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Abstract: The aim of this bachelor thesis is to see how illustrators and 

illustrations are treated in Bibliotekstjänst’s binding booklets 
compared to how authors and texts are treated, i.e. the picture 
versus the printed word. My aim is to try and find out if librarians 
have the aids to acquire information about picture-book 
illustrators and illustrations in their selective work and reference 
work. In order to find out about this I need to examine the most 
common aid in this work, i.e. Bibliotekstjänst’s binding booklets. 
The investigation is of both qualitative and, to a certain degree, 
quantitative character. The investigation consists of three parts: 
literature studies, interviews with two librarians and a source 
analysis of Bibliotekstjänst’s professional readers’ opinions of 
picture-books in 2001. The binding booklets can function 
relatively well as an aid for librarians to acquire information about 
picture-book illustrators and illustrations in their selective work. 
This is relatively clear when examining debate, interviews and 
source analysis. Proposals for improvements have included an 
increase in number of words and increased possibilities to see the 
illustrations themselves before purchasing literature. In the 
reference work there are no satisfactory aids in order to acquire 
information about the illustrations. Librarians are mainly forced to 
use their experience in order to answer questions pertaining to 
picture-books. 
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1 Inledning
 
Jag har länge varit intresserad av barnlitteratur och vill efter avslutad utbildning arbeta som 
barnbibliotekarie. En extra intressant genre inom barnlitteraturen är bilderböcker, eftersom de 
oftast utgör barns första möte med böcker. Bilderböcker blev därav en utgångspunkt för 
ämnesvalet till uppsatsen. Det fanns ett starkt intresse för bilden i barnboken under 1980- 
talet. Flera böcker om bilderböcker publicerades, bland annat Möte med bilderboken: ett 
studiematerial (1985) skriven av Lena Kåreland och antologin I bilderbokens värld 1880-
1980 (1985) av Kristin Hallberg och Boel Westin (red.). År 1989 inrättas sällskapet 
bilderboken vänner knutet till Göteborgs konstmuseum. Föreningen köper in nordisk 
barnbokskonst och donerar sedan konstverken till Göteborgs konstmuseum. Intresset för 
illustrationens betydelse i barnboken speglas även i den intensiva barnboksdebatt som fördes 
under 1980-talet.  
En inriktning i debatten handlar om illustrationens ställning i barnlitteraturkritiken. Tidskriften 
Tecknaren genomförde året 1983 en rundringning bland illustratörer och frågade hur de 
tyckte att bilder recenseras. Missnöjet bland illustratörerna visade sig vara stort.  
 
Angelica Serrano – Punell, barnboksillustratör, berättar i artikeln En bild säger mer än tusen 
ord (1984) om hur hon åker runt i skolor för att väcka ett intresse för bilder och böcker hos 
barn. Hon skriver att barnbokens stora betydelse uppmärksammas av allt fler som dagligen 
arbetar och lever med barn. Ofta hamnar fokus på texten med argumenten att bokläsning och 
ett rikare språk behövs som motvikt till skräpkulturen. Som barnboksillustratör ställer hon sig 
frågan varför bildspråket och bildens roll inte fått lika mycket uppmärksamhet. Hon anser att 
lika väl som språket i boken berikar barnets ordförråd, kan illustrationer stärka barns 
bildkänsla och sinne för bildkonsten (1984, s. 18). Hon tror att de som arbetar med bilder på 
något sätt måste bryta sig in i barnkulturverksamheten och kunskapsförmedlandet. De barn 
hon mött i skolorna vet oftast inte så mycket om de bilder som finns i barnböcker och hur 
bilderna kommer in i böckerna. Barnen känner ofta igen figurerna och vet även författarnamnet 
till välkända böcker, men de känner inte till vilka illustratörerna är. Många barn tror att 
författarna själva tecknat bilderna (ibid. s. 21). Avslutningsvis skriver hon att: 
 

Barnkulturinsatser kring bilder behövs. … Vi som bildskapare måste tala om att vi 
finns. Vi måste komma in på ett tidigt stadium. Skapa förståelse för bilden som 
kommunikationsmedel och visa på att barn får sina emotionella kunskaper genom 
bilder. 

(Serrano- Punell, 1984, s. 21) 
 

Enligt min uppfattning ligger fokus i vissa sammanhang på texten och bilden hamnar i 
skymundan, ett exempel på detta är bibliotekens hylluppställning efter författarnamn eller titel. 
Även illustratörerna kommer i skymundan ibland. Jag frågade till exempel några vänner om de 
visste vem som gjort illustrationerna i Pippi Långstrump-böckerna. Ingen av de tillfrågade 
vännerna visste detta, men de kunde namnge författaren och visste hur Pippi ser ut.  
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När barn frågar efter skönlitteratur på biblioteket är det ibland illustrationerna i bilderboken 
som hamnar i fokus. I en studie utförd av Birgit Wanting framgår att frågor om bilder är ganska 
vanliga på bibliotek (1984, s. 128).  
 
Sambindningshäftena som ges ut av Bibliotekstjänst är bibliotekariernas vanligaste hjälpmedel 
vid inköp av bilderböcker. Det är praktiskt taget omöjligt för bibliotekarier att läsa alla nya 
böcker, då fyller sambindningen en viktig funktion. Om lektörsomdömen inte behandlar bilder i 
bilderböcker försvåras referensarbetet och urvalsarbetet för bibliotekarierna, då bilden ofta 
har en central roll i bilderboken. Det påverkar även långsiktigt barnen då bibliotekarier kanske 
har svårare att svara på bildfrågor och inte kan skapa sig en uppfattning om bilderna innan 
böckerna köps in.  
 
Även i dag får bilden i många sammanhang allt större uppmärksamhet. Bilderböcker och 
illustratörer uppmärksammas i medier. Nationalmuseum hade år 2002 en utställning om Elsa 
Beskows bilder och en utställning med bilder ur Astrid Lindgrens bilderböcker. År 2003 har 
Kungliga biblioteket haft en utställning om Ingrid Vang Nyman som bland annat illustrerat Pippi 
Långstrump-böckerna.    
 
Jag vill i denna undersökning se hur illustratörer och bilder behandlas i Bibliotekstjänsts 
sambindningshäften jämfört med hur författare och text behandlas. Jag vill försöka ta reda på 
om bibliotekarien har hjälpmedel att få information om bilderboksillustratörer och bilder i 
urvalsarbetet och i referensarbetet. För att ta reda på detta vill jag undersöka det vanligaste 
hjälpmedlet, Bibliotekstjänsts sambindningshäften.  
 
1.1 Disposition 
 
Uppsatsen består av sex kapitel samt källförteckning och bilagor. Kapitel ett innehåller 
inledning. Kapitel två innehåller tidigare forskning och undersökningar som rör bilderböcker, 
barns frågor på bibliotek, sambindningen, urvalsunderlag och barnlitteraturkritik. I kapitel tre 
ingår syfte och problemformulering samt framgår hur den litteratur som har använts i studien 
söktes. Kapitel fyra är metodkapitlet, där presenteras undersökningens genomförande. 
Därefter diskuteras och motiveras valet av metod. I kapitel fem presenteras resultatet av 
intervjuerna och undersökningen av Bibliotekstjänsts sambindningshäften. I det sjätte kapitlet 
ingår diskussion av resultaten samt förslag till vidare forskning. I kapitel sju presenteras 
slutsatser. Kapitel åtta består av en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet.  
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2 Teori och tidigare undersökningar 
 
I kapitlet ges först en kort redogörelse för bilderbokens historia under det senaste 
århundradet. Därefter presenteras teorier om interaktionen mellan text och bild i bilderböcker. 
I nästa avsnitt presenteras en dansk undersökning av barns frågor på bibliotek. I följande 
avsnitt presenteras en sammanfattning av den debatt som förts kring bilderbokskritik. Därefter 
följer en undersökning som visar vilka kriterier en bra recension bör innehålla. Följande två 
avsnitt är dels en presentation av Bibliotekstjänsts lektörsomdömen samt en undersökning av 
värderingar i sambindningens lektörsomdömen. Slutligen presenteras några undersökningar 
som rör urvalsarbete och inköpsrutiner på bibliotek. 
 
2.1 Bakgrund 
 
Nedan presenteras en kort sammanfattning av bilderböckernas utveckling under 1900- talet. 
Detta för att placera bilderboken i ett sammanhang och på så sätt utveckla en bättre förståelse 
för dess roll i samhället. Jag vill även påvisa bilderbokens roll i samhället, framförallt under 
1980- talet, då intresset för illustrationens betydelse i barnboken var starkt.  
 
2.1.1 Svensk bilderbokshistoria 
 
I boken I Bilderbokens värld (1985) har Kristin Hallberg och Boel Westin, båda forskare i 
litteraturvetenskap, författat två artiklar om bilderbokens historiska utveckling från 1880- talet 
till 1980- talet. Kristin Hallberg har skrivit det första kapitlet om svenska bilderböcker mellan 
1880 och 1945, och Boel Westin det följande kapitlet om svenska bilderböcker mellan 1945 
till 1980. Enligt författarna är sekelskiftet år 1900 och tiden vid andra världskrigets slut de 
mest betydelsefulla perioderna inom svensk barnbokshistoria. För avsnittet om svenska 
bilderböcker under 1980- talet är underlaget hämtat från boken Möte med barnboken 
(1994) skriven av Lena Kåreland, forskare i barnlitteratur. Underlaget till avsnittet om 
bilderböcker under 1990- talet är hämtat från en artikel skriven av Lena Kåreland i boken Läs 
mig sluka mig (1998).  
 
I mitten av 1800- talet var familjen ett centralt begrepp i det borgerliga samhället. Om 
kvällarna samlades familjen för högläsning, oftast var det mannen i huset som läste. Med tiden 
flyttade läsningen in i barnkammaren och mamman eller barnjungfrun tog över läsningen. I de 
första bilderböckerna är det vanligt att dessa berättarsituationer avbildas (Hallberg, 1985, s. 
11-12). Ottilia Adelborgs bok Barnens julbok för mamma och småttingarna (1885) och 
Barnkammarens bok (1882) skriven av Jenny Nyström är de första riktigt svenska 
bilderböckerna. Med ”riktigt svensk” avses att både text och illustrationer är helt svenska.  
Dessa två böcker innehåller ramsor och visor som också blev ett populärt tema för både 
bilderböcker och bilder i bilderböcker fram till 1920- talets mitt (ibid. s. 16-17). Många av 
Elsa Beskows mest älskade bilder är illustrationer till barnvisor, ett exempel är bilderna i Alice 
Tegnérs Mors lilla Olle och andra visor (1903). Den djupa mörka skogen där sagan och 
äventyret finns är en ofta förekommande miljö i sekelskiftets bilderbok. Den första svenska 
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bilderboken baserad på en berättelse behandlar just detta tema och heter Skogstomten 
(1886) och är skriven av Nanna Benedictsson (ibid. s. 21, 23). I 1940- talets bilderböcker 
återfinns fortfarande skogen och äventyret som tema, men nu av mer realistisk art. Hallberg 
skriver avslutningsvis att barnen i bilderböckerna mellan 1880 och 1945 är riktiga 
”storresare”. Barn reser till landet, under vattnet eller i drömmarnas värld. Ivar Arosenius bok 
Kattresan kan sägas ha format mönstret för 1900- talets resande barn (Hallberg, 1985 s. 35). 
 
Den nya danska bilderboken som växte fram i 1940- talets början, har varit en impulsgivare 
för den svenska bilderboken. I Danmark hade pedagoger och psykologer börjat utveckla en 
ny typ av bilderbok för barn, där barnet stod i centrum. Syftet med dessa bilderböcker var att 
klargöra barns begreppsvärld. Bilderna i bilderböckerna utformades bland annat av 
affischkonstnärer och tidningstecknare vilka förde in nya former och färger i bilderboken 
(Westin, 1985, s. 55-56). Efter kriget översattes flera av de nya danska bilderböckerna till 
svenska. Även i Sverige hamnade således nu barnet och dess egen värld i fokus. 
Bilderböckerna började handla om barn i en vardaglig och för dem lättigenkännlig verklighet. 
När uppbyggandet av den nya välfärdsstaten inleddes efter kriget fick gemene man i större 
utsträckning än tidigare råd att köpa böcker åt sina barn. Även i Sverige började 
tidningstecknare och konstnärer själva eller tillsammans med textförfattare skapa nya böcker 
för barn (ibid. s. 57).  
 
Under 1960- och 1970- talet förs nya motiv in i bilderboken. Vardagsrealism och 
känslodramatik är de nya teman för bilderböckerna. Här skildras exempelvis skilsmässor, död 
och dagissituationer (Westin, 1985, s. 83-84). Resandet är även under 1900- talets andra 
hälft ett återkommande motiv. Resan sker i verklighetens, fantasins och drömmarnas olika 
världar. Sammanfattningsvis skriver Westin att man under en vandring i bilderbokens värld 
möter barn som reser, leker, sover, drömmer, frågar och får svar, upplever och lär känna sin 
verklighet (ibid. s. 95). 
 
Lena Kåreland skriver att bilderboken väcker stort intresse under 1980- talet. Intresset 
grundar sig i en större medvetenhet om samspelet mellan text och bild. Bilderboken har en stor 
komplexitet i både ord och bild och har blivit en så kallad allåldersbok (1994, s. 44). Att 
intresset för fantasy varit stort under 1980- talet avspeglas också i bilderboken. Gamla sagor 
ges ut i bilderboksform med nya illustrationer, och det skrivs nya moderna sagor och 
fantasiberättelser. Hon skriver vidare att vardagsskildringar fortfarande har en plats i 
bilderboken. Bilderboksbarnen är ”tufft fulsnygga barn som Gunilla Bergströms Alfons Åberg, 
där tonvikten ligger på att med få linjer fånga barnets känslor i minspel och rörelser”. 
Bilderbokskonstnärernas berättelser är ofta groteska, humoristiska eller har ibland en satirisk 
ton (ibid. s. 45).  
 
Även 1990 talets bilderböcker har rönt stor uppmärksamhet och hör till de största genrerna i 
svensk barnlitteratur. Kåreland skriver att det specifikt svenska i bilderboken är känslan för 
naturen och bygger i grunden vidare på vårt svenska kulturarv. Ett exempel är Sven 
Nordqvists böcker om Pettson och Findus som bor i en röd stuga omgiven av skog, åkrar och 
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ängar (1998, s. 279). Barnens livssituation, deras miljöer och spänningen mellan barns värld 
respektive vuxnas verklighet är även ett vanligt förekommande tema (ibid. s. 282, 290).  
 
 
2.2 Bilderboksteori 
 
2.2.1 Bilderboken – på väg mot en teori 
 
Ulla Rhedin är forskare i konstvetenskap, teater, film och litteraturvetenskap. Bilderboken - 
på väg mot en teori (1992) är hennes doktorsavhandling i litteraturvetenskap. Den 
grundläggande frågeställningen i avhandlingen är vad en ”bilderbok” egentligen är. Hennes 
utgångspunkt är att bilderboken kan uppfattas som ett estetiskt verk och således faller inom 
ramen av ”de gestaltande konstarterna”, hon menar också att en bilderbok kan berätta något 
och underhålla. Bilderboken har under årens lopp utvecklats, framförallt i förhållandet mellan 
text och bild. Den har blivit alltmer estetiskt kvalificerad (1992, s. 10-11). Hon utvecklar och 
problematiserar sedan bilderboksgenren genom att göra uppdelningar av bilderböcker utifrån 
relationen mellan text och bild. Resultatet blir tre kategorier med syftet att påvisa olika typiska 
text - bildförhållanden i bilderböcker, dock inte som en konceptindelningsgrund. Hon påpekar 
att bilderböcker kan vara mer eller mindre typiska för de olika koncepten och att vissa kan ha 
drag av olika koncept. De tre koncepten framträder och tydliggörs när de ställs i motsats till 
varandra (ibid. s. 71). Varje koncept exemplifieras med en bilderbok. 
 
Den illustrerade textens koncept eller den episka bilderboken - Texten är primär vid 
tillkomsten och är oftast skriven utan tanke på bilderboksmediet. Det är således texten som 
leder handlingen framåt. Som exempel nämns Titta Madicken det snöar skriven av Astrid 
Lindgren och illustrerad av Ilon Wikland (Rhedin, s. 79). I denna bok förstärks och bekräftas 
textens innehåll via bilden, texten laddar å andra sidan bilden med mer preciserade innebörder. 
Illustreringarna fungerar som dekorativa pauser i texten och deras uppgift är att göra boken 
vacker. Bilderna är beroende av texten, men texten är inte beroende av bilderna för sitt 
berättande (ibid. s. 82, 104).  
 
Den expanderande textens koncept- Texten är öppen för bildsättning redan vid dess 
tillkomst. Här nämns Vilda bebin får en hund som exempel, författare är Barbro Lindgren 
och Eva Eriksson har illustrerat. Texten är öppen och obestämd, beskrivning av personer och 
miljö lämnas åt illustratören (Rhedin, s. 86-87). Stundom leder bilderna handlingen framåt, 
bilderna blir så att säga överordnade texten i förhållande till själva handlingen. Texten innehåller 
ibland moment som är svåra att illustrera, då måste den först tolkas (ibid. s. 94). 
 
Den genuina bilderbokens koncept- Här leder text och bild tillsammans berättelsen framåt, 
text och bild är alltså inte tänkbara utan varandra. Exemplet i denna kategori är Till 
vildingarnas land, skriven och illustrerad av Maurice Sendak (Rhedin, s. 94, 101).  Bokens 
helhet utgör ett rum för dialog mellan text och bild (ibid. s.122). 
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2.2.2 Bilderboksteori 
 
Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och docent i 
barnlitteraturforskning vid Åbo akademi, har i boken Bilderbokens puzzelbitar (2000) byggt 
vidare på, och utvecklat Rhedins tre bilderbokskoncept. Hon finner koncepten bra, men anser 
att de vid en bilderboksanalys ibland kan flyta in i varandra. Därmed anser hon att fler 
kategorier behövs och på fler nivåer. Hon konstaterar att hennes kategorier, som bygger 
vidare på tidigare kategorier föreslagna av andra forskare, är relativt grova indelningar och 
inom varje kategori förekommer stor variation (2000, s. 16-17). 
 
Symmetrisk bilderbok - Bild och text är två parallella berättelser som säger ungefär samma 
sak och därmed skapar onödig information. 
 
Kompletterande bilderbok – Ord och bilder fungerar som komplement till varandra, fyller i 
varandras luckor och kompletterar de otillräckligheter som finns. 
 
Expanderande eller ”förstärkande” bilderbok– I denna kategori förstärks och stöds orden 
av bilderna, texten blir inte begriplig utan bilderna. Förhållandet kan ibland vara det omvända, 
att orden förstärker bilderna.  
 
”Kontrapunktisk” bilderbok – Förhållandet mellan ord och bild är kontrapunktiskt, varken 
ord eller bilder är förståeliga utan varandra. 
 
Motstridig eller ambivalent bilderbok – Ord och bilder stämmer inte med varandra, 
förvirring och osäkerhet uppstår. 
 
(Nikolajeva, 2000, s.21-22) 
 
2.2.3 Ikoniska och konventionella tecken 
 
Inom semiotiken skiljer man mellan ikoniska och konventionella tecken i syfte att försöka 
förklara hur vi människor kommunicerar. Ikoniska tecken är sådana där tecknet direkt 
avbildar det föremål det betecknar. Som exempel nämns en liten bild av en skrivare på datorns 
menyrad, en direkt beteckning av vad det syftar på. Vanligtvis behövs inga speciella 
kunskaper för att förstå enkla ikoniska tecken. Det ikoniska tecknets funktion är att beskriva 
(Nikolajeva, 2000, s. 12). Konventionella tecken har ingen direkt koppling till det som 
betecknas, utan bygger på en överenskommelse mellan bärare av ett visst språk. Som 
exempel nämns orden ”skriva ut” under menyn på en dator som endast kan tolkas om man vet 
vad bokstäverna står för och kan sätta ihop dem till ord samt förstå vad orden betyder. Det 
konventionella tecknets funktion är att berätta. Om detta relateras till bilderböcker kan man 
säga att de kommunicerar med två olika teckenuppsättningar nämligen ikoniska och 
konventionella tecken. Spännvidden mellan dessa två teckensystem skapar oändligt många 
möjligheter för olika typer av samspel mellan text och bild (ibid.). Maria Nikolajeva jämför 
läsandet av en bilderbok med en hermeneutisk cirkel. Oberoende om läsningen börjar med 



 
 

7 

texten eller bilden skapar den ena förväntningar på den andra delen, vilken i sin tur skapar nya 
erfarenheter och förväntningar. I och med att läsaren pendlar mellan de ikoniska och 
konventionella tecknen blir förståelsen bredare och djupare och läsaren kommer närmare en 
fullständig tolkning av helheten. Hon tror att unga läsare med största sannolikhet har en insikt 
om detta och läser därför samma bok om och om igen, men upplever det inte som samma 
bok. Vidare skriver hon att vuxna alltför ofta förlorat förmågan att läsa bilderböcker så, då de 
ignorerar helheten och endast ser bilderna som dekorationer. Detta tror hon beror på det 
verbala språkets framträdande position i dagens samhälle, även om den yngre generationen är 
mer tränad att läsa ikoniska tecken (Nikolajeva, 2000, s. 13). 
 
2.2.4 Ikonotext 
 
En bilderboks meddelanden utgörs av två olika teckensystem, text och bild. Bilderbokens 
”egentliga text” kan sägas vara samspelet eller mötet mellan dessa två teckensystem. Denna 
”text” kallar Kristin Hallberg i artikeln Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen 
(1982) för  ikonotext. Oavsett bildens eller textens funktion i bilderboken är begreppet 
ikonotext användbart, då begreppet syftar till den helhet som uppstår vid läsning av ord och 
bild. Detta begrepp är tänkt att fungera som en teori för att hantera bilderboken och innebär 
att man vid bilderboksanalys måste ta hänsyn till textens och bildens interaktion. Hela verket 
och varje sida har sin ikonotext (1982, s. 165). 
 
2.2.5 Bilderboksbilder 
 
Maria Nikolajeva menar att förhållandet mellan text och bild, ikonotexten, i bilderböcker blir 
annorlunda om de har olika upphovspersoner. De mest berömda och bästa bilderböckerna 
har skapats av en person. Som exempel nämner hon Elsa Beskow och Sven Nordqvist. Dessa 
konstnärer och flera andra har även illustrerat andras texter. När konstnärerna illustrerar sina 
egna texter tillkommer text och bild oftast samtidigt, men när de illustrerar åt andra är 
förhållandet annorlunda. Bilderna måste i de fallen ofta anpassas till en redan existerande text, 
vilket ibland kan vara svårt (2000, s. 89). Vidare skriver Nikolajeva att det i Sverige är vanligt 
att illustratör och författare samarbetar under bokens tillblivelse, på så sätt kan texten lämna 
luckor som bilden kan fylla. I USA är det däremot vanligt att författare skickar sina texter till 
ett förlag som kontaktar en illustratör, den information författaren vill ha med i boken måste 
därmed finnas i texten. Eftersom illustratören inte har någon större frihet i utformandet av 
bilderna, blir resultatet snarare en illustrerad berättelse än en bilderbok. Därav har de 
intressantaste bilderböckerna skapats av en person som både skrivit texten och illustrerat. På 
grund av detta finns en föreställning hos amerikanska forskare att en ”riktig” bilderbok endast 
kan produceras av en individuell bilderboksskapare (ibid. s. 90).  
 
2.3 Barn frågar på bibliotek 
 
Nedanstående två studier om barns frågor på bibliotek är delvis relaterade till bibliotekens 
kataloger, vilket inte är mitt fokus. Det jag försöker belysa med studierna är att barn faktiskt 
frågar efter bilder och att bilden är den primära informationsbäraren för barn. Om barn frågar 
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efter bilder är det viktigt att bibliotekarierna har kunskap om bilderna och kan svara på 
barnens frågor.   
 
Birgit Wanting, lärare vid Biblioteksskolen i Aalborg i Danmark, genomförde för knappt 20 år 
sedan en undersökning om barns och ungdomars frågor på bibliotek. Undersökningen är 
publicerad i två rapporter: Hvordan sp∅rger b∅rn i bibliotekerna del 1 – 2 (1984, 1987). 
Syftet med undersökningen var att försöka kartlägga och systematisera olika typer av frågor, 
som barn i 3 – 18 års ålder ställer på biblioteken angående litteratur. Vidare ställer hon frågan 
om bibliotekarien har någon möjlighet att ge att rimligt svar på barns frågor utifrån bibliotekets 
kataloger, som normalt är ett hjälpmedel för bibliotekarier i referensarbetet. Vilka frågor går 
att besvara med hjälp av katalogerna och vilka går inte att besvara? Undersökningen är både 
kvalitativ och kvantitativ till sin art (Wanting, 1984, s. 11-13). Resultatet av undersökningen 
blev 4462 frågor från barn och ungdomar. Vanligast är titelfrågor, 42,1 procent och 
ämnesfrågor, 34,1 procent av totala antalet frågor (ibid. s.41, 45).  
 
Jag tar inte upp hela Wantings studie nedan, utan endast den del som behandlar hur barn i 3 – 
7 års ålder frågar och främst material som rör bilderböcker.  
 
Antalet frågor från barn i 3 –7 års ålder är 209 stycken och det är pojkarna som ställer flest 
frågor. Wanting vill inte uttala sig alltför kategoriskt om frågorna från mindre barn, men en 
gemensam utgångspunkt är att åldersgruppen inte är läskunnig. Att barnen inte är läskunniga 
borde innebära att bilden hamnar i fokus när barnet ”läser” (Wanting, 1984, s. 58-60). Hon 
skriver vidare att de små barnens frågor kan se ut som titelfrågor, men snarare är ämnesfrågor 
som liknar titeln då titlarna för denna åldersgrupp ofta sammanfaller med exempelvis en 
huvudperson i boken. Barn i denna ålder använder nyckelbegrepp när de formulerar frågor. 
Detta kan delvis bero på att de uppfattar omvärlden i bilder och episoder, inte så ofta i ett 
större sammanhang (ibid. s. 58-59). Frågorna grundar sig ofta på bildintryck, böcker de hört 
talas om eller fått lästa för sig. För denna åldersgrupp är bilden den primära 
informationsbäraren då bilden kan förmedla ett budskap till barnet både med och utan en 
vuxen läsare. Barnen i denna åldersgrupp känner oftast inte till författarnamn. Barn kan 
exempelvis fråga efter ”ham, der har tegnet kalenderen” eller ”den bog med en pige med sort 
hår. Det er kort”(ibid. s. 61, 79). Barns frågor kan ibland vara lösrivet tagna från bokens 
handling, exempelvis kan en fråga ställas utifrån en bild, en handling eller ett djur. Ett intresse 
för en bok uppstår dock oftast av ett bildintryck (ibid. s. 64). 
 
Utifrån frågornas formuleringar kan det vara svårt, ibland omöjligt, att avgöra om barnet 
refererar till bokens handling eller bilder på bokens omslag. Stor bokkunskap krävs av 
bibliotekarien samt att hon lagt märke till bilderna på böckernas framsida (Wanting, s. 107). 
Om detta ses i relation till bibliotekens kataloger är katalogerna bristfälliga då de inte tar 
hänsyn till de små låntagarnas bildintryck (ibid. s.118, 124). Hon anser att utförligare 
upplysningar om bilder och illustrationsmaterial behövs såsom precisering av typen av bilder, 
bildens funktion i förhållande till målgruppen och slutligen behöver illustratören 
uppmärksammas i samma utsträckning som författaren (ibid. s. 128-129).  
 



 
 

9 

Lena Lundgren genomförde 1998 – 1999 en liknande undersökning om barns frågor på 
bibliotek som beskrivs i boken Barn frågar- kan biblioteket svara. Om referensarbete för 
barn och ungdomar (2000). Skillnaden ligger i att Lundgren fokuserar mer på den hjälp 
barnet fick och lägger mindre vikt vid om svaret gick att finna med hjälp av katalogerna. 
Antalet insamlade frågor från barn i 3 – 16 års ålder var 586 stycken. Hon skiljer mellan 
skolfrågor och egna frågor, då dessa ofta skiljer sig åt (2000, s. 38- 40). Jag presenterar 
endast material som behandlar barns egna frågor då de flesta barnen i ”bilderboksåldern” inte 
är läskunniga eller går i skolan. När det gäller skönlitteratur frågar barn sällan om ämnen eller 
författare. De frågar istället efter titlar, genrer, fortsättningsarbeten, namngivna huvudpersoner 
och böcker som liknar andra böcker. I Lundgrens undersökning finns inte så många exempel 
på frågor som rör bokens utseende eller detaljer på framsidan, vilket däremot fanns i Wantings 
studie (Lundgren, 2000, s. 49). Hon skriver vidare att författarnamn och exakta titlar går att 
återfinna i katalogerna, men vad gäller felaktiga titlar, huvudpersoner och genrer finns ingen 
eller liten hjälp att tillgå via katalogerna (ibid. s. 43, 44).  
 
Angående möjligheten att svara på barnens egna frågor med hjälp av de vanliga hjälpmedlen 
så är möjligheterna små menar Lundgren. För att besvara dessa frågor behöver bibliotekarien 
kunskaper om barns utveckling, uttryckssätt och intressen, ha associationsförmåga och 
ingående kunskaper om bibliotekets bestånd (2000, s. 48). För att svara på barns frågor 
använder bibliotekarierna all sin kunskap, alla sina erfarenheter och hela bokbeståndet för att 
finna det barnet söker. De lyssnar i allmänhet mycket uppmärksamt på barnens frågor, 
samtalar med barnet och går runt bland hyllorna för att hitta det barnet söker. Bibliotekarien 
bör alltså följa barnet genom hela sökprocessen och inte förutsätta att barnet hittar själv eller 
kan leta vidare på egen hand (ibid. s. 49, 51). 
 
De slutsatser Lundgren kommer fram till angående barns frågor är att barn använder konkreta 
ord, processbeskrivande ord, målande ord eller frågar om en viss bok som ger en viss 
upplevelse (2000, s. 58- 60). Även hon konstaterar att katalogerna är otillräckliga vid barns 
frågor. Hon skriver att användarvänliga kataloger är något som biblioteken i framtiden måste 
arbeta för. Vad biblioteken kan göra är att noggrannare indexera skönlitteratur med 
utgångspunkt från användarnas frågor. De kan i större utsträckning använda konkreta tydliga 
ord. Tillägg till katalogposterna behöver utformas, exempelvis seriebeteckningar och 
innehållsbeskrivningar av böckerna (ibid. s. 63-65). 
 
2.4 Bilderbokskritik 
 
Jag har inte för avsikt att presentera all den debatt som förts på området bilder/illustratörer och 
recensioner. Jag vill försöka skapa en förståelse för hur debatten ser ut på detta område och 
redogöra för huvuddragen i debatten. Att skaffa sig en heltäckande bild och kunskap om 
samtliga tillgängliga källor är oftast i praktiken närmast omöjligt, så även i detta fall.  
 
Jag har funnit en del artiklar som rör bilder/illustratörer i relation till recensioner. De flesta 
artiklarna är skrivna under 1980-talet då det fanns ett stort intresse för bilden i bilderboken. 
Att ta med allt material var inte möjligt för denna uppsats omfång. Flertalet artiklar innehöll 
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liknande åsikter och därav valde jag några artiklar som jag anser representerar vanligt 
förekommande åsikter bland debattörerna. Jag har också valt ut artiklar som kommer från 
debattörer med olika yrkesbakgrund för att förhoppningsvis få ett så brett perspektiv som 
möjligt. Materialet från senare år är väsentligt mindre i omfattning. Här har jag försökt ta med 
och sammanfattat det jag hittat. 
 
Enligt Lars Furuland och Mary ∅rvig har intresset för barn och bildkonst länge varit svagt. De 
skriver i boken Utblick överbarn- och ungdomslitteraturen (1986) att bilderböcker och 
illustratörsinsatser bland annat har hamnat i skymundan på grund av bristande fackkunskaper 
inom området. Bilderna behandlas ibland inte korrekt och det händer att illustratörernas namn 
försvinner i recensioner och boklistor. Under senare år har dock illustratörerna och deras 
arbeten uppmärksammats i bibliografier, kataloger och översikter. Enligt författarna är Vem är 
vem i barn – och ungdomslitteratur som kom 1984 det första litteraturlexikonet som 
eftersträvar att ge illustratörer och författare samma uppmärksamhet (1986, s. 153). Även 
Bibliotekstjänst har under de senare åren gett ut författar- och tecknarpresentationer som ger 
tecknare och illustratörer lika stor plats. Ett exempel är Författare och illustratörer för barn 
och unga, som getts ut i flera band. 
 
För drygt tjugo år sedan genomförde tidskriften Tecknaren en rundringning bland illustratörer. 
Illustratörerna fick frågan om hur de tycker att bilder i böcker recenseras. På ledarsidan i 
tidskriften skriver Katarina Ribrandt såhär 
 

 ”I det här numret höjer vi [illustratörer] våra röster och vågar påstå att 
barnboksillustrationen är viktig, att vi blir illa behandlade och att vi blir okunnigt 
recenserade. … Vi vill få fram en större medvetenhet hos konsumenterna om 
illustrationernas betydelse, om arbetet bakom bilderna”  
 

(Ribrandt, 1983, s. 3). 
 
Nedan följer några röster från illustratörerna i undersökningen. 
 
Eva Eriksson är en av illustratörerna som tillfrågades och hon anser liksom flera andra 
illustratörer att bilder recenseras i för liten utsträckning. Hon säger vidare att det oftast inte är 
”bildmänniskor” som recenserar bilderna och att recensenterna är inriktade på texten. Enligt 
henne lägger ingen märke till om illustratören gör ett bra eller dåligt arbete. Hon anser att 
kritiken borde vara något som stimulerar illustratören till fortsatt arbete oavsett om kritiken är 
positiv eller negativ (Eriksson,1983, s. 9).  
 
Mats Anderssons uppfattning i frågan är att bilderna egentligen aldrig recenseras. ”Står något, 
så brukar det stå att bilderna är kongeniala” (Andersson, 1983, s. 8). Recensenterna är ofta 
okunniga och ett önskemål från hans sida är att recensenterna gör en ingående analys och 
genomgång av bilderna, precis som man gör med texter (ibid.). 
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Anna – Clara Tidholm anser att recensenterna skriver väldigt lite om bilderna och istället 
fokuserar på bokens innehåll. Även hon anser att recensenterna är litterärt inriktade och att de 
flesta varken kan eller vågar skriva något om bilder (Tidholm, 1983, s. 8).  
 
Gunilla Wolde ser lite ljusare på det hela och menar att det börjar komma en del recensioner 
där bilden tas upp, men ändå alldeles för få. En förbättring har skett, men även hon upplever 
vissa recensenter som okunniga. Detta anser hon är synd när det gäller barnbilderböcker, 
eftersom bilden är ”tongivande och går in mycket rakare än texten, och borde ägnas mer 
intresse” (Wolde, 1983, s. 9). 
 
Cecilia Torudd gör med ironi en ”omvänd” recension. I hennes recension behandlas nästan 
enbart bilden och illustratören, förutom i en avslutande mening och där står att ”Texten är ett 
mellanting av Strindberg och Astrid Lindgren, men den når inte upp till dessa höjder. Dock har 
författaren fint fångat stämningar i bilderna och skrivit kongenialt” (Torudd, 1983, s. 18).  
 
Även recensenterna själva har synpunkter kring recensioner och bildkritiken. 
 
Per Kättström, konstvetare och bilderboksrecensent i DN sedan 1980, verkar hålla med om 
att bilderna är ”osynliga” i kritiken. Han skriver i tecknaren att problemet är att kritikerna inte 
tycker något alls om bilderna. Detta beror dock inte på att bilderböckerna inte förtjänar den 
uppmärksamheten, utan på att kritikerna saknar kunskaper (1983, s. 8). 
 
Susanne Ekström, Lärare på förskollärarlinjen, har arbetat som lektör i nio år. Hon skriver om 
bilderböcker och menar i artikeln Begränsningen är svårast (1980) att det är omöjligt att 
göra en nyanserad bildanalys på ett så litet utrymme och dessutom få med allt annat. Hon 
anser därmed att recensionerna lätt kan bli ytliga (1980, s. 24).   
 
Drygt 10 år senare påpekar Camilla Gripe i artikeln Recensenter tar inte barnlitteraturen 
på allvar (1984) att recensioner av barnlitteratur saknar det djup som vuxenlitteraturen ofta 
har. Allra värst är det, anser Gripe, för de konstnärer som illustrerat böckerna, ofta förbises de 
och nämns inte ens i recensionerna. Artikelförfattaren uttrycker en önskan om att kritikern 
åtminstone delger sin personliga upplevelse av bilderna i boken.  
 
Debatten verkar ha fortsatt ända in på 2000- talet, men med ett annat fokus. I tre nummer av 
Opsis Kalopsis fick författare, illustratörer och kritiker ventilera sin syn på kritiken av 
barnlitteraturen. Ett gemensamt tema för de senare årens debattinlägg är missnöjet bland både 
kritiker och författare med hur barnlitteraturen behandlas och får för utrymme, dels i 
förhållande till vuxenlitteraturen, och i förhållande till andra kulturformer. Önskemålet hos 
debattörerna är att barnlitteraturen ska tas på större allvar (”Författare om kritik”. Opsis 
Kalopsis, 1997:4, s. 28-33, ”Kritiker om kritik”. Opsis Kalopsis 1998:1, s. 28-32, ”Fler 
röster om kritik”. Opsis Kalopsis, 1998:2, s. 55-57).  
 
Missnöjet kring hur bilder uppmärksammas verkar inte vara lika utbrett som tidigare utifrån det 
material jag funnit. Då jag sökte på begreppen barnlitteraturkritik och barnbokskritik i 



 
 

12 

databaserna Mediearkivet och Presstext fann jag att det mesta materialet som rörde 
bilderböcker, illustratörer och bilder framfördes i positiva ordalag. Jag har inte funnit så 
mycket material som rör bilderböcker och recensioner specifikt, utan om bilderböcker och 
bilder mer generellt. Flertalet artiklar menar att bilderböckerna är de mest spännande inom 
svensk barnlitteratur och att de håller en hög konstnärlig nivå. De negativt betonade artiklarna i 
sammanhanget är få. En artikel handlar om 1998 års bokmässa och illustratörernas osynlighet 
där. Gunhild Ardby skriver i artikeln Konsten att göra bilder för barn (1998) att endast ett 
fåtal programpunkter på 1998 års bokmässa, Bok & bibliotek, handlade om illustratörerna, 
trots att bokmässan riktade intresset mot barn och ungdom det året. En annan artikel, 
Demokratin undergrävd på Folkhälsoinstitutet (1999) är skriven av Cecilia Torudd och 
handlar om hennes egna bilders osynlighet i massmedia i samband med utgivningen av en bok. 
Cecilia Torudd skriver 1999 en upprörd insändare till Dagens Nyheter angående boken ”Leva 
ihop” som hon illustrerat. Boken låg färdig på förlaget men efter opinionsbildning i massmedia 
makulerades exemplaren då den ansågs vara för biologistisk. Torudd förfasar sig över att 
ingen har en aning om att hon illustrerat boken trots att boken innehåller ”bilder på var och 
varannan sida”. Hon menar vidare att medierna inte heller nämnde illustrationerna, då man i alla 
fall brukar göra det i samband med verkets utgivning.  
 
2.4.1 Sammanfattning 
 
Intresset för illustrationens betydelse i barnboken tycks ha varit starkt under hela 80- talet. 
Debattörerna menar att bilder recenseras i liten utsträckning eller inte alls. Recensenternas 
bristande kunskap i bildanalys verkar de flesta vara överens om. Detta speglas i uttryck som 
att ”bilderna egentligen aldrig recenseras” eller att det oftast är ”textmänniskor som gör 
recensionerna”. Ingen verkar tycka att det beror på att illustratörerna och bilderna inte är 
värda att uppmärksammas. Några personer i debatten verkar se en ljusning i situationen då de 
anser att förhållandena blivit bättre och även fortsätter att bli bättre. 
 
Debatten verkar ha avklingat och fått ett annat fokus under de senare åren, även om viss kritik 
kring bildbehandlingen ännu förekommer. Under 2000- talet handlar debatten istället om att 
barnlitteraturen får för lite utrymme generellt. Flertalet artiklar menar att bilderböckerna är de 
mest spännande inom svensk barnlitteratur och att de håller en hög konstnärlig nivå. 
 
2.5 Barnboksrecensioner 
 
Vad karaktäriserar en bra barnboksrecension? Först presenteras en undersökning som visar 
vilka kriterier en bra recension bör innehålla. Därefter ges en kort presentation av 
Bibliotekstjänsts lektörsomdömen samt hur bedömningsgrunderna för omdömet ser ut. 
Slutligen presenteras en studie av värdeomdömen i Bibliotekstjänsts lektörsomdömen. 
  
2.5.1 Kriterier för en bra barnboksrecension 
 
Margo Wilson och Kay Bishop visar i artikeln Criteria for Reviewing Children´s Books 
(1999) vilka kriterier experter anser att en bra barnboksrecension ska innehålla. De studerar 
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även huruvida barnboksrecensioner innehåller dessa kriterier. Undersökningen bestod av fem 
steg och startade med en litteraturstudie i vetenskaplig litteratur inom ämnet barnbokskritik. 
Utifrån detta material identifierades experter på området barnbokskritik. Experterna var 
personer som framfört sina åsikter om barnboksrecensioner i den fackvetenskapliga 
litteraturen som ingick i litteraturstudien. Resultatet blev 16 personer som därmed utgjorde 
expertgruppen. Deras åsikter i frågan användes som underlag till de kriterier en bra 
barnboksrecension ska innehålla. De valda experterna representerade olika professionella fält 
och hade således olika relationer till barnboksrecensioner. Två experter var 
barnboksförfattare, fyra bibliotekarier, sju skrev för eller var redaktörer på sex olika 
tidskrifter, två arbetade på förlag och en var folkbibliotekskonsulent. I det andra steget listades 
alla kriterier som experterna ansåg vara viktiga för en bra barnboksrecension. Man studerade 
även vilka kriterier som nämndes i högst utsträckning av experterna. Endast de kriterier som 
nämndes av tre experter eller fler listades och resultatet blev slutligen tio kriterier (Wilson & 
Bishop, 1999, s. 4-7). 
 
Tio kriterier för en bra barnboksrecension  
 
En recension ska innehålla (Min översättning): 
 

1. En beskrivning av bokens innehåll 
2. Ge en definition av den tilltänkta målgruppen 
3. Bokens avsikt (Point of View) 
4. En jämförelse av författarens andra verk eller med liknande verk 
5. En beskrivning av förhållandet mellan text och bild (framförallt när illustrationerna är 

lika viktiga som texten) 
6. Recensentens egen åsikt. 
7. Bokens styrkor och svagheter 
8. Bokens användningsområde 
9. Vara kort och koncis 
10. En bedömning av den litterära kvalitén 

 
(Wilson & Bishop, 1999, s. 7) 

 
Det kriterium som nämndes av flest experter är att recensioner bör innehålla en beskrivning av 
bokens innehåll. Även om detta kriterium hamnar överst på listan nämnde endast åtta av 
experterna att en beskrivning av bokens innehåll var nödvändig. Å andra sidan kanske flera av 
experterna tog för givet att recensionerna innehåller en presentation av bokens innehåll och 
därav inte fann detta nödvändigt att nämna. I det fjärde steget valde författarna ut fyra tidningar 
innehållande barnboksrecensioner. Detta för att undersöka i vilken utsträckning 
barnboksrecensioner innehåller dessa tio kriterier. Tidningarna granskades under ett år, 1996, 
och antalet titlar (så kallade Notable Books for Children) uppgick till 74 stycken. Av dessa 74 
titlar recenserades endast 38 av dessa i samtliga tidningar. Recensionerna visade sig innehålla 
flera av kriterierna, men ingen innehöll alla kriterier. Alla recensioner innehöll en presentation 
av bokens innehåll, men det var det enda kriteriet som samtliga recensioner innehöll. Angående 
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punkt 5 som tar upp illustrationerna och deras förhållande till texten så uppfyllde 25 av de 38 
titlarna detta kriterium i tidningen School Library Journal. Motsvarande siffror för de andra 
tidningarna var 22 av de 38 titlarna i tidningen Booklist, 21 av 38 i tidningen Bulletin of the 
Center for Children´s Books och slutligen 19 av 38 i tidningen The Horn Book Magazine 
(Wilson & Bishop, s. 8-9). 
 
2.5.2 Lektörsomdömen 
 
Det vanligaste hjälpmedlet vid litteraturinköp på svenska bibliotek är Bibliotekstjänsts 
lektörsomdömen.  
 
Två gånger i månaden publicerar Bibliotekstjänst ett häfte med recensioner, så kallade 
lektörsomdömen, av böcker och AV- media. Recensionerna i sambindningshäftena är 
avsedda att ligga till grund för bibliotekens inköp och omfattar cirka 120 – 150 ord. 
Omdömena skrivs för en i förväg känd målgrupp, bibliotekarier. Dessa recensioner är ofta den 
enda information inköparen har på biblioteken när böcker ska väljas. Lektörerna är 
ämnesexperter. De är namngivna med känd yrkesbakgrund. Nästan alla böcker som förlagen 
skickar till Bibliotekstjänst recenseras och varje bok bedöms av en lektör, med undantag för 
barn- och ungdomsböckerna som bedöms av två lektörer. En av lektörerna som recenserar 
barnlitteratur har anknytning till folkbibliotek (folkbibliotekslektör) och den andra till skolan 
(skollektör). Om de två lektörerna inte är eniga i sina bedömningar får boken ytterligare en 
recension (Lektör 2001, s. 32, 36). Granskningsnämnden har till uppgift att följa recensioner 
av svenska böcker i sambindningen och bedöma lektörernas och redaktionens arbete. Om 
upphovsmän, förlag eller bibliotek anser att en bok blivit felbedömd kan de vända sig till 
granskningsnämnden. Recensionerna ska vara sakliga, opartiska och inte innehålla inköpsråd, 
de får inte heller innehålla överdrivet kritiska eller berömmande värderingar (ibid. s. 33). 
Lektörerna har tillgång till ett PM med punkter som de bör beakta vid bedömning. Nedan 
presenterar jag endast de punkter som rör bilderna och endast i viss mån texten. Hela PM: et 
presenteras som bilaga. 
 
De punkter lektörerna bör beakta vid bedömning är: 
 
- En kort presentation av författaren/illustratören. 
 
- Ange bokens motiv (typsituation, t.ex. syskonkärlek) och antyd kortfattat bokens handling 
(max 20-30 ord). Det är en fördel om ett ev. referat integreras med    analysen/tolkningen och 
värderingen av boken. 
 
- Karaktärisera och bedöm/ta ställning till bokens person-, tids- och miljöskildring. 
 
- Bedöm illustrationernas karaktär och stil, deras konstnärliga värde och relation till texten. 
Kommentera färgbehandling (ev. svart-vitt), layout (bildtyper och bildstorlekar, textplacering i 
eller utanför bilden) och om möjligt teknik. 
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- Kommentera bokens tendens, d.v.s. dess ställningstagande i och behandling av politiska, 
sociala, etiska, religiösa eller liknande frågor. Observera att åsikterna ska redovisas men inte 
recenseras. 
 
- Gör den typografiska utformningen boken lätt- eller svårtillgänglig för den eller de 
åldersgrupper den vänder sig till? 
 
- Recensionerna ska omfatta 120-150 ord.   (Lektör 2001, s. 37-38) 
 
2.5.3 Värdeomdömen i sambindningen 
 
Ida Marie Ivarsson undersöker värderingar i sambindningens lektörsomdömen om barn- och 
ungdomslitteratur i sin 10- poängs uppsats Värderingar i sambindningens lektörsomdömen 
om barn- och ungdomslitteratur (1977). Hon beskriver hur många böcker som fått ett 
positivt respektive negativt helhetsomdöme och fortsätter sedan med en granskning av hur 
värderingarna uttrycks och slutligen vilka värdeomdömen som används om böcker för olika 
åldrar (1977, s. 1). Materialet består av alla förstagångsutgivna skönlitterära barn- och 
ungdomsböcker i sambindningshäftena 1975 som uppgår till 423 böcker och 834 omdömen 
(ibid. s. 2). Hon noterar att 61 procent av böckerna får ett övervägande positivt omdöme 
medan 22 procent fått ett övervägande negativt omdöme. I 17 procent av fallen är lektörerna 
oeniga i omdömet. Tonårsböcker (Hc) är den grupp som fått störst andel positiva omdömen. 
Böcker för barn i mellanåldern (Hcg) har fått störst andel negativa omdömen. 
Småbarnsböckerna (Hcf) har en jämlik fördelning av positiva och negativa omdömen (ibid. s. 
8). De vanligaste orden i de positiva omdömena är ”rolig”, ”spännande” och ”bra”. I de 
negativa omdömena är orden ”dålig” och ”fel på intrigen” vanligast (ibid. s. 24). 
 
Nedan inriktar jag mig endast på den del i uppsatsen som behandlar småbarnsböcker (Hcf) då 
barnbilderböcker faller inom ramen av denna grupp.  
 
Totalt har 224 småbarnsböcker granskats och överlag är de positivt bedömda, nämligen 64,5 
procent. Andelen småbarnsböcker som blivit negativt bedömda uppgår till 20 procent och 
andelen böcker som blivit olika bedömda (både fått ett positivt och negativt omdöme) uppgår 
till 15,5 procent. I småbarnsböckerna betonas innehållet såsom bokens budskap, vika 
personer och miljöer som skildras samt hur detta framförs. (Ivarsson, 1977, s. 49).  De 
vanligaste omdömena är ”snäll- varm” och ”rättfram”. Dessa ord är oftare använda om 
småbarnsböcker än övriga grupper. Illustrationernas värdeomdömen beskrivs med nästan 
samma ord som omdömena av böckernas helhet, såsom ”snäll- varm”, ”rolig”, ”dråplig” och 
”fängslande”. Vanligt förekommande uttryck som riktar sig mer direkt till bilderna är de 
positiva uttrycken: ”tydliga”, ”detaljrika”, ”stämningsfyllda” eller de negativa uttrycken som: 
”konstlösa”, ”platta”, ”intetsägande” (ibid. s. 50-51). 
 
2.6 Urvalsarbete och inköpsrutiner på bibliotek 
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Det finns en hel del undersökningar som berör sambindningen, men inte någon som handlar om 
barnboksbilder i relation till sambindningen. Arbeten som behandlar relaterade ämnen är så 
stort till antalet att jag endast under denna rubrik valt att redogöra för ett litet antal av dessa för 
att presentera de resonemang som finns kring sambindningen. Främst har forskning och debatt 
handlat om sambindningens funktion som urvalsunderlag. Tre magisteruppsatser och en artikel 
i Biblioteksbladet belyser detta. Det jag främst vill påvisa med detta kapitel är att de flesta 
bibliotek använder sambindningshäftena som urvalsunderlag, men inte är riktigt nöjda med 
dessa.  
  
Anna Nilsson och Katarina Synnermark intervjuar i sin magisteruppsats Urvalsunderlag och 
debatt i samband med inköp av barnlitteratur (1997) tio barnbibliotekarier om hur deras 
urvalsarbete går till. Vidare har de tittat närmare på om ekonomiska villkor påverkar 
urvalsarbetet och slutligen ger de en ”bakgrundsteckning beträffande de hjälpmedel som 
barnbibliotekarierna har att tillgå i urvalsarbetet med särskild inriktning på receptionen, d. v. s. 
kritiken i olika organ” (1997, s. 1-2). Ingen av bibliotekarierna har någon förvärvsplan att gå 
efter vid urvalet av böcker. Däremot finns vissa aspekter som bibliotekarierna har i åtanke vid 
urval, såsom krav på kvalitet eller inköp anpassade till en viss målgrupp, exempelvis en 
närliggande förskola. På grund av bristande resurser måste inköpen av litteratur på biblioteken 
minskas till antalet. Detta resulterar i både färre titlar och färre exemplar av titlar. Om pengar 
funnits, nämner en av bibliotekarierna att hon velat erbjuda fler titlar av barnböckerna. Nu 
anser hon att det kanske är bättre att köpa fler bilderböcker av de riktigt bra och inte köpa de 
som är halvbra (ibid. s. 43-44). Alla bibliotek använder sambindningshäftena till grund för 
urvalet av böcker, men ett bibliotek har i viss mån frångått häftena och istället diskuterat utifrån 
vissa genrer. Ett bibliotek köper vissa böcker från bokhandeln och flera bibliotekarier 
använder bokhandeln som hjälp vid urvalet. Bibliotekarierna går då dit för att titta på 
böckerna, framförallt om de är osäkra på någon bok. Vad gäller bilderböcker så köper ett 
bibliotek in enstaka exemplar och samlar sedan recensioner från tidningar och tidskrifter. 
Böckerna skickas även ut för testläsning på förskolorna. Bibliotekarierna verkar alltså anse att 
det är viktigt att se böckerna innan de köps in. Andra hjälpmedel som bibliotekarierna 
använder sig av är recensioner i dagstidningar och tidskrifter, men de flesta bibliotekarierna 
anser att dessa recensioner ofta kommer för sent. Eftersom bibliotekarierna inte hinner läsa alla 
böcker, läser de istället andras omdömen (ibid. s. 44-45).  
 
Nilsson och Synnermark menar att det ofta varit kulturjournalister och författare som kritiserat 
lektörsomdömena och frågar därför bibliotekarierna vad de anser om detta hjälpmedel. 
Författarna menar att det trots allt är bibliotekarierna som använder omdömena i sitt arbete. 
Majoriteten av de intervjuade är inte helt nöjda med sambindningshäftena i urvalsarbetet. 
Omdömena är ibland svårbegripliga, böcker felbedömda eller så innehåller omdömena ingen 
värdering utan är bara en resumé (1997, s. 46). Eftersom bättre alternativ saknas känner 
bibliotekarierna sig tvungna att använda dem ändå, men försöker komplettera med andra 
recensioner. Alla respondenterna anser dock att de klarar sig bra ändå tack vare sin långa 
yrkeserfarenhet. Trots detta säger bibliotekarierna att de skulle klara sig dåligt utan 
sambindningen. Frågan är då hur de nyutexaminerade bibliotekarierna ska klara sig i 
urvalsarbetet. Bibliotekarierna anser dock att flera fördelar finns med sambindningen. En fördel 
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med omdömena är att de är korta och går snabbt att läsa, om sambindningen inte fanns tror en 
bibliotekarie att urvalet skulle vara mycket tidskrävande (ibid. s.  47-48).  
 
I sin magisteruppsats ” Man silar mygg och sväljer kameler ibland.” Urval och 
beståndsarbete på några svenska barn- och skolbibliotek (2001) undersöker Emma 
Hermansson och Olof Berge – Kleber inköpsrutiner av barnlitteratur på svenska folk- och 
skolbibliotek. De studerar även beståndsuppbyggnad och eventuella förvärvsplaner på sju 
bibliotek. Utifrån detta utarbetar de ett exempel på en förvärvsplan som skulle kunna fungera 
som ett hjälpmedel i arbetet på barnavdelningar (2001, s. 2). För att ta reda på detta 
intervjuar de bibliotekarier om hur de arbetar med urvals och beståndsfrågor. De kommer 
bland annat fram till att bibliotekarierna lyssnar på användarnas önskemål och arbetar med 
Bibliotekstjänsts sambindningshäften som hjälpmedel i förvärvsarbetet. Inga förvärvsplaner 
förekommer på biblioteken och inget tydligt behov av en sådan uttrycks heller (s. 77-78). 
 
I en annan magisteruppsats Sambindningen &  kritiken (2001) av Marie Johanzon granskas 
debatten kring sambindningen och dess recensionsservice i dagspress och tidskriftsartiklar. 
Debatten förs huvudsakligen kring skönlitteraturen (dock framgår det ej om debatten förts 
kring både barn- och vuxenlitteratur). Några av de frågor hon försöker besvara är 
bakomliggande orsaker till att sambindningen väcker så starka känslor, vilka åsikter kritikerna 
för fram i artiklarna, vilka faktorer som utlöste debatten och slutligen om debatten har 
resulterat i några förändringar (s. 2).  Kritiken har huvudsakligen riktats mot recensionerna, 
lektörerna och Sambindningen/Bibliotekstjänst. Kritiken mot lektörerna har främst rört 
lektörernas brist på kompetens och att de på grund av detta skriver undermåliga recensioner. 
Det finns även debattinlägg som hävdar att lektörerna besitter en för stor makt över 
bibliotekens bokinköp. Flera debattartiklar är skrivna av missnöjda författare, men även av 
kulturskribenter. En av kulturskribenterna som kan sägas vara den som startade debatten är 
Lars –Olof Franzén (1981), som bland annat anser att ”hela Sambindningen för allas bästa bör 
avvecklas” (Franzén refererad i Johanzon 2001, s. 46). I undersökningen framgår även att 
bibliotekarierna är anmärkningsvärt sällsynta i debatten. Kritiken som berör omdömena 
handlar om deras form och innehåll. Man kritiserar deras begränsade omfång och flertalet 
direktiv lektörerna har att följa. Detta gör att många ställer sig kritiska till begreppet recension. 
Kritik framförs även mot Btj:s monopolliknande ställning (Johanzon, 2001, s. 47). Författaren 
kommer fram till att sambindningsrecensionernas avvikande form och relativt sett stora 
inflytande kan vara bakomliggande faktorer till debattens uppkomst. Slutligen konstaterar hon 
att Bibliotekstjänst inte har för avsikt att göra några genomgripande förändringar som enligt 
många behövs (ibid. s. 48). 
 
Det finns även exempel på bibliotek som är missnöjda med sambindningens lektörsomdömen 
av bilderböcker. I Luleå frångick man urvalsrutinerna med sambindningshäftena när det gällde 
barnbilderböcker enligt artikeln Luleå prövar nya inköpsrutiner för bilderböcker (1990) 
skriven av Therese Nyström. Anledningen till detta var att bibliotekarierna upplevde 
svårigheter med att bilda sig en riktig uppfattning om bildernas utseende och kvalitet utifrån 
dessa. De ansåg inte heller att sambindningsomdömena gjorde en rättvis bedömning av 
bilderböckerna. I flera fall var lektörerna mer positiva till böckerna än bibliotekarierna var när 
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de läste böckerna vilket ledde till att flera onödiga inköp gjordes. Sambindningen frångicks inte 
helt utan kompletterades med andra recensioner och en grupp som läste bilderböcker (1990, 
s. 268- 269).  
 

3 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att se hur illustratörer och bilder behandlas i Bibliotekstjänsts 
sambindningshäften jämfört med hur författare och text behandlas, alltså bilden mot ordet. Jag 
vill försöka ta reda på om bibliotekarien har hjälpmedel att få information om 
bilderboksillustratörer och bilder i urvalsarbetet och i referensarbetet. För att ta reda på detta 
vill jag undersöka det vanligaste hjälpmedlet, Bibliotekstjänsts sambindningshäften. 
 
3.1 Problemformulering 
 
Den övergripande problemformuleringen lyder på följande sätt: 
 
Vilken hjälp har bibliotekarien av Bibliotekstjänsts sambindningshäften för att få 
information om bilder och illustratörer i referensarbetet och vid litteraturinköp? 
 
För att lättare kunna besvara den övergripande problemformuleringen har jag använt följande 
underformuleringar: 
 
Vilket behov har bibliotekarier av hjälpmedel för att få information om bilder i 
urvalsarbetet och i referensarbetet? 
 
Hur hanteras, presenteras och behandlas illustratörerna och bilderboksbilderna i 
Sambindningens lektörsomdömen? 
 
Vilka värdeomdömen får bilderna? 
 
3.2 Avgränsningar 
 
Min ambition var länge att undersöka illustratörers ”synlighet” på bibliotek. Denna 
undersökning av Bibliotekstjänsts sambindningshäften och intervjuerna var då tänkt som ett 
delmoment i undersökningen tillsammans med en undersökning av två kataloger. När jag gjort 
denna del av undersökningen och påbörjat undersökningen av katalogerna framstod materialet 
som spretigt och ogreppbart för denna uppsats omfång. Jag valde därför att undersöka 
bildbehandlingen i Bibliotekstjänsts sambindningshäften och intervjua två bibliotekarier för att 
se om bibliotekarier har hjälpmedel för att få information om bilder och illustratörer i 
urvalsarbetet och i referensarbetet. 
 
3.3 Litteratursökning 
 



 
 

19 

Uppsatsarbetet inleddes med en litteratursökning. Denna har utförts i bibliotekskatalogerna på 
Borås högskolebibliotek och Borås stadsbibliotek. Dessutom har jag använt mig av 
databaserna Libris, Nordiskt BDI – Index, Mediearkivet, Artikelsök och Presstext. Exempel 
på sökord som förekommit är bilderböcker, bilder, bokillustration, kritik, sambindningen, 
bibliotekstjänst, barnlitteratur och illustratör. Dessa ord har trunkerats och kombinerats med 
ord som exempelvis bibliotek och barn. Jag har också haft nytta av litteraturförteckningar i de 
böcker jag funnit. 
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4 Metod 
 
4.1 Genomförande 
 
Undersökningen är av både kvalitativ- och i viss mån kvantitativ karaktär. Undersökningen 
består av tre delar: litteraturstudier, intervjuer och en analys av bibliotekstjänsts 
lektörsomdömen. Jag börjar undersökningen med litteraturstudier om bilderböcker, barns 
frågor på bibliotek, sambindningen, urvalsunderlag och barnlitteraturkritik. I nästa del 
intervjuar jag två bibliotekarier för att se hur de ser på Bibliotekstjänsts sambindningshäften 
som hjälpmedel för att få information om bilder och illustratörer vid litteraturinköp. Därefter 
sammanställer jag en förteckning över alla relevanta bilderböcker i sambindningen 2001, detta 
blir materialet jag utgår från i analysen av lektörsomdömen. När detta är färdigt granskar jag 
Bibliotekstjänsts lektörsomdömen av dessa böcker för att se hur bilder och illustratörer 
behandlas. Jag vill ta reda på om författare och illustratörer behandlas jämlikt och har fått lika 
stort utrymme. Utifrån resultatet av analysen av lektörsomdömen tittar jag sedan i praktiken på 
de bilderböcker som visar intressanta eller annorlunda tendenser. Bilderböckerna analyseras 
utifrån Ulla Rhedins bilderbokskategorier som visar text- bildförhållanden, jag vill på så sätt 
skapa en uppfattning om samspelet mellan text och bild. Detta för att sedan ha möjlighet att 
göra en bättre bedömning av bildens och textens roll i de olika sammanhangen. Om bilderna 
leder handlingen framåt i boken är det troligt att analysen av bilderna i lektörsomdömet är mer 
omfattande än om bilderna utgör en liten del av boken. Analysen av bilderböckerna är av 
kvalitativt slag då mitt syfte är att skapa en djupare förståelse för böckernas ikonotext i 
relation till resultatet från undersökningen. 
 
I undersökningen av Sambindningshäftena har jag studerat vissa fasta punkter, men jag har 
även varit öppen för annat intressant material. De punkter jag huvudsakligen tittat på är;  
 

• Hur stor kvantitativ del av omdömet som behandlar bilden eller illustratören.  
• Hur illustratörens namn presenteras i jämförelse med författarens namn i den inledande 

texten med bibliografisk information.  
• Vilket värdeomdöme bilderna får. Om bilderna har fått positiv eller negativ kritik. 
• Om illustratören och författaren presenteras i omdömet såsom de ska enligt Pm för 

lektörer. Presenteras författaren eller illustratören alltid, lika ofta eller finns en övervikt 
åt något håll?  

• Om texten eller bilderna behandlas först i omdömena.  
• Om något omdöme inte behandlar texten eller bilderna. 

 
4.2 Metodval och urval 
 
Mitt metodval föll sig ganska naturligt på kvalitativ intervjumetod eftersom jag vill spegla 
bibliotekariernas egna upplevelser av sitt arbete, få en djupare förståelse för och 
inblick i hur bibliotekarier arbetar i urvalsarbetet och i referensarbetet. Jag är intresserad av 
den enskilde bibliotekariens erfarenheter och inte av att göra generaliseringar över hur alla 
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bibliotekarier arbetar. Holme och Solvang menar i boken Forskningsmetodik. Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) att man med hjälp av en kvalitativ metod vill 
sätta sig in i den undersöktes situation och försöka se världen genom dennes perspektiv 
(1997, s. 92). Kvale menar i boken Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) att målet 
med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter 
av den intervjuades livsvärld (1997, s. 36).  
 
Litteraturstudien och intervjuerna är tänkta att komplettera varandra för att ge ett vidare 
perspektiv. Eftersom jag inte fann några åsikter från bibliotekarier i debatten kring 
bildbehandling i sambindningen har jag intervjuat två bibliotekarier för att visa exempel på hur 
deras tankar och åsikter kan se ut i frågan. Val av informanter kan göras utifrån olika kriterier, 
dels ett varierat urval för att få fram ett så brett material som möjligt och/eller att man försäkrar 
sig om att informanterna har så stor kunskap som möjligt om det man skall undersöka (Holme 
& Solvang 1997, s. 101-103). Jag har använt mig av den senare urvalsprincipen och har haft 
som kriterium att bibliotekarien ska ha arbetat med urvals- och referensarbete i minst 5 år. I 
samråd med min handledare beslöt jag mig för att ta kontakt med bibliotekarier utanför min 
hemkommun för att kunna möta informanterna med ”öppna ögon”. Jag kontaktade 
bibliotekschefen som gav mig namn och telefonnummer till två bibliotekarier som uppfyllde 
mina urvalskriterier. Jag intervjuat en bibliotekarie från ett huvudbibliotek och en bibliotekarie 
som arbetar på ett filialbibliotek. Båda bibliotekarierna ansvarar för litteraturinköpen på 
biblioteken och har arbetat som bibliotekarie i minst fem år. Båda biblioteken är folkbibliotek 
och ligger i mellersta Sverige. Informanterna kontaktades per telefon där jag redogjorde 
kortfattat för uppsatsens syfte, att intervjuerna spelades in på band samt att anonymitet 
garanterades. Intervjuerna genomfördes mellan den 17/3 -19/3 2002 och tog cirka en och en 
halv timme per intervju. Intervjuerna har haft formen av ett samtal. Vid intervjuerna har jag 
använt en intervjumanual (se bilaga 3). Informanterna fick inte i förväg ta del av 
intervjumanualen då jag ville ha spontana svar och reaktioner. Min frågeställning har jag delat 
in i olika teman eller rubriker, vilka jag sökt information om i intervjuerna. Om jag kritiskt ska 
granska mig själv som intervjuare upptäcker jag en del nybörjarfel som att jag pratade för 
mycket under intervjuerna, avbröt informanten och inte följde upp och fördjupade intervjusvar.  
 
Det har inte inom ramen av denna undersökning varit möjligt att undersöka alla bilderböcker i 
Bibliotekstjänsts sambindningshäften. Vissa avgränsningar har därför varit nödvändiga. 
Materialet i undersökningen är hämtat ur bibliotekstjänsts 24 sambindningshäften 2001 med 
avgränsningen skönlitterära barnbilderböcker, dock ej pekböcker. För att begränsa materialet 
ytterligare inriktar jag mig endast på förstagångsutgivna barnbilderböcker där författare och 
illustratör är skilda personer. Detta för att belysa frågeställningen i större utsträckning då jag 
bland annat studerar i vilken utsträckning författare och illustratörer presenteras. Med dessa 
avgränsningar inräknade återstår 75 titlar med totalt 165 omdömen. 
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5 Resultat och analys 
 
Resultatet av intervjuerna och analysen av sambindningens lektörsomdömen presenteras under 
skilda rubriker och diskuteras i sin helhet i analys- och diskussionsavsnittet. Resultatet från 
undersökningen av sambindningens lektörsomdömen presenteras inte bok för bok utan 
sammanfattas och presenteras i sin helhet. Vissa böcker och utdrag i recensioner presenteras 
dock för att exemplifiera och belysa materialet.  
 
5.1 Intervjuer  
 
Redovisningen av intervjuerna innehåller en del citat då jag anser att det tillför liv åt 
framställningen. Intervjucitaten har ibland redigerats något. Ambitionen har varit att ge en så 
tydlig och ordagrann återgivning av det sagda som möjligt, men utan att innehållet skyms av 
exempelvis onödiga upprepningar och småord. Andra exempel där redigering skett är när 
platser eller personer nämns vid namn, vilka då tagits bort. 
 
5.1.1 Presentation av informanterna 
 
Båda bibliotekarierna arbetar på folkbibliotek och ansvarar för inköp av barnlitteratur på 
respektive bibliotek.  
 
Kajsa har arbetat som bibliotekarie i cirka tio år. Hon arbetar ensam på en filial som är ett 
integrerat skolbibliotek. I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat arbete vid 
informationsdisken, bok- och tidskriftshantering, information och e-post, samarbete med 
skolan samt inköp till biblioteket och i viss mån skolan. Hennes arbetsdagar ser väldigt olika ut 
beroende på om det är skoldag eller inte. Under skoldagar upptar hylluppställning, utlån, 
återlämning och städning en stor del av arbetstiden. 
 
Lisa har arbetat som barnbibliotekarie i 14 år på huvudbiblioteket. Huvudbiblioteket har tre 
tjänster varav en är som barnbibliotekarie. När tjänsten tillsattes arbetade Lisa bara på 
barnavdelningen, men på grund av resursindragningar arbetar hon även på vuxenavdelningen. 
En av de huvudsakliga arbetsuppgifterna är bokprat för skolklasser. Varje skolklass kommer 
cirka fyra gånger per år och vid varje tillfälle bokpratar hon om tre böcker. Fjärrlån upptar en 
stor del av hennes arbetstid. Bibliotekets datasystem börjar bli gammalt och de är i behov av 
ett nytt för att kunna utföra onlinetjänster för exempelvis fjärrlån. Lisa ansvarar för inköp av 
barnlitteratur. Tidigare hade personalen bokmöten i samband med urvalsarbetet, men även här 
sätter resurserna stopp. Hon försöker skapa sig en helhetsbild av vad filialerna köper in och 
försöker sedan sprida titlarna istället för att alla bibliotek köper in samma titlar. Hon prioriterar 
att erbjuda flera titlar även om de finns på andra bibliotek i kommunen. Vissa böcker finns 
därmed bara på en filial även om hon egentligen anser att de borde finnas på huvudbiblioteket. 
”Detta är en nackdel för låntagarna i fråga om skönlitteratur då man oftast går och tittar på 
hyllorna efter något intressant. Men det får överväga att man har fler titlar”.  
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5.1.2 Vilka bilderboksfrågor är vanligast?  
 
Frågor från barn och vuxna skiljer sig inte så mycket angående bilderboksfrågor. Vuxna ställer 
ungefär lika frågor som barnen, eller tvärtom, enligt Kajsas erfarenhet. De frågar efter 
barnboksfigurer som Alfons eller Pettson. Vuxna frågar efter Elsa Beskow-böcker, men inte 
efter Gunilla Bergström-böcker utan istället efter Alfons. Detta tror hon beror på att Elsa 
Beskow är nära förknippad med sina böcker, medan Gunilla Bergström är relativt anonym och 
då hamnar fokus på figuren. Frågor om Pippi Långstrump är de allra vanligaste och då frågar 
de vuxna efter Astrid Lindgren medan barnen frågar efter Pippi Långstrump, ytterst sällan 
frågar även barnen efter Astrid Lindgren. ”Både författaren och illustratören tror jag är 
anonyma för många vuxna och barn. Det är många vuxna som inte har en aning om vad 
författarna heter”. 
 
Lisa anser att frågor rörande bokens handling är de vanligaste. Barnen vill exempelvis att 
boken ska handla om en hund, vara en saga eller handla om dinosaurier. Det är nästan aldrig 
någon som frågar efter illustratörer, utan frågar i sådana fall efter författaren och tänker inte på 
vem som har illustrerat boken. Både vuxna och barn tror ofta att det är författaren som har 
illustrerat böckerna och är inte medveten om skillnaden. Barn frågar även ofta efter figurer, 
exempelvis Mulle Meck eller Pettson, sådant man läst förut och känner igen.  
 
5.1.3 Tillgängliga hjälpmedel vid bild- och illustratörsfrågor 
 
Kajsa anser att frågor om de välkända barnboksfigurerna inte är svåra att besvara eftersom 
hon själv känner till dessa figurer. ”Ibland händer det att man inte alls vet vad de letar efter, jag 
vet att det fortfarande är en bok som jag inte har klart för mig vilken det är. Det är en liten 
pojke som sett en barnbok med en stor tiger utanpå, han hade nog lite diffusa begrepp själv. 
Jag gick och tittade och letade bland barnböckerna och hittade böcker med tigrar på, men det 
var ändå inte den bok han sökte. Visst händer det att man går bet då författarna inte är lika 
stora och kända”. Hon anser att en utförligare katalog med exempelvis fler ämnesord skulle 
underlätta arbetet avsevärt, särskilt vid ”svåra frågor”. Hon vet inte riktigt i vilken mån detta 
skulle vara genomförbart, men ”det skulle säkert gå att fylla på med fler ämnesord och 
ledtrådar”. Hon menar vidare att om det efterfrågade ordet eller figurens namn inte ingår i 
titeln, är boken svår att hitta.  
 
Genrelistorna från Btj är bra men inte fullt tillräckliga menar Lisa, det är ju hela tiden ett urval 
och ibland blir det lite tunt. ”Ibland så tänker jag att det kanske inte finns fler böcker, det finns 
ju inte bilderböcker om allting. Vad gäller teman är hjälpmedlen bra, det gäller bara att man 
använder sig av dem”. Om frågorna är lite svårare brukar hon försöka ta upp en beställning för 
att kunna leta i lugn och ro och då hittar man ofta det man är ute efter. Ibland har hon saknat 
något ämne i genrelistorna och det gäller att tänka på samma sätt som de som delar in 
böckerna. ”Ämnesord tycker jag är jätteviktigt! Skulle jag ha hur mycket tid som helst skulle 
jag arbeta med ämnesord anpassade för barn, inte ord som jag hittat på utan utöka orden. Det 
är ju ett jättebra hjälpmedel att man kan slå upp exempelvis kärlek i katalogen”.  
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5.1.4 Hur arbetar bibliotekarierna vid bild och illustratörsfrågor? 
 
Kajsa får sällan frågor om illustratörer, men flera frågor som rör bilder. Om figuren inte finns 
med i titeln är erfarenhet och ”browsing” bland hyllorna de enda hjälpmedel hon har för att 
finna den efterfrågade boken. Det finns hjälpmedel som Btj har gett ut, men de finns endast på 
Huvudbiblioteket dit hon kan ringa och fråga. ”Jag har aldrig haft anledning att ringa till Hb och 
bett att de ska ta reda på fakta om en speciell illustratör. Visst händer det ibland att jag ringer 
och frågar om hon kommer ihåg en bok om exempelvis en rutig elefant som jag hade en fråga 
om, och inte kom på vilken det var. Man frågar sina kollegor och använder sin erfarenhet, så 
det är viktigt att komma ihåg böcker”. På biblioteket finns en bok från Btj som behandlar tolv 
olika illustratörer som är ganska gammal. Om Kajsa har svårigheter att besvara en fråga söker 
hon ibland på nätet, men tycker att det är svårt att finna relevant material. Några gånger har 
hon utnyttjat tjänsten ”Fråga bibliotekarier online” på nätet. Kajsa har i vissa fall även mailat 
institutioner som Svenska barnboksinstitutet och museer. ”Det tycker jag är suveränt att man 
kan använda e-mailen till att fråga de här institutionerna där expertis finns”. Hon anser att 
hjälpmedlen ibland är otillräckliga. ”Det är svårt, det går alltså inte att söka på bilder i 
katalogen. Utan som sagt var har man bara sin erfarenhet att gå efter”. 
 
”Man går mycket på erfarenhet och det tyckte jag var svårt i början att man måste läsa in sig 
på så mycket barnböcker som nyutbildad” menar Lisa. Hon läser fortfarande mycket för att ha 
få en överblick över beståndet. Frågar låntagaren efter ett tema kan man plocka ut några 
böcker eftersom man har läst barnlitteraturen. Med hjälp av recensioner och Btj: s 
sambindninghäften håller hon sig à jour över nyutgivningen av böcker. Hon använder nästan 
aldrig katalogen eftersom hennes egen kunskap på ett bättre sätt tillgodoser användarnas 
behov då man ofta behöver ta del av böckerna själv för att på bästa sätt kunna svara på 
frågorna. Hon använder Btj: s listor och boktipsböcker. ”Vid genrefrågor är dessa bra, men 
det tar tid och ofta har användarna inte tid att vänta. Därför är det viktigare att man känner 
beståndet så att man ge dem något på en gång. Barn frågar ibland efter kluriga saker och kan 
ha olika upplevelser av samma bok, så ibland kör man fast. Om barn frågar brukar jag 
försöka visa dem liknande böcker men vissa barn är bestämda i sitt val”. Hon poängterar 
dock att hon inte undervärderar barns frågor.   
 
5.1.5 Bibliotekariernas syn på lektörsomdömen av bilderböcker?  
 
Vid inköp går Kajsa mycket på lektörernas omdömen. Har lektörerna kritiska omdömen som 
gäller bilden är hon tveksam till att köpa in den boken. Är de väldigt övertygande och tycker 
att boken är väldigt bra illustrerad eller har tydliga belysande bilder, så försöker hon köpa in 
de böckerna i mån av ekonomi. ”Man är ju i händerna på de här två lektörerna. Man får ju lita 
på dem, men ibland blir jag väldigt besviken. Då funderar jag om det verkligen var denna bok 
jag beställde, har jag köpt den här boken och varför köpte jag den här? Jag skulle önska att 
man kunde se bilderna före inköp”. I omdömena visas bokens framsida i miniformat och 
framsidan är ju viktig, framförallt för barn. Hon poängterar att den ska vara lockande och se 
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intressant ut. ”Framsidorna och omdömena har de delvis lagt upp online, jag tittade på dem 
några gånger, men det har jag lämnat eftersom det är för tidskrävande. Jag kan inte ägna så 
mycket tid åt beställningar utan det får jag ta när jag har småsnuttar av tid, annars skulle detta 
kunna vara ett hjälpmedel”. 
 
Att framsidorna är med i sambindningshäftena tycker Lisa är positivt, då får man en 
uppfattning av hur bilderna ser ut i alla fall. Hon anser att man via sambindningen kan skapa sig 
en bild av böckerna. Några gånger har hon blivit besviken på bilderna, då hon anser att de inte 
motsvarat förväntningarna. ”Då har jag nog haft en annan bild vid inköpet. Man har ju även de 
illustratörer man tycker om och då vet man på en gång hur det funkar”. Det senaste året då 
anslagen minskat har hon köpt in mindre bilderböcker därför att de har så mycket 
bilderböcker. Att bibliotekarien har en egen smak tror hon speglar inköpen, i alla fall på detta 
bibliotek då hon ensam köper in böcker fast hon försöker vara objektiv. Barn lämnar aldrig 
förslag på inköp, men när de läser på affischer, exempelvis bokjuryns, uttrycker de att ”den 
boken vill jag läsa” och då kan boken ibland stå på fönsterbrädet bredvid utan att de upptäckt 
den, säger Lisa. 
 
Om bilden får positiv kritik och texten negativ kritik köper Lisa ändå in boken eftersom bilden 
är det viktiga och om texten haltar lite kan hon tycka att det är okej. Det är värre om 
förhållandet är tvärtom och bilderna fått negativ kritik i en bilderbok, då köper hon inte in den. 
”Som vuxen kan man uppskatta endast en bra text, men det blir inte en riktigt bra bilderbok 
om inte både text och bilder är bra. Bilderna har ju ändå störst betydelse, tycker jag”.  
 
5.1.6 Hylluppställning med utgångspunkt från bilderna? 
 
”Det tycker jag låter roligt, spännande och intressant. Ett problem är att man skulle vilja ha 
otroligt mycket utrymme för att kunna skylta med böckerna med framsidan utåt eftersom 
bilden är det som många går efter när de lånar en bok oavsett om de är vuxen eller barn. Nu 
är det ju så att de vänder ryggen mot låntagaren om de inte ligger i bilderbokstrågen. Jag har 
svårt att tänka mig hur det skulle gå till med hylluppuppställning utifrån bilderna. Det vore 
samma sak som nu fast man vänder på begreppet eller om det skulle vara kopplat på nåt vis”. 
I bilderbokstrågen har Kajsa bland annat placerat bilderböcker skrivna av Astrid Lindgren i 
ett tråg. På tråget finns bilder på Pippi, Emil och barnen i Bullerbyn samt en skylt med 
författarens namn. Ett annat exempel är böcker om Alfons som presenteras på samma sätt 
med bild och författarnamn. Övriga böcker presenteras i bokstavsordning efter 
författarefternamn. Boktråget med alfonsböcker är placerat i anslutning till boktrågen med 
författarnamn på B då författaren till alfonsböckerna heter Gunilla Bergström. Då blir det en 
kombination av bilden, figuren och författaren. Det tycker hon fungerar väldigt bra och skulle 
vilja göra med fler böcker, men då krävs utrymme. Hon anser att man skulle kunna göra något 
mer vad gäller barnböcker och bilder. 
 
”Tanken känns inte främmande men det är ju Bibliotekstjänst som klassar böckerna och man 
gör ju som Bibliotekstjänst gör. Det skulle inte vara fel att organisera bilderböcker med 
utgångspunkt från bilderna, tycker jag, för de är ju lika viktiga. Det kan man ibland se i 
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recensionerna, att man lyfter fram bilderna. Exempelvis att storyn inte håller, men boken lyfter 
för att illustrationerna är så fina. Svårigheter kan ju finnas vid gränsfall, men så är det ju med 
fler saker” menar Lisa.  
 
5.1.7 Sammanfattning 
 
Enligt bibliotekariernas erfarenhet är frågor efter barnboksfigurer och frågor rörande bokens 
handling oftast förekommande. De får sällan frågor om författare och illustratörer. 
Bibliotekarierna tror att illustratörer och författare är relativt anonyma för barnen. Frågor kring 
de välkända figurerna är lätta att besvara då bibliotekarierna känner till dessa figurer. Om 
bibliotekarien inte redan känner till figuren eller bokens handling försöker hon besvara frågan 
genom att leta i hyllorna, söka i katalogen eller med hjälp av Bibliotekstjänsts genrelistor. Båda 
bibliotekarierna anser dock att katalogerna är bristfälliga när det gäller möjligheten att svara på 
bilderboksfrågor. Egen erfarenhet, att man känner till beståndet, är alltså viktigt för att kunna 
svara på bilderboksfrågor. Bibliotekstjänsts sambindningshäften är det hjälpmedel som 
används vid litteraturinköp. Bibliotekarierna menar att ”man är i händerna på dessa lektörer” 
och har ibland blivit besviken på ett förvärv då boken inte motsvarat förväntningarna. 
Bibliotekarierna önskar se bilderna före inköp. I sambindningshäftena visas bokens framsida i 
miniformat vilket bibliotekarierna tycker är bra, men inte tillräckligt. Båda bibliotekarierna är 
överens om att man kan skapa sig en uppfattning av boken och bilderna via lektörsomdömena. 
Att organisera bilderböcker med utgångspunkt från bilderna skulle kunna vara en möjlighet 
tror bibliotekarierna, dock skulle detta kräva mycket utrymme. En kombination där text 
förstärks med bilder skulle kunna vara ett välfungerande alternativ vad gäller bilderböcker.  
 
5.2 Sambindningens lektörsomdömen 
 
För att se vilken hjälp bibliotekarien har av Bibliotekstjänsts sambindningshäften i urvalsarbetet 
och i referensarbetet studerar jag nedan hur bilder och illustratörer hanteras, presenteras och 
behandlas i Bibliotekstjänsts lektörsomdömen. Undersökningen avser sambindningen 2001, 
vilken omfattade 24 sambindningshäften och 167 omdömen om bilderböcker för barn. I 
nedanstående analys av lektörsomdömen är det främst relationen mellan kategorierna jag vill 
påvisa.    
 
5.2.1 Bilderna 
 
De flesta recensionerna inleds med en beskrivning av bokens handling och motiv. Därefter 
behandlas texten och sedan bilderna. Texten bedöms först i något fler omdömen än bilden. 
Skillnaden är dock inte så stor då 95 lektörer bedömer texten före bilden och 72 lektörer 
bedömer bilden före texten. Det är vanligast att texten bedöms först i ett av bokens omdömen 
och bilden först i det andra. Detta betyder att vissa lektörer inte punktvis följt PM för lektörer 
- till bildens fördel.  
 
Ett exempel är boken Fidas hemlighet där texten presenteras först i det ena omdömet och 
bilden först i det andra omdömet.  
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Omdöme 1 

Bilderbok. En smått absurd men underhållande bok med du- duger- som- du- är- 
tema. Flickan Fida försöker dölja sitt rätta jag för att få leka med skolbarnen. Men 
det är inte lätt när hon fångar brännbollen med munnen och nosar sin blivande 
kompis i skrevet. Fida är en hund som klär sig i människodräkt eftersom hundlivet 
är alltför ”hundigt”. Inom fyrkantsformatet ryms en lättsam text som varvar 
dialog med en lite gammaldags berättarton… 

 
Omdöme 2 

En charmig berättelse med budskapet att alla duger precis som de är, och att man 
alltid skall sträva efter att vara sig själv. Fida är en annorlunda och tystlåten flicka 
som varje dag dyker upp på skolgården i hopp om att få vara med de andra 
barnen och leka. Hon känner dock att hon inte riktigt passar in eftersom hon har 
en så förskräcklig hemlighet som hon absolut inte kan avslöja för någon. Och 
eftersom författaren uttryckligen förbjuder alla som läst boken att ”gå och 
skvallra om Fidas hemlighet för någon” vore det också fel att avslöja något här… 
”Då förstör man ju hela alltet!” Boken bjuder sannerligen på oväntade vändningar 
och helsidesillustrationerna är fräscha och färgglatt uttrycksfulla. Språket är 
lättsamt och nyanserat och samspelar mycket väl med bilderna… 
 
   (Böcker och AV- media, 2001 s. 74) 

 
Om ett tiotal böcker står att bilden spelar stor roll för handlingen, exempelvis att orden följer 
bilden eller att handlingen är tam utan bilderna. Exempel på böcker är Rita ensam hemma, 
Vända på ända, Födelsedagspresenten. I dessa fall skulle kanske illustratörens namn stått i 
huvudrubriken? Följande står i recensionen av boken Rita ensam hemma: ”Texten består av 
ett fåtal meningar på varje uppslag som inleder bildberättandet. Här är det bokens illustrationer 
som har dominerande betydelse för berättelsen” (Böcker och AV- media, 2001 s. 89-90). 
 
I ett omdöme av tre utförda på boken Klockan torsdag behandlas bilden inte alls. Detta är 
dock det enda omdömet där bilden inte omnämns alls. Den motsvarande siffran för texten är 
tio omdömen där texten inte behandlas.  
 
5.2.2 Illustratörerna 
 
I sambindningshäftena står författarens namn fetstilt som överskrift till presentationen av boken. 
Illustratören nämns i undertexten utan markering, förstoring eller understrykning. Illustratörerna 
kommer här i skymundan då de inte på något sätt uppmärksammats med någon extra 
markering. 
 
Ett exempel: Hcf     

Lindgren, Barbro. 
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Jamen Benny. Text: Barbro Lindgren. 
Bild: Olof Landström. R&S. 32s. Stort  
Format (höjd 26 cm). 3 år och uppåt. 

 
När fyra böcker presenteras står illustratörens namn som upphovsman. Böckerna heter 
Vandrande våg, Vem är annorlunda, Julius blir kär och Trollfisket. Illustratörens namn 
står också först när text och illustration presenteras i undertexten. Bildernas värdeomdöme i 
dessa böcker varierar. En bok har inte fått något värdeladdat omdöme alls, två böcker har fått 
positiva omdömen och en bok har fått både ett positivt och negativt omdöme. En intressant 
iakttagelse är att i recensionen av boken Julius blir kär och boken Vem är annorlunda står 
att texten är omfångsrik, vilket inte riktigt var vad jag förväntade mig av dessa böcker. Jag 
förväntade mig att texten inte skulle vara så omfångsrik och att bilderna skulle ha en mycket 
framträdande roll i de böcker som presenterades med illustratören som upphovsman. I boken 
Trollfisket står som tidigare nämnts illustratörens namn som upphovsman. En intressant 
iakttagelse är att endast illustratörens namn finns på omslaget av denna bok. På de flesta av de 
andra böckerna finns både författarens och illustratörens namn med på omslaget.  
 
Ett exempel:  Hcf 

Bauer, Jutta. 
Julius blir kär. Bild: Jutta Bauer. Text: 
Kirsten Boie. Bergh. Övers. fr. ty. av 
Karin Nyman. Origs titel: Juli und die  
Liebe. 29s. Tvärformat (21 * 27 cm). 5 
år och uppåt. 

 
I PM för lektörer står att omdömet ska innehålla en kort presentation av 
författaren/illustratören. Eftersom det vore överflödigt med en presentation av författaren och 
illustratören i bokens båda omdömen har jag endast nämnt i hur många böcker illustratören 
och författaren presenteras. Om man ser till de sammanlagda omdömena per bok så innehåller 
ungefär hälften av alla bokomdömen både en presentation av författaren och illustratören, men 
nästan lika många innehåller ingen presentation alls. Om man endast ser till illustratörerna så 
omnämner några fler omdömen endast illustratören än endast författaren. Ett exempel är boken 
Lurvis där omdömet inleds med en presentation av illustratören. Författaren omnämns inte i 
något av bokens omdömen.  
 
Antal böcker där författare och illustratör presenteras 
 
Presentation av författare/illustratör Antal böcker 
Författare och Illustratör 30 
Ingen presentation 25 
Enbart illustratör 15 
Enbart författare 5 
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5.2.3 Bildernas kvantitativa utrymme 
 
Diagrammet nedan visar hur stor del i omdömena som behandlar bilderna. För att få fram 
resultatet har jag överskådligt räknat hur många meningar som omnämnt bilden. Jag har räknat 
in det material som rör illustratören då det ofta innefattar bilderna, exempelvis ”vackra bilder i 
akvarell av Gunna Gräs”. Material som i viss mån hör till handlingen exempelvis ”Skickligt 
speglas i text och bild berättelsen om en pojke…” är också inräknat. I ungefär hälften av alla 
omdömen upptar behandlingen av bilden en tredjedel eller fjärdedel av omdömet. Som 
framgår av diagrammet nedan så omnämns bilden endast med en rad i ett ganska stort antal 
omdömen.  
 
Andel text som behandlar bilden och illustratören i varje omdöme av totalt 167 omdömen 
                             
Antal omdömen Andel av omdömet som behandlar bild och illustratör      
39 En fjärdedel  
39 En tredjedel  
31  En mening/rad 
27 En femtedel 
24 Hälften 
6 Tre fjärdedelar 
1 Ingen 
 
Om man bortser från det material i omdömena som rör bokens handling och enbart fokuserar 
på textens och bildens utrymme i böckernas omdömen får bilderna över lag mest plats. I 
nästan lika många omdömen (i överblick per bok) får text och bild lika mycket utrymme. I ett 
tiotal omdömen upptar texten störst utrymme.  Jag har då tittat på uttryck som klart avser 
bilden eller texten exempelvis ”texten är skriven på ett…” eller ”bilderna är utförda i …”. 
 
I flertalet bilderböcker bedöms bilden endast med en eller två meningar som tidigare framgått. 
Då står det oftast ”trevliga bilder som väl följer texten” ”Eller illustrationer i tusch av…”. I 
boken Pingvin kvartetten recenseras bilderna med 1-2 rader, men ändå skriver lektörerna 
att bilderna för handlingen framåt och att texten är torftig utan bilderna. Detta är en ganska 
intressant iakttagelse då min förutfattade mening var att bilder med en framträdande roll i 
böckerna borde behandlas på ett större utrymme i omdömet. 
 
5.2.4 Värdeomdömen av bilderna 
 
Överlag får bilderna ett positivt omdöme. I över hundra omdömen får bilderna ett positivt 
omdöme. I vissa omdömen har jag inte funnit någon värdeladdad åsikt angående bilderna. 
Dessa omdömen presenteras i kategorin Ej värdeladdat omdöme. De negativa omdömena är 
endast 15 till antalet. 
 
Antal Bildernas värdeomdöme 
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omdömen 
113 Positivt omdöme 
15 Negativt omdöme 
36 Ej värdeladdat omdöme 
 
5.2.5 Sammanfattning 
 
Bilderna bedöms i alla omdömen utom ett där bilderna inte omnämns överhuvudtaget. I 95 
omdömen bedöms texten först och i 72 omdömen bedöms bilden först. Vanligast är att bilden 
bedöms först i ett av bokens omdömen och bilden först i det andra. Författarens namn 
presenteras fetstilt som överskrift, medan illustratörens namn inte markeras på något sätt. 
Detta kan vara en nackdel om man i urvalsarbetet söker böcker där en särskild illustratör 
medverkat. När fyra böcker presenteras står illustratörens namn som upphovsman. Enligt PM 
för lektörer ska omdömet innehålla en kort presentation av författaren och illustratören vilket 
drygt en tredjedel gör (sammanlagda omdömen per bok). Knappt en tredjedel av omdömena 
innehåller ingen presentation alls. Illustratören uppmärksammas således lika mycket (litet) som 
författaren, till och med mer. Bilderna får överlag mer utrymme i omdömena än texten, dock är 
skillnaden relativt liten. Bilderna får överlag ett positivt omdöme.  
 
5.3 Analys utifrån bilderbokskategorierna 
 
De böcker som fått intressanta och/eller avvikande lektörsomdömen studeras mer ingående 
nedan. Jag studerar bokens samspel mellan text och bild. Om exempelvis bilderna har en 
framträdande roll i boken är det troligt att analysen av bilderna är mer omfattande i 
lektörsomdömet.  
 
Eftersom fyra böcker presenteras med illustratörens namn i rubriken har jag valt att titta 
närmare på dessa böcker och deras samspel mellan text och bild. Boken Julius blir kär faller 
inom ramen av den kompletterande bilderbokens koncept, ord och bilder kompletterar 
varandra. Boken Vem är annorlunda hamnar inom den kontrapunktiska bilderbokens 
koncept där ord och bilder inte är förståeliga utan varandra. Boken Vandrande våg inom den 
expanderande bilderbokens koncept där orden förstärker bilderna. Slutligen hamnar boken 
Trollfisket inom den expanderande- och ambivalenta bilderbokens koncept där ord och 
bilder inte stämmer med varandra. Ikonotexten verkar alltså inte vara en gemensam faktor för 
böckerna. I boken Trollfisket och boken Vandrande våg har bilden den mest framträdande 
rollen då orden förstärker bilderna. Texten är inte heller så omfångsrik i dessa böcker. Bilden 
är inte den primära informationsbäraren i någon av de andra två böckerna, men bilderna 
samspelar i ganska stor utsträckning med texten. Texten är omfångsrik i dessa två böcker.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att i de böcker där bilden fått en framträdande roll är texten 
inte så omfångsrik och i de två böckerna där bild och text samspelar är texten mer omfångsrik. 
Möjligen kan det vara så att textens omfattning hänger ihop med böckernas ikonotext. Att 
bilden endast är den primära informationsbäraren i två av böckerna förvånar mig då jag 
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inledningsvis trodde att bilden skulle ha en mycket framträdande roll i alla dessa böcker. Å 
andra sidan har bilderna en ganska framträdande roll för bokens handling om man exempelvis 
jämför med böcker som faller inom den illustrerade textens koncept där bilden fyller en 
dekorativ funktion.  
 
I Klockan torsdag nämns inte illustrationerna alls i det tredje omdömet. Boken faller inom den 
illustrerade bilderbokens koncept. Bilden fyller alltså en dekorativ funktion och påverkar inte 
handlingen i så stor grad, kanske har bilderna därav fått mindre uppmärksamhet? 
 
Jag saknar en kategori för bilderböcker, där bilden varit primär vid tillkomsten exempelvis 
boken Trollfisket. Kategorin skulle vara liknande den illustrerade bilderbokens koncept, men 
där det klart och tydligt framgår att bilden varit primär vid bokens tillkomst. Att försöka skapa 
en förståelse för böckernas ikonotext utifrån bilderbokskategorierna visade sig vara svårare än 
jag tidigare trott, då böckerna var svårplacerade och ibland föll inom flera kategorier. Ett 
exempel är boken Trollfisket som enligt min uppfattning faller både inom den expanderande 
bilderbokens koncept och den ambivalenta bilderbokens koncept. Ett exempel är när 
trollfarfar säger till pojken att sjön måste vara förtrollad eftersom de inte fått napp på tre 
timmar, fast de kan se fiskarna simma därnere. På bilden ser båda å anda sidan mycket glada 
ut och trollmorfar pekar på ett nappande flöte, de omnämnda fiskarna syns inte heller till i 
vattnet. Detta kan bero på att text och bild inte tillkommit samtidigt och således har inget 
samspel förekommit vid bokens tillkomst.  
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6 Tolkning och diskussion av resultatet 
 
Syftet med denna uppsats är att se hur illustratörer och bilder behandlas i Bibliotekstjänsts 
sambindningshäften jämfört med hur författare och text behandlas, alltså bilden mot ordet. Jag 
vill försöka ta reda på om bibliotekarien har hjälpmedel att få information om 
bilderboksillustratörer och bilder i urvalsarbetet och i referensarbetet. Jag vill i detta avsnitt 
försöka diskutera mina resultat som framkommit i uppsatsen i relation till den litteratur jag tagit 
del av.  
 
6.1 Bibliotekariers behov av hjälpmedel i urvalsarbetet och i 

referensarbetet 
 
Eftersom det är praktiskt taget omöjligt att läsa alla bilderböcker innan de köps in eller att läsa 
recensioner i dagspress då endast ett urval presenteras där är bibliotekarier i behov av ett 
heltäckande hjälpmedel i urvalet. I dagsläget är sambindningshäftena det hjälpmedel som i 
störst utsträckning tillgodoser bibliotekariernas behov. Bibliotekarierna vill helst själva ta del av 
böckerna innan de köps in, om detta inte går är det viktigt att omdömena är så utförliga som 
möjligt.  
 
Om man ser till barns frågor på bibliotek är det relevant att bilder, handling och framförallt 
figurerna beskrivs i recensionerna då dessa ofta efterfrågas. Eftersom katalogerna är bristfälliga 
i denna aspekt är det kanske ännu viktigare att dessa faktorer behandlas i 
sambindningshäftena. Således kunde bibliotekarierna skapa sig en uppfattning av 
barnboksutgivningen och böckernas innehåll utifrån sambindningens recensioner, utan att själv 
ha tagit del av böckerna. Är det verkligen rimligt att bibliotekarien ska veta vad alla böcker 
handlar om för att kunna svara på barns frågor? Hur går man tillväga som nyutexaminerad och 
inte har så stor erfarenhet?  Katalogerna behöver förändras för att bibliotekarier ska kunna 
svara på bilderboksfrågor. Bland annat behöver ämnesorden utökas, menar de två intervjuade 
bibliotekarierna. Ordantalet i omdömena behöver utökas för att vara så heltäckande som 
möjligt. Bibliotekstjänsts lektörsomdömen finns i webbversion. Där skulle utdrag ur 
bilderböckerna kunna visas. De intervjuade bibliotekarierna uttryckte tidsbrist i urvalsarbetet, 
ett sådant utdrag kan vara ett alternativ om bibliotekarien är osäker över om en bok ska 
köpas in eller inte. 
 
Båda bibliotekarierna erfar att barn sällan frågar efter författare och illustratörer. Lisa nämner å 
andra sidan att man har vissa författare och illustratörer som man föredrar och håller då extra 
utkik efter böcker skrivna eller illustrerade av dem i sambindningshäftena. Om man söker 
böcker i sambindningshäftena där en särskild illustratör medverkat är namnet svårare att hitta 
än om man söker böcker av en författare. Att hitta böcker på hyllan där en särskild illustratör 
medverkat är mycket tidskrävande, nästintill omöjligt.    
 
6.2 Hur illustratörer och bilder behandlas i sambindningshäftena 
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Enligt mina studier av Bibliotekstjänsts sambindninghäften 2001 behandlas 
bilderna/illustratören i alla fall på en kvantitativt större yta än texten. Om man ser till 
illustratörens namn och huruvida det presenteras så kommer namnet i skymundan till förmån 
för författarens namn. För en rättvis behandling skulle kanske både författarens och 
illustratörens namn presenteras som huvudrubrik till omdömet. Jag skulle personligen inte ha 
något emot detta och kan inte heller se några negativa konsekvenser. Huvudsaken är att det 
finns en konsekvens i presentationen, exempelvis att namnen presenteras i bokstavsordning 
eller att författarens eller illustratörens namn alltid presenteras först, exempelvis Andersson, 
Anna/Bengtsson, Benny.  
 
När jag upptäckte att illustratörens namn stod som uppslagsord på fyra böcker blev jag 
intresserad av vilka förlag som gett ut dessa böcker, om det styrts därifrån, men böckerna är 
utgivna på olika förlag. Anledningen till att just dessa böcker har fått illustratörens namn som 
upphovsman istället för författarens beror eventuellt på att illustratören framfört idén till boken. 
Det vore intressant att se vilka kriterier Bibliotekstjänst har för presentationen av författare och 
illustratör i den bibliografiska informationen. Kulturrådet ger varje år ut en katalog med nya 
barnböcker som kallas Barnbokskatalogen.  I Barnbokskatalogen presenteras exempelvis 
Jutta Bauer och Vera Glumac-Perlesi inte i omdömets överskrift, vilket var fallet i 
sambindningshäftena. 
 
Bibliotekarierna anser att bilderna uppmärksammas väl, att bilderna lyfts fram. I mina studier 
av sambindningshäftena framgår att bilderna uppmärksammas och analyseras på ett lika stort 
utrymme som texten, i vissa fall får bilden större utrymme.  
 
Illustratörerna och bilderna verkar få lika mycket uppmärksamhet som författarna och texten, 
kanske till och med lite mer uppmärksamhet i omdömena. Illustratörerna behöver kanske inte 
vara lika missnöjda längre angående hur deras bilder behandlas?  
 
Om böckerna skulle kunna organiseras utifrån bilderna går bara att spekulera i, men båda de 
intervjuade bibliotekarierna ställer sig positiva till förslaget. På biblioteken har man till viss del 
organiserat böckerna efter bilder genom att bryta ut figurer i hylluppställning.   
 
6.3 Sambindningshäftena som urvalsunderlag 
 
Båda informanterna menar att ”man är i händerna på dessa två lektörer” i urvalsarbetet. Får 
boken ett negativt omdöme köps boken i regel inte in. Får boken ett positivt omdöme köper 
biblioteket in boken. Det händer att bibliotekarierna ibland blir besvikna på ett inköp då boken 
inte motsvarat förväntningarna. Båda informanterna i denna undersökning och informanterna i 
Nilsson och Synnermarks magisteruppsats Urvalsunderlag och debatt i samband med 
inköp av barnlitteratur (1997) skulle vilja se bilderna innan boken köps in. Bibliotekstjänst 
har försökt tillgodose detta behov genom att visa bokens framsida i häftet och på Internet. 
Informanterna har vid några tillfällen tagit del av bilderna online, men tvingats frångå detta i 
brist på tid. Båda bibliotekarierna anser att man skulle kunna få en uppfattning om hur bilderna 
ser ut med hjälp av sambindningshäftena. Att bilderna ser lockande och intressanta ut kan vara 
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ett argument för inköp menar bibliotekarierna. Likaså om bilden får positiv kritik och texten 
haltar kan bildens positiva omdöme överväga för inköp. Lisa menar att hon inte köper in 
boken om förhållandet är tvärtom, att bilderna får negativ kritik.  
 
En av debattörerna uttryckte tidigare att beskrivningen av handlingen tog stor plats. Enligt min 
uppfattning upptar den fortfarande en stor plats. Att handlingen ska beskrivas framgår i PM för 
lektörer och i kriterierna för en bra recension, ett max antal ord för beskrivningen av 
handlingen vore kanske att föredra? Å andra sidan kan det vara svårt att på ett mindre 
utrymme ge en klar bild av bokens handling. Kanske behöver ordantalet utökas för att både 
bilder, text, handling, författare och illustratörer skall få tillräckligt med utrymme i omdömet. 
Att ordantalet borde utökas har även påpekats i debatten kring sambindningen. Ett särskilt 
PM för bilderboksrecensioner borde kanske utarbetas av sambindningen. 
 
Att bilderna ska behandlas i recensioner framgår av PM för lektörer och uttrycks även som ett 
kriterium för vad en bra recension ska innehålla i Wilson och Bishops undersökning Criteria 
for Reviewing Childrens books. Den fjärde punkten i PM för lektörer innefattar en 
bedömning av texten och den femte punkten en bedömning av bilden. Vissa lektörer bedömer 
bilderna först i omdömet och andra lektörer texten först. Detta betyder att vissa lektörer 
skriver i en annan ordningsföljd än vad som står i Pm för lektörer. I vilken ordning bilderna 
behandlas är troligtvis ointressant för bibliotekarier i deras urvalsarbete, då huvudsaken är att 
bilderna behandlas. Jag kan dock förstå om illustratörerna känner sig styvmoderligt 
behandlade på grund av detta, framförallt om bilderna har en central roll i boken. 
 
Jag tycker personligen inte att det låter så tokigt med Cecilia Torudds ”omvända” recension 
där bilden ligger i fokus. Å andra sidan skulle kanske texten komma i skymundan om fallet var 
det omvända. En jämvikt är nog bäst. 
 
6.4  Värdeomdömen av bilderna 
 
Om man ser till bildernas värdeomdömen stämmer de ganska väl överens med böckernas 
helhetsvärdeomdömen. Bilderna bedöms till och med positivare i sig än om man ser till 
böckernas helhet.  
 
Att vissa omdömen inte innehåller en presentation av författaren eller illustratören tror jag inte 
har något att göra med böckernas ikonotext eller att de inte är värda uppmärksamheten. Jag 
tror snarare att namnen betraktas som kända inom biblioteksvärlden, eller att lektören av 
någon anledning anser att information om dessa är irrelevant i sammanhanget. Dock innehåller 
ju något fler omdömen en presentation av illustratören vilket kan betraktas vara till 
illustratörens fördel gentemot författaren. Man kan alltså säga att bilden på något sätt 
behandlas i nästan alla omdömen, i varierande utsträckning. 
 
6.5 Förslag till vidare studier 
 
Jag har i undersökningen kunnat se vissa tendenser som skulle kunna bekräftas, motsägas eller 
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nyanseras vid en utvidgad undersökning. 
 
Det vore intressant att i ett helhetsperspektiv se hur bilder och illustratörer behandlas på 
bibliotek. Bibliotekarierna efterfrågade fler ämnesord för barn i katalogerna. Vad frågar barn 
efter på bibliotek? Hur kan man koppla ihop katalogerna med barns frågor? 
 
Undersökningen visar att bilderna bedöms positivare i sig än om man ser till böckernas helhet. 
Kan det vara så att det finns ett komplex hos lektörerna som gör att de hellre är positiva eller 
neutralt deskriptiva? Eller kan det föreligga kvalitetsskillnader mellan illustratörernas och 
författarnas sätt att gestalta berättelserna? 
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7 Slutsatser 
 
Slutligen vill jag besvara mina frågeställningar. Jag har valt att först besvara frågeställningarna 
för att slutligen besvara själva problemformuleringen. 
 
Vilket behov har bibliotekarier av hjälpmedel för att få information om bilder i 
urvalsarbetet och i referensarbetet? 
 
Jag har genom mina litteraturstudier och intervjuer kunnat se att bibliotekarier har behov av 
hjälpmedel för att få information om bilder i referensarbetet och i urvalsarbetet. Mina intervjuer 
med två bibliotekarier visar att barn oftast frågar efter barnboksfigurer eller ställer frågor som 
rör bokens handling, vilket inkluderar bilderna. Barn frågar sällan efter författare eller 
illustratörer. Utan hjälpmedel i referensarbetet skulle bibliotekarien vara tvungen att känna till 
hela beståndets innehåll för att kunna svara på barns frågor om bilder. Eftersom bilden har en 
central roll i bilderböcker, därav namnet, är det nödvändigt att lektörsomdömen behandlar och 
ger information om bokens bilder. Bibliotekarien skulle utan hjälpmedel i urvalsarbetet vara 
tvungen att själv ta del av alla nyutgivna böcker, vilket vore både praktiskt och tidsmässigt 
omöjligt.  
 
Hur hanteras, presenteras och behandlas illustratörerna och bilderboksbilderna i 
Sambindningens lektörsomdömen? 
 
Barnbilderboksillustratörer och bilder är relativt väl uppmärksammade och synliga i 
Bibliotekstjänsts sambindningshäften. Min undersökning av Bibliotekstjänsts lektörsomdömen 
visar att bilderna bedöms i alla lektörsomdömen, utom ett. Bilderna bedöms på ett kvantitativt 
större utrymme än texten. Texten bedöms först i något fler omdömen än bilden. I 
sambindningshäftena står författarens namn fetstilt som upphovsman till boken. Illustratören 
nämns i undertexten utan markering, förstoring eller understrykning. Illustratörerna kommer här 
i skymundan då de inte på något sätt uppmärksammats med någon extra markering. Däremot 
presenteras illustratörens namn i fler omdömen än författarens namn.  
 
Vilka värdeomdömen får bilderna? 
 
Bilderna får överlag ett mycket positivt värdeomdöme. Bilderna bedöms positivare i sig än om 
man ser till böckernas helhet.  
 
Vilken hjälp har bibliotekarien av Bibliotekstjänsts sambindningshäften för att få 
information om bilder och illustratörer i referensarbetet och vid litteraturinköp? 
 
Sambindningshäftena kan fungera ganska väl som hjälpmedel för bibliotekarier att få 
information om bilderboksillustratörer och bilder i urvalsarbetet. Detta visar både debatt, 
intervjuer och källanalys. Förslag på förbättringar är utökat ordantal och bättre möjlighet att se 
bilderna innan litteraturinköp. Bibliotekarier är huvudsakligen tvungna att använda sin 
erfarenhet för att kunna svara på bilderboksfrågor.  
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8 Sammanfattning 
 
Idén till uppsatsen fick jag efter att ha läst en artikel om illustratörers och bilders osynlighet i 
recensioner. Detta ledde fram till ett beslut att undersöka och skriva om hur bilder och 
illustratörer behandlas i Bibliotekstjänsts sambindningshäften och om bibliotekarier har 
hjälpmedel att få information om bilderboksillustratörer och bilder i urvalsarbetet och i 
referensarbetet.  
 
Syftet med denna uppsats är att se hur illustratörer och bilder behandlas i Bibliotekstjänsts 
sambindningshäften jämfört med hur författare och text behandlas, alltså bilden mot ordet. Jag 
vill försöka ta reda på om bibliotekarien har hjälpmedel att få information om 
bilderboksillustratörer och bilder i urvalsarbetet och i referensarbetet. För att ta reda på detta 
vill jag undersöka det vanligaste hjälpmedlet, Bibliotekstjänsts sambindningshäften. 
Undersökningen består av tre delar; litteraturstudier, intervjuer och en analys av 
Bibliotekstjänsts sambindningshäften. 
 
Litteraturstudien innehåller tidigare forskning och undersökningar som rör bilderböcker, barns 
frågor på bibliotek, sambindningen, urvalsunderlag och barnlitteraturkritik. 
 
Därefter har jag intervjuat två bibliotekarier för att se vilket behov de har av hjälpmedel för att 
få information om bilder i urvalsarbetet och hur de ser på Bibliotekstjänsts sambindningshäften 
som hjälpmedel vid litteraturinköp. De två intervjuade bibliotekarierna arbetar båda på 
folkbibliotek och ansvarar för inköp av barnlitteratur på respektive bibliotek. Bibliotekarierna 
anser att Bibliotekstjänsts sambindningshäften fungerar relativt bra som underlag i 
urvalsarbetet, att man kan skapa sig en uppfattning av bilderboken i urvalsarbetet och i 
referensarbetet. De uttrycker dock ett önskemål om att kunna se bilderna bättre före inköp. 
En av de intervjuade bibliotekarierna anser att bilder uppmärksammas och lyfts fram i 
lektörsomdömena. Enligt bibliotekariernas erfarenhet är frågor efter barnboksfigurer och 
frågor rörande bokens handling oftast förekommande. Frågor kring de välkända figurerna är 
lätta att besvara då bibliotekarierna känner till dessa figurer. Om bibliotekarien inte redan 
känner till figuren eller bokens handling försöker hon besvara frågan genom att leta i hyllorna, 
söka i katalogen eller med hjälp av Bibliotekstjänsts genrelistor. Båda bibliotekarierna anser 
dock att katalogerna är bristfälliga när det gäller möjligheten att svara på bilderboksfrågor. 
Egen erfarenhet, att man känner till beståndet, är alltså viktigt för att kunna svara på 
bilderboksfrågor.  
 
Vidare har jag studerat i vilken utsträckning och på vilket sätt bilder och illustratörer behandlas 
i Bibliotekstjänsts sambindningshäften. Undersökningsmaterialet till källanalysen består av 
skönlitterära bilderböcker presenterade i sambindningen 2001.  
Resultatet visar att behandlingen av illustrationer är väl tillgodosedd. Bilderna upptar i 
kvantitativ mängd större plats än texten i en övervägande del av omdömena. Illustratörerna har 
dock hamnat i skymundan i jämförelse med författarna om man ser till hur namnen presenteras. 
Författarens namn presenteras som uppslagsord i den bibliografiska informationen med 
fetmarkering medan illustratörens namn presenteras i undertexten utan markering. Bilderna får 
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överlag ett mycket positivt omdöme. Det verkar inte finnas något samband mellan bildernas 
ikonotext och hur de behandlas i omdömena utifrån de böcker jag tittat på. Skulle man gå 
igenom alla böcker kanske resultatet sett annorlunda ut, detta är ju endast ett litet antal 
böcker. 
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Bilaga 1 Bilderböckerna 
 
Ahvander, Ingmarie: Farmors pangkakor. Text: Ingmarie Ahvander. Bild: Mati Lepp. 
(2001:13) 
 
Appelgren, Tove: Vesta – Linnéa och monstermamman. Text: Tove Appelgren. Bild: Salla 
Savolainen. (2001:24) 
 
Arrhenius, Peter: Pingvinkvartetten tar priset. Text: Peter Arrhenius. Bild Ingela 
Arrhenius. (2001:15) 
 
Arro, Lena: Godnatt alla djur. Text: Lena Arro. Bild: Catarina Kruusval. (2001:12) 
 
Bauer, Jutta: Julius blir kär. Bild: Jutta Bauer. Text Kirsten Boie. (2001:21) 
 
Bourgeois, Paulette: Franklin blir storebror. Text: Paulette Bourgeois. Bild: Brenda Clark. 
(2001:09) 
 
Dahlbäck, Helena: Födelsedagspresenten. Text: Helena Dahlbäck. Bild: Anna Bengtsson. 
(2001:09) 
 
Dahlbäck, Helena: Jocke Molin – hellre död än röd. Text: Helena Dahlbäck. Bild: Robert 
Nyberg. (2001:18) 
 
Dallas- Conté, Juliet: Kuckeli – muu – muu! Text: Juliet Dallas Conté. Bild: Alison Bartlett. 
(2001:21) 
 
Davidsson, Cecilia: Tilda och hajen. Text: Cecilia Davidsson. Bild: Helena Davidsson- 
Neppelberg. (2001:15) 
 
De Smet, Marjan: Inlåst! Text: Marjan De Smet. Bild: Marja Meijer. (2001:14) 
 
Donaldsson, Julia: Björnens brev. Text: Julia Donaldsson. Bild: Axel Scheffler. (2001:06) 
 
Donaldsson, Julia: Kaninens tupplur. Text: Julia Donaldsson. Bild: Axel Scheffler. 
(2001:08) 
 
Donaldson, Julia: Kvastresan. Text: Julia Donaldson. Bild Axel Scheffler. (2001:16) 
 
Doyle, Malachy: En lurig pojke. Text: Malachy Doyle. Bild: Jane Ray. (2001:20) 
 
Dörrie, Doris: Lotta vill vara prinsessa. Text: Doris Dörrie. Bild: Julia Kaergel. (2001:14) 
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Emmett, Jonathan: Mullvaden och månen. Text: Jonathan Emmett. Bild: Vanessa Cabban. 
(2001:11) 
 
Engström, Mikael: Kaspar och snömannen. Text: Mikael Engström. Bild: Helena Willis. 
(2001:15) 
 
Garthon, Måns : Alla barnen reser jorden runt. Text: Måns Garthon. Bild: Johan Unenge. 
(2001:16) 
 
Garthon, Måns : Ronny & Julia klär ut sig. Text: Måns Garthon. Bild: Johan Unenge. 
(2001:15) 
 
Fauerby, Lene : Mette och presenten. Text: Lene Fauerby. Bild: Mette – Kristine Bak. 
(2001:07) 
 
Fauerby, Lene : Mette åker till stan. Text: Lene Fauerby. Bild: Mette – Kristine Bak. 
(2001:07) 
 
Fine, Anne : Lurvis. Text: Anne Fine. Bild: Ruth Brown. (2001:14) 
 
Forsman, Ingela: Klockan torsdag. Text: Ingela Forsman. Bild: Jennifer Saxell. (2001:22) 
 
French, Vivian: En present till mamma. Text: Vivian French. Bild: Dana Kubick. (2001:24) 
 
Garthon, Måns : Alla barnen firar jul. Text: Måns Garthon. Bild: Johan Unenge. (2001:02) 
 
Geijerstam, Brita af: Vänner. Text: Brita af Geijerstam. Bild: Cecilia Torudd. (2001:21) 
 
Gernhardt, Robert: Resan till Amerika. Text: Robert Gernhardt. Bild: Philip Waechter. 
(2001:05) 
 
Gieseler, Corinna: Bra gjort, Dudde! Text: Corinna Gieseler och Markus Niesen. Bild: 
Annette Swoboda. (2001:22) 
 
Glumac – Perlesi, Vera: Vem är annorlunda? Bild: Vera Glumac – Perlesi. Text: Ingrid 
Fioretos. (2001:06) 
 
Graah – Hagelbäck, Kristian: Sagan om Blek Inge. Text: Kristian Graah – Hagelbäck. 
Bild: Rickard Svensson. (2001:03) 
 
Grkovic, Nenne : När strömmen gick. Text: Nenne Grkovic. Bild: Mimmi Tollerup – 
Grkovic. (2001:09) 
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Gustafsson, Lennart: Binke får ett syskon. Text: Lennart Gustafsson. Bild: Ylva – Li 
Gustavsson. (2001:20) 
 
Hald, Niklas: Nappjakten. Text: Niklas Hald. Bild: Fibben Hald. (2001:24) 
 
Halling, Thomas: Hjalmar och julklapparna. Text: Thomas Halling. Bild: Jan Gustavsson. 
(2001:19) 
 
Hellstadius, Maria: Malte möter Ängel, en majkväll på Millesgården. Text: Maria 
Hellstadius. Bild: Karin Södergren. (2001:15) 
 
Jaensen, Håkan: Pappa hund. Text: Håkan Jaensen. Bild: Joakim Lindengren.  
(2001:01) 
 
Jaensson, Håkan: Rita ensam hemma. Text: Håkan Jaensson. Bild: Gunna Grähs. 
(2001:14) 
 
Karlsson, Ylva: När mormor glömde att hon var död. Text: Ylva Karlsson. Bild: Anna 
Bengtsson. (2001:14) 
 
Keyet, Lotta: Vandrande våg. Bild: Lotta Keyet. Text: Mats Keyet. (2001:15) 
 
Knutsson, Gösta: Pelle Svanslös och spöket. Text: Gösta Knutsson. Bild: Harald 
Sonesson. (2001:10) 
 
Kromhout, Rindert: Lilla åsnan kan själv. Text: Rindert Kromhout. Bild: Annemarie van 
Haeringen. (2001:23) 
 
Larsson, Dan: Stefan och elake Emil. Text: Dan Larsson. Bild: Annika Arvidsson. 
(2001:04) 
 
Laurie, Alison: De svarta gässen. Text: Alison Laurie. Bild: Jessica Souhami. (2001:17) 
 
Lidberg, Rolf: Trollfisket. Bild: Rolf Lidberg. Text: Robert Alsterblad. (2001:20) 
 
Lind, Mecka: Tockens julafton. Text: Mecka Lind. Bild: Lars Rudebjer. (2001:17) 
 
Lindgren, Barbro: Jamen Benny. Text: Barbro Lindgren. Bild: Olof Landström. (2001:21) 
 
Lindkvist, Karl Gustav: Katten och sjörövarnalle. Text: Karl Gustav Lindkvist. Bild: Alma 
Feiger. (2001:13) 
 
Malmborg, Ewa : Ja! Sa Petter. Text: Ewa Malmborg. Bild: Lisa Sollenberg. (2001:03) 
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Malmborg, Ewa : Nej! Sa Petter. Text: Ewa Malmborg. Bild: Lisa Sollenberg. (2001:03) 
 
McAllister, Angela: Haren och sköldpaddan. En fabel av Aisopos. Text: Angela 
McAllister. Bild: Jonathan Heale. (2001:16) 
 
Matthis, Nina: Tantjakten. Text: Nina Matthis. Bild: Gunilla Kvarnström. (2001:01) 
 
Morgen, Michaela: Den första snön. Text: Michaela Morgen (återberättad av Michaela 
Morgan efter en berättelse av Graham Ralph). Bild: Sue Tong. (2001:04) 
 
Norlin, Arne : Här kommer flygplanet. Text: Arne Norlin. Bild: Jonas Burman. (2001:17) 
 
Olczak, Martin: Vända på ända. Text: Martin Olczak. Bild: Anna Sandler. (2001:12) 
 
Olivero – Reinius, Johan: Fidas hemlighet. Text: Johan Olivero – Reinius. Bild: Tomas 
Jönsson. (2001:03) 
 
Olsson, Sören: Ful – Otto. Text: Sören Olsson och Anders Jacobsson. Bild: Henrik Lange. 
(2001:21) 
 
Olsson- Anderberg, Lotta: Hundliv. Text: Lotta Olsson Anderberg. Bild: Maria Jönsson. 
(2001:21) 
 
Qadir, Hiwa: De två snöflingorna. Text: Hiwa Kader. Bild: Rebwar Said. (2001:13) 
 
Ritchie, Alison: Jag vill inte sova ensam. Text: Alison Ritchie. Bild: Cathy gale. (2001:21) 
 
Rundberg, Johan: Hopplösa lillasyster. Text: Johan Rundberg. Bild: Annie Huldén. 
(2001:18) 
 
Schaefer, Carole Lexa: I den stora skogen vid sängdags. Text: Carole Lexa Schaefer. 
Bild: Vanessa Cabban. (2001:10) 
 
Scholey, Arthur: Babusjka. En rysk julsaga. Text: Arthur Scholey. Bild: Helen Cann. 
(2001:24) 
 
Sidenbladh, Cecilia: Slottet Brinner! Text: Cecilia Sidenbladh. Bild: Tord Nygren. 
(2001:01) 
 
Sidenbladh, Cecilia: Trollflöjten. Text: Cecilia Sidenbladh. Bild: Tord Nygren. (2001:11) 
 
Sindt, Ulf: Pusskalaset. Text: Ulf Sindt. Bild: Gunilla Kvarnström. (2001:20) 
 
Stark, Ulf: Hönsfjäderskorna. Text: Ulf Stark. Bild: Anna Höglund. (2001:14) 
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Stenberg, Birgitta: Billy och Lotta på rymmen. Text: Birgitta Stenberg. Bild: Mati Lepp. 
(2001:24) 
 
Stewart, Paul: Översvämmningen. Text: Paul Stewart. Bild: Chris Ridell. (2001:03) 
 
Waring, Richard: Den hungriga hönan. Text: Richard Waring. Bild: Caroline Jayne Church. 
(2001:08) 
 
Weise, Christina: Hr Pling på korvjakt. Text: Christina Weise. Bild: Rasmus Bregnh∅j. 
(2001:14) 
 
Westera, Bette: Sov gott, Boba Björn. Text: Bette Westera. Bild: Suzanne Diederen. 
(2001:11) 
 
Widding, Fillie Lyckow: Jag Rimbo och Sessan. Saga för små och stora barn som vi har 
berättat för vår matte.  Text: Fillie Lyckow Widding. Bild: Ingrid Rådholm. (2001:09) 
 
Wänblad, Mats: Imma & Diser går på zoo. Text: Mats Wänblad. Bild: Per Gustavsson. 
(2001:12) 
 
Zetterholm, Finn: Lejon under sängen. Text: Finn Zetterholm. Bild: Jens Ahlbom. (2001:20) 
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Bilaga 2 PM för lektörer 
 
F= Punkt som bör beaktas av folkbibliotekslektör. 
S= Punkt som bör beaktas av skollektör. 
Avsikten med denna uppdelning är att de två recensionerna tillsammans ska ge en fyllig 
information om boken. 
 
F 1. Kort presentation av författaren/illustratören. 
F (S) 2. Ange bokens motiv (typsituation, t.ex. syskonkärlek) och antyd kortfattat bokens 
handling (max 20-30 ord). Det är en fördel om ett ev. referat integreras med    
analysen/tolkningen och värderingen av boken. 
FS 3. Karaktärisera och bedöm/ta ställning till bokens person-, tids- och miljöskildring. 
FS 4. Karaktärisera och bedöm bokens språk och stil. Beträffande översättningar: Avge ett 
omdöme om den svenska språkdräkten. 
FS 5. Bedöm illustrationernas karaktär och stil, deras konstnärliga värde och relation till 
texten. Kommentera färgbehandling (ev. svart-vitt), layout (bildtyper och bildstorlekar, 
textplacering i eller utanför bilden) och om möjligt teknik. 
FS 6. Kommentera bokens tendens, d.v.s. dess ställningstagande i och behandling av 
politiska, sociala, etiska, religiösa eller liknande frågor. Observera att åsikterna ska redovisas 
men inte recenseras. 
FS 7. Diskutera bokens värde och gör ev. jämförelse med andra böcker i författarens 
produktion eller i samma genre. Karaktärisera boken i relation till dess funktion som 
skönlitteratur, pedagogisk litteratur (brukslitteratur, faktalitteratur) eller didaktisk litteratur 
(läromedel). 
FS 8. Beträffande faktaböcker: Gör en bedömning av fackmässig tillförlitlighet och av ev. 
kartor, register och litteraturförteckningar. 
FS 9. Ange från vilken ålder och för vilken målgrupp (barn och/eller vuxna) boken kan anses 
lämplig. 
S 10. Om boken fått en positiv värdering: passar den att användas vid behandling av något 
speciellt tema eller intresseområde i grundskolan eller förskolan? (Ange ämne, intresseområde 
e. dyl.) Om boken fått en negativ recension ska denna punkt förbigås. 
FS 11. gör den typografiska utformningen boken lätt- eller svårtillgänglig för den eller de 
åldersgrupper den vänder sig till? 
F 12. Beträffande nya omarbetade upplagor: Ange vari omarbetningen består. Bör närmast 
föregående upplaga bytas ut? (Gäller faktaböcker) Motivera i så fall detta. 
FS 13. Recensionerna ska omfatta 120-150 ord.  
  

(Lektörer i Sambindningen, s.37-38) 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 
 
Vilka frågor anser bibliotekarierna är vanligast rörande bilderböcker? 
 
Vilka hjälpmedel har de två bibliotekarierna tillgång till vid bild- och illustratörsfrågor, och vilka 
används? 
 
Hur arbetar de två bibliotekarierna vid bild och illustratörsfrågor?  
 
Hur ser bibliotekarierna på sambindningens lektörsomdömen av bilderböcker? Är de 
tillräckliga som underlag i urvalsarbetet av bilderböcker? 
 
 
 
 
 


