes dominer-

ande position i bilden understryker hennes centrala roll i berättelsen, enligt gängse 

bildkonventioner (Nikolajeva 2000, 141). Denna bildsvit med upprepningar av 

Doris i olika storlekar är också ett mycket tydligt exempel på den moderna bilder-

bokens närhet till seriekonsten och dess bildspråk. 

 Doris unga, talspråkliga berättande består genom hela boken av korta, nutida 

och kärnfulla meningar som ofta börjar med småord som konjunktioner och pro-

nomen. Språket är dramatiserat, rappt och utformad för en intresseväckande upp-

läsningssituation:  

 

Nu ska jag bygga vägarna! 

Då säger mamma att jag ska ställa upp cykeln.  

Va? Jag? 

- Det var Egon som hade den. 

Men mamma säjer att jag ska göra det i alla fall! 

Då sparkar jag cykeln. 

Och viskar jäkla dej, så mamma hör. 

Fast det bryr hon sig inte om. 

 

Texten står här på den vänstra bildens stora vita yta. På den högra uppslagshalvan 

går mamman och Janne och Egon åter snett nedåt åt höger, på väg ut ur bilden. 

Mamman sneglar på Doris men de andra ser ut att vara inneslutna i sig själva. 

Egon tittar hypnotiskt på sin mobil. 
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 Om Lindenbaums litterära bilderboksberättande i boken Ska vi va? (2013) skri-

ver Britt Jakobsson (2013, 22/10) ”Texten är genialiskt enkel i sin spegling av 

Flisans inre liv genom hela dramat. Det är hennes upplevelse och sinnesstämning 

som för-medlas och kryddas med förnumstiga kommentarer och tankar. På ett 

barns nivå men samtidigt är det allmängiltiga och ålderslösa närvarande.” 

 

6.9. Sjätte uppslaget 
Uppslaget har återigen två bilder av grönblå inomhusmiljöer. Doris är först avbild-

ad högst upp i den vänstra bilden, som en skugga bakom en gardin. Doris är så fru-

strerad att hon bestämmer sig: ”Nu rymmer jag ifrån.” Dessutom har något mycket 

besynnerligt hänt. Hennes tidigare kortklippta hår har börjat växa.  

 Fram tills nu har text och bild på olika sätt sagt samma sak om vad det är som 

händer i berättelsen, lagt pusselbitar för att komplettera varandra till en och samma 

berättelse.  

 Men här börjar Doris hår plötsligt leva sitt eget liv, Den tidigare realistiska be-

rättelsen stannar upp och bryts av, men utan att det märks i texten, bara i bild. Do-

ris byter tillbaka till sin älskade sjömanskostym, tar sin ryggsäck och sitt gosedjur. 

De andra i familjen har fullt upp med sitt. De står på den högra bildhalvan som är 

köket. De ser inte den arga Doris som återigen syns tydligt avbildad som långt 

fram – här längst ner på den högra bilden - i sitt växande hår. Doris drar. ”Och 

dom märker ju inget.” 

 Precis som i Lindenbaums bilderbok om Britten och prins Benny (1996) börjar 

nu en vandringsberättelse där en viljestark flicka tar kommando över situationen. 

Det är en vandring som börjar och slutar hemma, i vardagsverkligheten, men där 

berättelsen om Britten och Benny är realistisk och återgiven i bleka färger, så kom-

mer berättelsen om Doris att utvecklas till något av en surrealistisk sagovandring i 

fantasins färgsprakande värld. Även i berättelsen om Britten och Benny börjar 

dock bilderna allt mer avspegla känslor, perspektiven börjar skeva och figurerna 

bli allt mer typiserade likt de senare persongallerierna av Lindenbaum. Men det är 

fortfarande illustrerade texter.  

 Det är först i Lindenbaums berättelser om Gittan som text och bild börjar berät-

ta historien fullt ut tillsammans men samtidigt på olika sätt, i genuina bilderböck-

er. I berättelsen om Doris illustreras exempelvis hennes tilltagande frustration ef-

fektfullt av den växande penntrollskalufsen, men att håret börjat växa nämns här 

inte alls. 
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6.10. Sjunde uppslaget 

 
Uppslaget har två bilder. Den vänstra är över ett landskap som börjat gå i rosa sa-

gotoner. Längst upp till vänster syns Doris vandra, ut i den rosa världen. Hennes 

hår har redan växt så långt att det böljar på marken efter henne. Hon går över öp-

pna fält. Träd och höghus syns i bakgrunden. Först nu har texten börjat hänga med 

i den nya berättelsen. Den breder ut sig och tar mer plats när Doris berättar om allt 

vad hon tänker göra. ”Jag kan gå till ett ställe jag inte vet. Där man får ha vilka 

kläder man vill och kanske är det tivoli hela dagarna. Eller cirkus. (---) Eller så går 

jag till Armin.” 

 En rosa ritad smal och slingrig stig leder från den övre vänstra bildhalvan och 

ner till botten av bilden där Armins kebabrestaurang ligger. På den högra bilden 

har Doris slagit sig ner vid disken därinne. Hon sitter på en hög barstol och hennes 

långa böljande hår väller ner och ut över golvet. Det märks att Armin är en vän. 

Han ser direkt att hon har festkläder på. Doris berättar litegrann om vad som hänt, 

men sen måste Armin hjälpa de andra kunderna. Till höger om Doris står ett par 

och lutar sig mot disken. Det är en manshög utter och en blond kvinna som står 

vända mot varandra, till synes lugnt vardagskonverserande, som det självklaraste i 

hela världen. Det är inte något som Doris reflekterar över.  

 I Lindenbaums berättelser flyter ofta fantasi och verklighet samman och det är i 

de ögonblicken som barnen i berättelserna får styrka och kraft. Hon berättar om 

barn som har stor integritet och som är iakttagare. I berättelserna förekommer ofta 

djur, som älgar, grävlingar och uttrar. De får genom åren allt större betydelse, från 

att ha varit statister under 1990-talet till att bli självklara medaktörer i barnens fan-

tasirika liv i Lindenbaums böcker från 2000-talet.  

 I berättelserna om Gittan kommer djuren alltid till hjälp när det är som värst. Då 

smälter fantasi och verklighet ihop. När Gittan tar kommando över djuren, tar hon 

samtidigt kommando över sitt eget liv. Men redan i bilderboken om Glossas café 

(1998) har djuren fått Lindenbaums karaktäristika som självklara medaktörer i den 
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absurda och vindlande sagan om den elaka häxan, dottern som trollade dem snälla 

och djuren som blev fina och mätta till slut. 

 I berättelsen om Doris har djuren på sätt och vis återgått till statistrollerna, men 

de förekommer nu främst i fantasilandskapen och de är inga vanliga husdjur utan 

det är vilda djur som är jämlika medspelare i sagans värld. Här är det istället det 

allt mer vildvuxna håret som skapar en bild av Doris vandring mot självständighet 

och inre styrka. En styrkevandring som inte är lika påtaglig i texten. 

 Även färgspelet är viktigt i Lindenbaums berättelser. Det förstärker känslorna i 

bilderna som ibland nästan exploderar i olika starka kulörer, spiller över sina sidor 

och ibland även spiller över varandra. Under 1990-talet kunde de hålla sig inom 

ramar, men inte nu längre. Genomgående är bilderna i hennes böcker mycket färg-

starka och betydelsefulla. Bilderboksberättelserna skapas processuellt, texten och 

bilderna samtidigt. Åkerman (2012, 71-73) skriver om hur Lindenbaum med hjälp 

av ett ljusbord fyller i linjerna i skisserna med tusch och använder flytande akryl-

färg som är täckande och kan läggas på i många lager, under processens gång. 

 I Siv sover vilse (2009) blir färgspelet nästan jobbigt. Där avbildas små, små 

barn i stora, skeva rum. Golvet i köket böljar. Färgerna är så starka och överväldig-

ande att de ger ett kvalmigt och instängt intryck. Det är ett väldigt effektivt sätt att 

skildra den lilla människans utsatthet i en okänd och obekväm miljö och rädslan 

för att sova över hos någon för allra första gången. Även här är det surrealistiska 

draget markant i bildberättandet, medan texterna är korta, med oftast enradiga 

meningar, och i en mer realistisk ton. Precis som i Doris drar är det huvudperson-

en själv, Siv, som här talspråkligt berättar sin historia. Siv reflekterar inte heller 

särskilt mycket över att det skulle vara konstigt att hon träffar djur som hon kan 

tala och umgås med (och som bor i skåpet under diskbänken). 

 Miljön i en bilderbok etablerar den situation i vilken handlingen utspelar sig. 

Miljöns viktigaste funktion är att beskriva handlingens tid och plats. Miljön kan 

vara integrerad eller bakgrundsmiljö. (Nikolajeva 2000, 117) I berättelsen om Dor-

is avspeglar miljön inledningsvis den trygga, realistiska vardagen, men det land-

skap hon kliver in i när hon ger sig ut på sin ensamma vandring har en helt annan 

karaktär. Det visar dels att hon vandrar ut på ett äventyr och dels att hon vandrar ut 

i en fantasi, en saga. Bilderböcker med sina generellt sett begränsade omfång är 

som regel ytterst sparsamma med verbala miljöbeskrivningar och litar i detta avse-

ende helt på bilden. Den visuella miljöbeskrivningen har obegränsade möjligheter. 

(Ibid, 118) 

 Den visuella miljön i bilderboken Doris drar är både reducerad ibland och fullt 

utvecklad ibland. Lindenbaum använder visuella grepp och specialeffekter, som 

det växande håret, fantasilandskapets starka färger och barnperspektivet på de all-

deles för långa vuxna. Miljön skapar först en känsla av lite blekt och trist vardags-

liv och sen en känsla av ett intensivt fantasiliv, stark energi, av något som växer. 

Miljön skapar en genreförväntning om ett äventyrslandskap och bidrar till person-

skildringen. Den förstärker berättelsen om Doris resa och inre mognad. Den visar 
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hennes känslor, hur hon växer som människa genom att vara sann mot sig själv 

och säga ifrån. 

 

6.11 Åttonde uppslaget 

Doris vandrar vidare, från vänster till höger på den smala stigen som skär tvärs ge-

nom landskapet. Bilden har återigen brett ut sig över hela uppslaget och skildrar ett 

mäktigt rosa fantasilandskap som nu tillåtits blomma ut till fullo. Längst ut till vä-

nster syns kebabrestaurangen långt borta i fjärran, bakom några träd. Längst nästan 

hela bakgrunden syns höga mörkrosa berg, med snö på. På ett av bergen står tant 

Eivor med en isbjörn (fast att det är just Eivor som står där - med sin hund, inte en 

isbjörn - det förstår man först senare). Mitt bland bergen, mitt i uppslaget, syns en 

gyllene stad i fjärran. Dess hus har många kupoler, tinnar och torn.  

 Doris berättar: ”Jag går över bergen. Sen kommer jag till andra länder, där jag 

inte förstår vad dom säjer.” Sagohåret böljar efter henne på stigen. Längst uppe till 

höger i bild syns några barn som åker i en kärra nerför en backe. Det är ”Agnes 

med stortjejerna”. Texten står i det rosa landskapet nedanför dem. 

 Såväl ord som bild används i persongestaltningen av Doris. Texten återger kort-

fattat hennes inre tankar, bilderna återger ibland försiktigt, ibland översvallande, 

hennes känsloliv. Texten håller sig mer på det konkreta, realistiskt återgivande 

planet medan bilderna i kontrast återger en inre fantasivärld.  

 Orden används för att återge den yttre verkligheten och dess, faktiska, orättvis-

or, i en slags inre monolog hos Doris. Bilderna återger hennes inre verklighet av 

känslor och fantasier. Återgivningen av hennes inre liv skiljer sig markant från den 

yttre verkligheten som kortfattat återges med ord. Den inre verkligheten visar på 

styrka, handlingskraft, oräddhet och handlingar. Den yttre verkligheten avspeglar 

en flicka som, inledningsvis, mer passivt betraktar orättvisorna. 

 Den visuella persongestaltningen avspeglar en yttre blick på Doris. Berättar-

perspektivet i orden kommer inifrån henne, som en inre monolog. Den avspeglar 

genomgående någon slags barnsligt färgad realism (där stigen till dagiskojan själv-

klart helt logiskt leder till Göteborg). Bilderna börjar och slutar i realism (i Linden-

baums lätt igenkännliga visuella stil), men i de centrala delarna av berättelsen så 

drar bilderna iväg ordentligt, till en egen fantasivärld. 

 I äldre berättelser gavs flickor ofta mera passiva, räddhågsna och traditionella 

roller, men i berättelsen om Doris skildras en tuff och handlingskraftig flicka. Hon 

är heller inte docksöt och behaglig som flickorna i Disneys sagovärld. Det är 

normkritiskt, men utan pekpinnar. 

 Här skildras en modern och jämlik svensk familj, där alla hjälps åt med hushål-

lssysslorna och där de vuxna gemensamt tar hand om barnen. Det kanske i och för 

sig är lite stereotypt att en 11-årig pojke inte brer sin egen smörgås (på kalaset gör 

hans pappa det åt honom), men här framställs pojken som nonchalant och lat, inte 

manschauvinistisk. Här finns inga traditionella könsstereotyper. Lindenbaum har 

prisats flerfaldigt för det moderna genustänket i hennes bilderböcker, som Lill-

Zlatan och morbror Raring (2006) och Kenta och barbisarna (2007). 
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6.12. Nionde uppslaget 
I den vänstra bilden står nu Doris plötsligt i ett magiskt vinterlandskap. ”Agnes 

med stortjejerna” retar henne för sjömanskostymen, att den är för liten, ful och för 

bebisar. Men då känner Doris att det börjar pirra i sagohåret (tidigare har hon inte 

reflekterat alls över håret). Det vildvuxna håret reser sig nu hotfullt. Återigen brer 

texten ut sig, när Doris berättar, på den vita ytan under henne. Tjejerna springer 

rädda därifrån, upp mot höger hörn i den vänstra bilden - mot tant Eivor som står 

där med sin isbjörn vid några snöigloor.  

 Den högra, separata, bilden går återigen i gulgröna nyanser, som hemma hos 

Doris, men färgerna är starkare nu. Här syns tant Eivor igen. Hon står med sin lilla, 

lilla skälliga hund Senap, vid några återvinningsigloor. Fantasi och verklighet 

blandas ihop på ett självklart sätt. ”Har du en för liten sjömanskostym idag”, und-

rar tant Eivor. ”Men hon pratar ju kinesiska, så det fattar väl inte jag”, tänker Doris 

och går vidare i sin vandring, med det långa sagohåret släpande efter sig på mark-

en. Hon går ut mot höger i bild, återigen i – den västerländska – läsriktningen. 

 Jag tänker på hur barn upplever sina vardagsmiljöer, att Lindenbaum så klock-

rent fångar det fantastiska universum av oanade möjligheter som finns bara på en 

liten gångväg i barnets välbekanta närområde. En gångväg som kan bli till en mag-

isk vandringsväg över hela världen där vardagsting blir till ovärderliga sagoskatter. 

Att det är så barn upplever världen. Lindenbaum skildrar den känslan så väl, i både 

bild och ord, även om bilderna tillåts explodera i fantasier, medan orden berättar 

mer återhållet realistiskt.  

 

6.13. Tionde uppslaget 
Återigen är landskapet starkt sagorosa och bilden brer ut sig över hela uppslaget. 

Stigen har vindlat sig förbi de snötyngda bergen, den gyllene staden och snöigloor-

na. Nu är Doris framme i ett ökenlandskap med kaktusar. ”Här luktar det blä. Jag 

har kommit fram till det äckliga diket.” Diket är avbildat som en flod och en stor 

krokodil syns simmande där. Den bryr sig Doris inte om. Hon funderar istället 

över den gamla träbron, eller om det bara är en liten spång, som går över vattnet. 

Doris prövar lite försiktigt med foten, för hon måste över. Texten är här kort och 

koncis, avbildad högst upp till höger på bilduppslaget, där bakgrunden är vit. 

 Lindenbaum har en stor känsla för hur små barn tänker och känner. Hon förstår 

på djupet hur nutida barn pratar och leker och upplever världen. Det väl utarbetade 

och avskalade barnspråket är klockrent. Lindenbaum är något av en mästare på 

denna språkbehandling, att mejsla fram språket så att barn av idag känner igen sig 

och kan relatera till sig själva. Texterna är på samma gång raka och poetiskt as-

sociativa, precis som på barns vis. 

 

6.14. Elfte uppslaget 
Här har hela bilden plötsligt tippat omkull och står på högkant. För Doris har trillat 

ner i det djupa, djupa diket. Läsarna måste aktivt vrida på hela boken, för att se vad 

som hänt. Det avspeglar en abrupt och dramatisk brytpunkt i hela berättelsen. Bild-
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en är stor, rektangulärt stående och fyller ut hela uppslaget. Till och med texten av-

bildas som att den trillar neråt och ramlar isär. Den första textraden tippar ner åt 

vänster, den andra åt höger, den tredje ännu mer åt höger och den fjärde åt vänster 

igen. De fyra sista textraderna har trillat allra längst ner i bild, till höger, bredvid 

Doris, som ligger lortig nere i dikets geggiga vatten. Bredvid henne simmar gose-

djuret och de trasiga brädorna från bron.  

 Doris tittar uppåt. Längst upp till höger, på dikeskanten, står ett par stora rävar, 

som tittar argsint på henne. De syns bara delvis. Bilden är avskalad på detaljer och 

går här i mörkt djupgröna nyanser, med den rosa himlen i bakgrunden. Doris fun-

derar över om det är någon som kan rädda henne, men det är ingen som hör när 

hon ropar. 

 

Ska jag sitta här tills jag blir död? 

Nere i ett dike när det blir mörkt? 

Tänk om Egon tar min cykel. 

 

6.15. Tolfte uppslaget 

Bilden går återigen i starka gulgröna nyanser, men i fjärran syns det rosa öken-

landskapets kaktusar. Doris såg uppgiven ut på föregående uppslag, men här ser 

hon mycket målmedveten ut igen, som tidigare på sin vandring. Hon tänker aldrig 

låta Egon få hennes cykel! ”Det börjar susa runt huvet. Och benen känns jätte-

starka.” Doris sagohår flyger uppåt och hon är far ur diket på ett kick. Endast 

svansarna på de flyende rävarna syns, när de försvinner ur bild, till höger.  

 Den högra bildhalvan är vit med en rosa molnfluffigt oval teckning på nedre 

bildhalvan. Där ligger Doris i det rosa gräset, insvept i sitt långa hår. ”Sån himla 

bra frisyr jag fått.” Kläderna har hon hängt på tork på en buske. Hon ser mycket 

nöjd ut. Längst upp till höger syns tant Eivor och hunden Senap igen, avbildade 

som långt borta i fjärran, bredvid återvinningsigloorna, i det trygga närområdet.  

 Mitt emellan elfte och tolfte uppslaget skulle man kunnat plocka in omslags-

bilden, berättelsens dramatiska brytpunkt, vandringens vändning. Den vänstra bild-

en på uppslaget kan ses som en fortsättning på omslagsbilden. 

 Landskapet som omger Doris är så tydligt ett fantastilandskap som återger hen-

nes inre, hennes känslotillstånd. Doris drog, hon fick nog av den hopplöst tröga 

vuxenvärlden, men hon försvinner aldrig i fjärran och hon är aldrig rädd. Hon 

vandrar i för henne kända trakter som ändå är fantastiskt exotiska och där allt kan 

hända. Håret, hennes inre kraft och styrka, har blivit till något som är väldigt bra 

att ha. Men: ”Mamma har väl börjat leta nu. Hon ringer till mormor och gråter när 

hon inte hittar mej.” Det är bäst att gå hem, tänker Doris.  

 I berättelsen om Doris är det hon själv som talar. Den verbala texten är internt 

fokaliserad. Den går in i Doris tankar och känslor, om än fåordigt). I bild är det 

däremot en allvetande berättare som ser händelserna, inte Doris. Perceptionsvink-

eln är den allvetande berättarens (Nikolajeva, 177).  



 

29 
 

 I många bilderböcker finns det dessutom en spänning mellan den objektiva be-

rättelsen, förmedlad med ord, och den subjektiva, berättad i bilder - eller tvärtom. 

Doris berättar om att hon vandrar iväg till andra, riktiga länder, men bilderna visar 

på en vandring i ett fantasilandskap. Orden uttrycker barnets perspektiv och fram-

ställer historien som sann, medan detaljer i bilden avslöjar att det rör sig om fanta-

sier. På det viset ifrågasätter bilderboken våra konventionella genrebegrepp. Den 

nutida bilderboken kan sägas uttrycka en genre-eklektik, något som är känneteck-

nande för nutida vuxenlitteratur (Ibid, 37). 

 

6.16. Trettonde uppslaget 
Doris är återigen hemma. Hon står med sitt långa hår och sin smutsiga sjömans-

kostym i entrédörren, längst upp till vänster, med den gulgröna naturen bakom sig. 

Hennes blick leder till höger i bild där resten av familjen syns stort och tungt av-

bildade. Bilden påminner om uppslaget där familjen var på kalas och Doris stod 

avvaktande i dörröppningen, fundersamt betraktande de andra. Stora delar av den 

vänstra bildhalvan är vit, men den tunga högerbilden spiller över litegrann. 

 Familjen är här samlad hemma i vardagsrummet, som går i mörkt blågrå nyans-

er. Allt i högerbilden går i samma färgskala, förutom mammans kläder som går i 

rött, precis som tidigare. Familjen spelar Alfapet. De har inte märkt att Doris varit 

borta. Mamman frågar om hon vill vara med och spela, fast mamman vet att Doris 

inte kan stava. ”Det skulle hon aldrig ha sagt”, tänker Doris ödesmättat. 

 Tove Jonstoij (2015, 14/9) skriver i sin recension av Doris drar att Linden-

baums berättelser alltid står på det envetna barnets sida, ”på den sida man till slut 

måste stå när man insett att människor är som de är och måste få vara, att det alltid 

måste börja där. (---) Här har det helt klart gått alldeles för fort i en liten människas 

liv. Kläderna är urvuxna och allt bara händer och pågår, utan att hon hänger med. 

Här är en person som kommit i kläm och som har en så stark inre röst att hon fak-

tiskt kan höra sig själv fast hon är så liten. Doris ställer sig på sin egen sida. Hon 

lyssnar på sin egen röst. Det är inte kul att vara den som drar, men ibland måste 

man. Då först kan något ändras.” 
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6.17. Fjortonde uppslaget 

 
Här är bilden så avskalad som möjligt. Det är ett negativt bildrum. Nästan inga de-

taljer utöver sådana som har direkt med handlingen förekommer. Längst upp till 

vänster syns dörren, avbildad i litet format, som Doris kom in genom. Dörren och 

bakgrundsväggen går i blodröda nyanser, precis som Doris sagohår. Runt det nu 

enorma håret virvlar barr, kvistar, löv och en liten svart fågel. Bilden är inte bara 

till stöd för orden utan har ett ansenligt värde i sig. Den avbildar ännu en dramatisk 

höjdpunkt. 

 Doris är nämligen fly förbannad nu. Hon kokar över. ”- MÄRKTE NI INTE 

ATT JAG VAR BORTA OCH BLEV NÄSTAN DÖD I ETT DIKE!”, skriker hon 

i versaler. Doris och hennes nu dramatiskt rödglödgade hår fyller här ut hela väns-

ter bild, håret väller till och med över till den högra bildhalvan. Det ser ut att gå till 

anfall mot resten av familjen som nu krympt betänkligt i storlek och ser förskräc-

kta ut i en liten bild, utan omgivande färg och soffa, i mitten av högra sidan. Eller, 

mamman och Janne ser förskräckta ut. Egon verkar inte bry sig nämnvärt. De vux-

na ropar förlåt. Förlåt för att de inte märkt att Doris försvann, för att hon inte fick 

göra färdigt sina sandiga vägar och för att hon måste ha den där fjompiga klän-

ningen. Men Egon säger ingenting. Man börjar nu på allvar undra om han kanske 

bara håller masken i sin ständigt neutrala nonchalans, vad som än händer, att han 

bara spelar en roll. 

 I sin recension av Doris drar skriver Johanna Kuha Palm (2015, oktober) ”Det 

är humor, svärta och inre styrka, typiskt Lindenbaumskt. (---) Boken blir ett för-

svar för barns, och kanske framför allt flickors, rätt att vara arga. Om den maktlös-

het och orättvisa som barn upplever. Inte bara ett konstverk, utan också en politisk 

viktig bok för barns rätt.” 

 Boken är ett nutida litet relationsdrama, med många känslor under ytan. Här är 

mamman inte idealiserad, som så ofta i äldre barnlitteratur, tvärtom är hon porträt-
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terad som ganska självupptagen och ointresserad av att se Doris - i sin nya moder-

na familj. Men konfronterade av Doris så vaknar mamman och de andra familje-

medlemmarna upp. Barnrättsperspektivet kommer fram. De vuxna inser sina brist-

er. Den vandring som Doris företagit är inte heller otäck såsom äldre, klassiska 

vandringsberättelser ofta brukade vara. Doris vandring är tvärtom fylld av kreativ 

fantasi och energi. Det är ett starkt barn som ger sig ut på vandring och ett ännu 

starkare barn som kommer hem. 

 Siri Reuterstrand (2013, 13/10) skriver i sin recension av Ska vi va? (2013) om 

bilderboksskaparens val av ämnen. ”Det är inte första gången som Pija Linden-

baum ger sig på att skriva om svåra ämnen. Hon gör det alltid bra och ofta på ett 

sätt som överraskar lite. (---) Det är som om det behövs såhär små och skenbart 

enkla böcker för att det ska gå att beskriva det komplicerade spelet mellan männi-

skor.” 

 

6.18. Femtonde uppslaget 
Den vänstra bildsidan är vit. På den syns endast Egon som lutar sig mot en kudde 

och tittar på sin mobil. Här står också texten. Den är kort och koncis. Janne lovar 

att fixa matsäck nästa gång Doris vill rymma och mamman säger att Egon ska 

fråga innan han lånar Doris saker. Dessutom konstaterar Doris belåtet att ”Nu vill 

dom bygga vägar tillsammans med mig. Det är ju bra att det blir klart”.  

 Hela den högra bildhalvan går i blågrå nyanser. De vuxna har blivit större igen. 

Mamman har en stor luvtröja på sig. Hon är, som i största delen av berättelsen, 

klädd i rött - kärlekens färg. Doris ligger i hennes knä, med sitt långa, långa sago-

hår som rinner tvärs över bilden och till långt över vänster bildhalva. Men det har 

fått tillbaka sin gamla, mörkblonda färg igen. Doris ser nöjd ut och tittar upp på 

mamman, som tittar tillbaka och plockar kvistar ur flickans hår. Till höger om dem 

är Janne. Han håller i Doris kofta och tittar också på henne. De sitter på vardags-

rumsgolvet alla tre och ler mot varandra.  

 Doris kan sägas vara en kavat men känslosam karaktär, precis som andra bilder-

boksflickor av Lindenbaum (Österlund 2008, 97-112). Men Doris är bra mycket 

tuffare än Else-Marie och Gittan. Hon är aldrig ängslig och rädd. Hon är tvärtom 

frustrerad och arg. Hon är den klassiska sagohjälten som gör det som måste göras - 

för hela familjen - om än hon är ett litet barn. Det är normkritiskt, men utan pek-

pinnar. 
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6.19. Sextonde uppslaget 

 
På den vänstra bilden tar berättelsen slut. Här är hela familjen samlad i sandlådan. 

De bygger vägar och höga berg, ett helt landskap blir det. Alla ser nöjda ut, allra 

mest Doris. Hon har fortfarande på sig sjömanskostymen och hennes långa hår har 

nu rullat ihop sig till två stora, höga bollar på huvudet. Mamman har, precis som 

genomgående i berättelsen, röda kläder på sig. Egon ligger ner och gör änglavingar 

i sanden. Han ler för första gången.  

 Doris är sagans klassiska hjälte och hennes största strid var att få ordning på sin 

moderna familj. Allihop, till och med Egon, får vara med i Doris sandlådelekar till 

slut. Här behövs inga ord. Så här slutar ofta Lindenbaums berättelser. Med en 

kärnfull bild utan ord. 

 På den högra bilden återkommer strösseltapeten igen och längst ner, centrerat i 

bild, står bokens utgivningsinformation. 

 

6.20. Uppslaget innanför baksidespärmen 
Strösseltapen fyller åter igen hela uppslaget. Längst till höger är en orange färg-

remsa, med foto och text, inlagd. Den är en mycket kortfattad och lättförståelig 

information om Lindenbaum och hennes bilderboksskapande. 

 

6.21. Bokens baksida 
På strösseltapeten är här en stor orange cirkel inlagd. På cirkeln står en kortfattad 

introduktion till vad bilderboken handlar om, på fem korta rader. Här är det inte 

Doris som talar. Det är en berättarröst som berättar om Doris. Precis som på om-

slaget.  

 Doris drar kan berättartekniskt sägas vara en cirkelberättelse. Boglind och 

Nordenstam (2010, 151-156) skriver om hur cirkelberättelser börjar och slutar på 

en realistisk plats och under den mellanliggande tiden har huvudpersonen, i detta 
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fall Doris, bearbetat något genom sin fantasi och lek. Denna typ av berättarteknis-

ka upplägg förekommer även i Lindenbaums böcker om Gittan (Österlund 2008, 

97-102). 

 Berättelsen är uppbyggd kring den klassiska sagostrukturen hem-äventyr-åter-

komst. Barn som vandrare eller resenärer, barn som flyttar och barn på flykt är 

vanligt återkommande teman i berättelser för barn, liksom sökandet. 

 I många böcker med vandrings- och resemotiv är rymningen en huvudkompo-

nent. Mer eller mindre tydligt poängteras att det är vuxensystemet som tvingar 

barnet att rymma. Rymningsboken är vanligen komponerad så att uppbrotts- och 

återkomstmotivet bildar en ram kring det episodiskt skildrade rese- eller vand-

ringslivet (Edström 2011, 36-39.) 

 I böcker med flykt- och försvinnandestrukturer är äventyret en av de viktigaste 

komponenterna, I moderna rymningsböcker blir rymningen ofta ett andrum, ett 

medel att under en tid ställa sig utanför vuxenvärldens krav och normer för att 

komma underfund med var de själva står och bli klara med sin identitet (Ibid, 43). 

 Vanliga vardagssituationer rymmer mycket dramatik. Barns känslor och tankar 

är ett bra material att bygga berättelser kring. Handlingen i vardagsrealistiska barn-

böcker grundar sig på elementära problem och konflikter. Det är ofta fråga om re-

lationer till familjen och kamrater, som kan vara svåra att klara. Dessa problem 

tycks tidlösa. Men själva hanterandet av problemen är starkt beroende av tiden, 

den sociala situationen och debatten om barnens och de vuxnas villkor (Ibid, 60).  

 Allt detta avspeglar sig i Lindenbaums bilderbok Doris drar. Det är en nutida 

men samtidigt klassisk vandringsberättelse med en hjälte och ett problem som 

måste lösas, där vuxenvärlden svikit och barn måste ta hand om sin egen situation. 

Det är en klassisk berättelse om inre växande och mod, om att hitta sin inre kraft 

och göra något bra av den. Det är samtidigt en nutida berättelse, starkt influerad av 

flera olika konstarter, som berättas för såväl barn som vuxna, både realistiskt och 

fantasirikt. 

 

7. Avslutande diskussion 
Uppsatsen söker svara på den övergripande frågan varför den nutida svenskspråk-

iga bilderboken ut som den gör – exemplifierad genom bilderboksskaparen Pija 

Lindenbaum och hennes bok Doris drar (2015). 

 Uppsatsen fokuserar på nutida och genuina bilderböcker - där text och bild ge-

mensamt och processuellt skapar berättelser i det specifika formmediet tryckt bok. 

Lindenbaum är en typisk sådan bilderboksskapare. Hon såväl skriver som bildsät-

ter sina bilderböcker själv. Barnlitteraturforskningen som ligger till grund för upp-

satsen är främst narratologisk. Det postmodernistiska förhållningssättet i nutida 

kultur är också viktigt att belysa. Den nutida bilderboken är influerad av flera ko-

nstnärliga uttryck, det multimediala samhället och kan sägas höra till de performa-

tiva konstarterna, likaväl som de litterära och visuella. Bilderboken har successivt 

blivit alltmer kvalificerad i estetisk mening. Det är inte lätt att ämneskompetent 

kritisera och diskutera nutida bilderböcker. 



 

34 
 

 Bilderboksgenren är stor, men är ändå endast en liten del av den omfattande 

barnlitteraturen. De vanligaste handlingsförloppen i all världens litteratur är häm-

tade ur myter och folksagor. Barnlitteraturens grundmönster är handlingsförloppet: 

hem – uppbrott hemifrån – äventyr – hemkomst. Igenkänning, mönster och upp-

repning är centralt. Handling och dialog är grunden för barnboken. Dess episka 

struktur kommer nära folksagan och folkvisan, men kräver en särskild sorts åt-

stramning av författaren. Detta är karakteristiskt för Lindenbaums berättarstil och 

hennes bilderbok Doris drar (2015).  

 Bilderboksgenren är unik och avancerad på många sätt. Bilderböcker är trime-

diala barnböcker - text, bild och form samverkar (i ett begränsat omfång). De kom-

mer till liv dels genom bilderboksskaparen och dels genom den dramatiska situa-

tionen där barn och vuxna gemensamt läser upp bilderboksberättelsen, helst om 

och om (och om) igen.  

 Ulla Rhedin definierar bilderboken med hjälp av tre övergripande kategorier: 

Den illustrerade texten - som kan exemplifieras av Astrid Lindgren, Den expan-

derande texten - som kan exemplifieras av Lars Hellsing och Den genuina bilder-

boken - som kan exemplifieras av Tove Jansson - eller Lindenbaum. 

 Framväxten av den nutida svenskspråkiga bilderboken under efterkrigstiden 

kan, förenklat, delas in i tre utvecklingsfaser. De kan exemplifieras av paret Inger 

och Lasse Sandberg (efterkrigstiden), Gunilla Wolde (1960- och 1970-tal) samt 

Lindenbaum (från sent 1980-tal och framåt). 

 Den tredje fasen präglades av ett fokus på nutida bildskapande, tyngd i sam-

verkan mellan ord och bild, barnrättsperspektivet, nedtonandet av pedagogiken och 

ett framväxande postmodernt förhållningssätt. Svenska bilderböckerna kan numera 

berätta nästan vad som helst, hur som helst och är intressanta för såväl barn som 

vuxna, genom det dubbla berättarperspektivet.  

 Den tredje fasen innebar en storhetstid för den svenska, nyskapande bilderboks-

genren. Många kreativa bilderboksskapare debuterade på 1980- och 1990-talen, 

som Jens Ahlbom, Sara Gimbergsson, Gunna Grähs, Per Gustavsson, Catarina 

Kruusval, Eva Lindström, Sven Nordqvist, Pernilla Stalfelt och Stina Wirsén. 

 Bilderboken har successivt utvecklats från didaktiskt fokus (som en underavdel-

ning till såväl läromedel för barn som vuxenlitteraturen) till fokus på ett konstnär-

ligt egenvärde, en egen teoretisk bas, barnrättsperspektivet - och ett mer kommers-

iellt tänkande.   

 I avsnittet om Lindenbaum och bilderboken Doris drar (2015) presenterar, an-

alyserar och diskuterar jag dessa, i syfte att sätta in dem i ett större sammanhang. 

Jag har valt att undersöka boken efter Nikolajevas och Edströms narratologiska 

analysmodeller. Ikonotexten behöver belysas vid analyserandet av Lindenbaums 

genuina bilderböcker. 

 Berättelsen om Doris har det ett klassiskt rymma hemifrån-tema, men det är 

framfört på ett nytt sätt. Texten är lakonisk och kärnfull. Barnets perspektiv är ut-

talat i både ord och bild, som så ofta i Lindenbaums böcker.  
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 I äldre berättelser gavs flickor ofta mera passiva, räddhågsna och traditionella 

roller, men i berättelsen om Doris skildras en tuff och handlingskraftig flicka. Hon 

är heller inte docksöt och behaglig som flickorna i Disneys sagovärld. Det är 

normkritiskt, men utan pekpinnar. 

 Doris drar och dess omslag är typisk för Lindenbaums bilderböcker från 2000-

talet. Boken ingår i en följd av böcker med samma uppbyggnad. På omslagsbilder-

na återfinns de starka färgerna och huvudpersonen centralt i bild, ofta ackompanj-

erad av några magiska djur. Titlarna är korta och koncisa. Det är alltid barn som är 

huvudpersoner. Lindenbaum har arbetat fram en egen stil i både bilder, text och 

upplägg. Det är psykologiska små dramer fyllda av humor och originalitet. Hon 

har utvecklat något av ett eget varumärke som är lätt att känna igen.  

 Lindenbaums bilderböcker från 2000-talet är skapade utifrån barns upplevelser 

av specifika känslor. Böckerna är dessutom fulla av tidstypiska inslag och karak-

täristika. Berättelsen om Doris har Lindenbaums speciella färgspel, surrealistiska 

fantasi och vingliga perspektiv även om den börjar och avslutas hemma i Doris 

vardagsverklighet.  

 Lindenbaums bilderböcker är inte förskönande, tillrättalagda och pedagogiska. 

Barnspråkstexterna är talspråkligt kärnfulla och dramatiska. De är ackompanjerade 

av mycket minspel, gester och blickar. 

 

 Då tänker jag stå bakom gardinen. 

 Eller, det tänker jag inte! Nu rymmer jag ifrån. 

 Och aldrig mer ska jag gå på nått kalas!  

 

Det är på ett barns nivå men samtidigt är det allmängiltigt och ålderslöst. När 

Doris beslutat sig för att rymma börjar håret plötsligt att leva sitt eget liv, Den 

tidigare realistiska berättelsen stannar upp och bryts av, men utan att det märks i 

texten, bara i bild, inledningsvis. Berättelsen om Doris utvecklas därefter till en 

surrealistisk sagovandring i fantasins färgsprakande värld, där det växande håret 

illustrerar henne tilltagande inre känslor och styrka.  

 Lindenbaum fångar det fantastiska universum av oanade möjligheter som finns 

i barns vardag. En vanlig gångväg i närområdet kan självklart bli till en magisk 

vandringsväg över hela världen. Det är så barn upplever världen. Lindenbaum har 

en stor känsla för hur små barn tänker och känner. Hon förstår på djupet hur nutida 

barn pratar och leker och upplever världen. Det väl utarbetade och avskalade barn-

språket är klockrent. Lindenbaum är något av en mästare på denna språkbehand-

ling, att mejsla fram språket så att barn av idag känner igen sig och kan relatera till 

sig själva. Texterna är på samma gång raka och poetiskt associativa, precis som på 

barns vis. 

 De skönlitterärt berättande bilderna tillåts explodera i fantasier, medan orden 

berättar mer återhållet realistiskt. Doris är en nutida version av den klassiska sago-

hjälten som gör det som måste göras - för hela familjen - om än hon är ett litet 

barn.  
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8. Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att övergripande svara på frågan varför den nutida svensk-

språkiga bilderboken ser ut som den gör – exemplifierad genom bilderboksskapar-

en Pija Lindenbaum och boken Doris drar. Den teoretiska grunden är narratologi. 

 Ulla Rhedin definierar bilderboken med hjälp av tre övergripande kategorier: 

Den illustrerade texten, Den expanderande texten och Den genuina bilderboken. 

Uppsatsen fokuserar på genuina bilderböcker, som kan exemplifieras av Linden-

baum. Den diskuterar kring hur den nutida bilderboken har sin kontext i flera 

konstnärliga uttryck och att den successivt blivit alltmer kvalificerad i estetisk 

mening.  

 Barnlitteraturens grundmönster är handlingsförloppet: hem – uppbrott hemifrån 

– äventyr – hemkomst. Igenkänning, mönster och upprepning är centralt. Dess 

episka struktur kräver en särskild sorts åtstramning av författaren. Detta är karakt-

eristiskt för Lindenbaums berättarstil och bilderboken Doris drar.  

 Det kan, förenklat, sägas ha varit tre utvecklingsfaser vid framväxten av den nu-

tida svenskspråkiga bilderboken efter andra världskriget: Efterkrigstiden, 1960- 

och 1970-tal samt sent 1980-tal och framöver. 

 Lindenbaum är en typisk företrädare för den tredje fasen som innebar en stor-

hetstid för den svenska bilderboksgenren. Fokus låg på nutida bildskapande, tyngd 

i samverkan mellan ord och bild, barnrättsperspektivet, nedtonandet av pedagogik-

en och ett framväxande postmodernt förhållningssätt.  

 De svenska bilderböckerna kan numera berätta nästan vad som helst, hur som 

helst och är intressanta för såväl barn som vuxna, genom den dubbla adressen och 

det dubbla tilltalet. Bilderboken har successivt utvecklats från didaktiskt fokus 

(som en underavdelning till såväl läromedel för barn som vuxenlitteraturen) till 

fokus på ett konstnärligt egenvärde, en egen teoretisk bas, barnrättsperspektivet - 

och ett mer kommersiellt tänkande.  

 I avsnittet om Lindenbaum och bilderboken Doris drar presenterar och analys-

erar jag dessa i syfte att sätta in dem i ett större sammanhang. Berättelsen om Dor-

is har ett klassiskt rymma hemifrån-tema, framfört på ett nytt sätt. Texten är lakon-

isk och kärnfull.  

 Barnets perspektiv är uttalat i både ord och bild. Doris drar ingår i en följd av 

bilderböcker från 2000-talet med samma uppbyggnad. Lindenbaum har arbetat 

fram en egen stil i både bilder, text och upplägg. Det är psykologiska små dramer 

fyllda av humor och originalitet.  

 Dessa bilderböcker är skapade utifrån barns upplevelser av specifika känslor 

och fulla av tidstypiska inslag. De har ett speciellt färgspel och surrealistisk fanta-

si. Barnspråkstexterna är talspråkligt kärnfulla och dramatiska. Doris är en nutida 

version av den klassiska sagohjälten som gör det som måste göras - för hela 

familjen - om än hon är ett litet barn.  
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