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This qualitative study is based on 45 reviews of picture books 
in Swedish daily press. The theoretical approach is developed 
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1. Inledning 

Bilderböcker är oftast riktade till små barn. De består av en kombination av bilder och 
text, det vill säga två sätt att kommunicera med läsaren, både verbalt och visuellt. 
Dessutom har bilderboken två mottagare, vuxna och barn. Det är vuxna som väljer vilka 
böcker de vill läsa för barnen, inte bara hemma utan även i förskolan och skolan. Vuxna 
väljer även vilka böcker som ska ges ut, vilka som ska köpas in till biblioteket och vilka 
som ska recenseras i media. Barnen kan sedan välja bland de bilderböcker som de 
vuxna valt ut. Statistik visar att det kom ut 1750 barn- och ungdomsböcker i Sverige år 
2009, av dem var 611 bilderböcker (Svenska barnboksinstitutet 2009, s. 19-20). 
Bilderböcker är den kategori av barnböcker som har störst utgivning. 

Numera finns det många sätt att skaffa sig information om utgivna böcker. Det finns 
bland annat många boktips på Internet, skrivna av såväl bibliotekarier och andra 
specialister som av ”vem som helst”. Ett annat sätt som fortfarande har stor betydelse, 
inte minst för att det placerar boken i ett värderingssystem, är de recensioner som skrivs 
i våra dagstidningar. Lars Furuland, professor i litteraturvetenskap med inriktning mot 
litteratursociologi, presenterar i Litteratur och samhälle en modell över den litterära 
processen som visar ett verks väg från författaren via förläggaren och olika förmedlare 
till läsaren (1997, s. 38-44). Parallellt med de tre huvudleden produktion, distribution 
och konsumtion placeras också verket in i ett litterärt värderingssystem. Det sker med 
hjälp av kritiken och andra urvalsinstrument och har, enligt Furuland, stor betydelse för 
hur verket når ut till sina mottagare (1997, s. 38). Idag finns det många andra sätt att nå 
ut med ett verk än via kritiken vilket kan innebära att kritiken för den funktionen inte 
har samma betydelse längre, att det idag är viktigare att bli en ”nyhet” i medierna 
(Svedjedal 1998, s. 57). En litteraturkritiker kan enligt Johan Svedjedal, också professor 
i litteraturvetenskap med inriktning mot litteratursociologi, beskrivas som en person 
som säljer åsikter på en mediemarknad. Svedjedal menar vidare att litteraturkritikern 
förmedlar normer, samt att det är många fler som läser om en bok i en recension än som 
läser boken och att kritiken på så sätt är en del av den bild av en författare som skapas 
(Svedjedal 1998, s. 49-50, 56). En bild inte bara av författaren, skulle jag vilja lägga till, 
utan även av boken.   

Gunilla Borén, lektor emerita på Bibliotekshögskolan,  skriver i Barnboksutgivning och 

barnbokskritik – vad har bibliotekarier för hjälpmedel? (1995, s. 375), att biblioteket 
inte i någon högre grad använder sig av barnbokskritiken i dagstidningar för inköp, 
eftersom det inte är tillräckligt många böcker som recenseras och de recenseras ofta 
dessutom långt efter utgivningen. Däremot är det troligt att bibliotekarier läser 
barnbokskritiken och även att många biblioteksbesökare gör så. Anne Sæther (2004, 
s. 8-9) menar i sin studie om barnbokskritik i norska, danska och svenska dagstidningar 
att medierna har stor makt över vilka böcker som säljs i bokhandeln. Det är då rimligt 
att utgå från att även dessa böcker är de som efterfrågas på biblioteket. Det är också 
troligt att litteraturkritiken kan ha betydelse för vilka böcker som används för att skylta 
med, vilka böcker som rekommenderas och för hur man pratar om böcker. Med andra 
ord kan litteraturkritiken ha betydelse för bibliotekariernas litteraturförmedlande roll.  

Det är intressant att studera hur kritikerna skriver om bilderböcker av flera anledningar. 
Kritiken är med och placerar in verket i ett värderingssystem, förmedlar normer och är 
med och skapar en bild av boken. Bilderböcker är en stor kategori inom barn- och 
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ungdomsböcker, en kategori som har utvecklats mycket på senare år och som skiljer sig 
från övriga barn- och ungdomsböcker. Det är dessutom tydligt att barnbokens funktion 
och dess påverkan på barnet ofta står i fokus för hur barn- och ungdomsböcker bedöms. 
Även om vuxenlitteraturen har en funktion och påverkar oss vuxna också tycks det inte 
stå i fokus på samma sätt. Det gör det extra intressant att studera barnbokskritikernas 
bedömningar av bilderböcker. 

 

1.1 Bakgrund 
En barnbok, och då också vanligtvis en bilderbok, är enligt Kristin Hallberg avsedd för 
barn, skriven för barn, anpassad till barn samt utgiven för barn (1998, s. 9-10). Det 
innebär, menar hon, att en barnbok inte kan handla om vad som helst. Barn har mindre 
kunskap och mindre erfarenheter än vuxna och ofta vill vi dessutom skydda dem. Barn 
har inte heller samma språkliga kompetens som vuxna, därför bör språk, stil och 
innehåll anpassas till barnet. Hur barnboken utformas vad gäller såväl form som 
innehåll påverkas av hur vuxna tolkar vilka behov barnen har (Hallberg, 1998, s. 10). 
Det är vuxnas föreställningar om barns behov som kommer till uttryck i barnlitteraturen 
(Hallberg 1998, s. 12). Lena Kåreland (1977, s. 189), litteraturvetare och professor 
emerita i svenska med didaktisk inriktning samt barnboksrecensent, menar i sin 
doktorsavhandling att ”en barnboksrecensent vid sin bedömning måste utgå från en 
grunduppfattning om vad han anser passar barn och vad han tror att barn kan tåla att 
läsa om utan att ta skada”. Hur en recensent bedömer vad som passar barn beror på hans 
eller hennes livsuppfattning men också på de värderingar som finns i samhället när 
recensionen skrivs. Det är en skillnad som finns mellan en barnboksrecension och en 
vuxenboksrecension (Kåreland 1977, s. 189). Lennart Hellsing (1999, s. 27-28) skriver i 
sin bok Tankar om barnlitteraturen att det också har betydelse hur barn betraktas, som 
människor eller som blivande människor. Om barnet betraktas som människa handlar 
det om att se till behoven barnet har redan nu snarare än i framtiden, ett barnperspektiv. 
Om barnet betraktas som en blivande människa handlar det om att barnen ska lära sig 
något och/eller formas på ett visst sätt, ett vuxenperspektiv.  

Lena Kåreland (2008, s. 26) framhåller i antologin Barn(s)kultur nytta eller nöje? att 
barnlitteraturen historiskt har dominerats av den pedagogiska traditionen och ett 
instrumentellt synsätt, att barnen ska uppfostras och socialiseras via litteraturen, medan 
det estetiska sällan har haft något egenvärde. Hon menar vidare att i skolan finns det än 
i dag en instrumentell litteratursyn där litteraturen ska bidra till att utveckla såväl moral 
som skrivförmåga samt förmedla ”rätt” syn på demokrati och genus. Men i ett vidare 
perspektiv har utvecklingen gått från den pedagogiska synen mot en mer estetisk.  

Både Maria Nikolajeva (2000, s. 263), professor i litteraturvetenskap, och Lena 
Kåreland (2001, s. 49) menar att den moderna bilderboken är komplex i såväl bild som 
text. Vid läsning av en bilderbok samverkar både bild och text och bygger upp 
förståelsen (Nikolajeva 2000, s.13). I barnboksforskningen har oftast texten stått i 
centrum, det är först på senare år som bilden lyfts fram inom forskningen och i 
barnbokskritiken (Kåreland 2001, s. 42-43). Det är tänkbart att även detta medverkar till 
att det idag är en mer estetisk syn på bilderboken.  

Det är med andra ord de vuxnas, till exempel barnboksrecensenternas, uppfattningar om 
vilka bilderböcker som passar för barn som har stor betydelse för hur böckerna bedöms. 
Dessa uppfattningar grundar sig på barnboksrecensenternas syn på barn och barns 
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behov, något som till viss del förändras över tid. Då moderna bilderböcker är komplexa 
och då bilderna numera får större fokus, frågar jag mig vilken syn recensenterna idag 
har på bilderböcker, om det fortfarande är så att det är den pedagogiska synen som 
dominerar.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Då barnbokskritiker bedömer bilderböcker i sina recensioner gör de någon form av 
värdering av vad som är bra och vad som är dåligt utifrån hur de ser på barnboken, och 
då framför allt på bilderboken. Hur ska en bra bilderbok vara? Vad kan man förvänta sig 
av en bilderbok? Vilken/vilka funktioner har en bilderbok? Det finns inga specifika 
regler för det. Synen på barnboken har skiftat över tid och styrs, som beskrivet ovan, 
utifrån synen på barn och barns behov, vilket gör det intressant att undersöka vad 
barnbokskritikerna idag har för syn på bilderboken. Jag har begränsat mig till barnboks-
kritikerna i dagspressen. Dagspressen konkurrerar numera inte bara med tv och radio 
utan även med Internet. Enligt Svedjedal (1998, s. 57) hävdar sig dock den tryckta 
litteraturkritiken och det beror på papperspublikationernas prestige, framför allt de 
nationella morgontidningarna och några litterära tidskrifter samt kvällstidningarna.  

Syftet med den här uppsatsen är således att undersöka vilken syn på bilderboken som 
kritikerna i dagspressen uttrycker i sina recensioner under år 2009 och 2010. 

Utifrån det syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Bedöms bilderboken utifrån pedagogiska kriterier och/eller estetiska/litterära 
kriterier?  

• Bedöms bilderboken ur ett vuxenperspektiv och/eller ur ett barnperspektiv?  

• Vilka inslag av positiv respektive negativ kritik finns i bilderboksrecensionerna? 

 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Bilderbok 

Maria Nikolajeva (2000, s. 16-17), tar i sin bok Bilderbokens pusselbitar upp olika sätt 
att definiera en bilderbok. En definition kommer från Torben Gregersen från 1974 
(enligt Nikolajeva 2000, s. 16) och innebär att bilderboken är en bok där ord och bild är 
lika viktiga. Denna bedömningsgrund är dock inte precis vilket gör definitionen vag. 
Kristin Hallberg (enligt Nikolajeva 2000, s. 16) menar att det är en bok med minst en 
bild på varje uppslag. Det stämmer inte alltid på de böcker som brukar kallas 
bilderböcker och innesluter ofta även pekböcker. Nikolajeva trycker på att det är 
förhållandet mellan bild och text som är avgörande. Joanne Golden (enligt Nikolajeva 
2000, s. 17) har tagit fram olika typer av samspel mellan det verbala och det visuella i 
sin definition:  
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a) ord och bilder är symmetriska, dvs upprepar varandra 
b) orden är beroende av bilderna för förklaring 
c) bilden förstärker, preciserar orden 
d) orden förmedlar huvudparten, bilderna kompletterar 
e) bilderna förmedlar huvudparten, orden kompletterar. 

Eftersom mitt urval handlar om recensioner av bilderböcker är det tidningarnas 
definition av bilderbok som gäller. Vad som avses med bilderbok styrs av hur 
tidningarna har definierat begreppet, om de recenserar en bok som bilderbok är det en 
bilderbok.  

 

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att begränsa mig till bilderboksrecensioner i de tre största 
morgontidningarna: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. 
Tillsammans når de många läsare, dessutom har samtliga dessa tidningar relativt många 
barnboksrecensioner. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har även några 
recensenter som har forskat och skrivit om barnböcker (Ulla Rhedin, Kristin Hallberg 
och Lena Kåreland) vilket kan ge deras recensioner hög status. Eftersom det är aktuella 
bilderboksrecensioner jag är intresserad av har jag avgränsat mig till de senaste 
recensionerna i de tre tidningarna. Det innebär att det handlar om bilderboksrecensioner 
från 2009 till och med mars 2010.  

När det gäller bilderboksrecensioner har jag uteslutit recensioner av bilderböcker för 
vuxna även när de recenseras som bilderbok, eftersom det är bilderböcker för barn som 
jag är intresserad av i den här studien.  
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning  

I det här kapitlet tar jag upp litteratur, forskning och uppsatser om bilderboken och om 
barnbokskritik. Det första avsnittet handlar om bilderboken och det följande om 
barnbokskritik. 
 

2.1 Bilderboken 
Det här avsnittet behandlar kortfattat bilderboken idag och bilderbokens utveckling.  

2.1.1 Bilderboken idag 

Ulla Rhedin (2001) intresserar sig i sin avhandling Bilderboken: På väg mot en teori för 
vad en bilderbok egentligen är. Hon skriver att bilderboken kan ses som ett 
dubbelmedium i många avseenden. Dels dubbla konstnärliga uttryck i bild och text, dels 
ofta dubbelt upphov i form av en bildkonstnär och en textförfattare, samt dels ofta 
dubbla mottagare i form av den vuxne som läser och barnet som tittar och lyssnar 
(Rhedin 2001, s. 129). Bilderbokens text har i högre grad än annan barnlitteratur dubbla 
adressater och den är beroende av den vuxna högläsarens sätt att läsa, tolka och gestalta. 
Bilderna avläses däremot direkt av barnen. Illustratören kan därmed rikta sig direkt till 
barnet på ett annat sätt. Enligt Rhedin har en dansk bilderbokskonstnären påtalat att det 
finns stora krav på bilderna: de ska hålla kvar barnens uppmärksamhet medan den 
vuxne läser, de ska tåla många omläsningar eftersom barnet ofta läser boken på egen 
hand och dessutom måste barnen kunna uppfatta bilderna (Rhedin 2001, s. 136).  

Idag möter barnen bilder inte bara i bilderboken utan också i TV, video, film, reklam 
och på Internet. Därmed lever de i en helt annan bildvärld än barn gjorde tidigare och är 
stora bildkonsumenter. Hur barn tolkar och upplever bilder är dock ganska outforskat 
och studier av barnboksbilden kom igång förhållandevis sent enligt Kåreland (2001, 
s. 42-43). Tidigare var det huvudsakligen texten i bilderboken som stod i fokus.  

Läsandet av en bilderbok kan jämföras med en hermeneutisk cirkel, enligt Nikolajeva 
(2000, s. 13), då det pendlar mellan det verbala och det visuella och skapar 
förväntningar om den andra delen allteftersom förståelsen blir bredare och djupare. Hon 
menar att det är något som unga läsare tycks vara intuitivt medvetna om, medan vuxna 
ofta har förlorat förmågan att läsa bilderböcker.  De ser bara bilderna som dekorationer 
och missar helheten.  

Det finns två fördomar mot bilderböcker påtalar Nikolajeva (2000, s. 263). Den ena är 
att bilderböcker är detsamma som småbarnsböcker som riktar sig till de yngsta barnen 
som inte kan läsa och den andra är att de är enkla. Nikolajeva visar i sin bok 
Bilderbokens pusselbitar att bilderböcker är komplexa och långt ifrån enkla, och att de 
inte heller är någon enhetlig grupp av litterära verk, utan att det finns både enkla böcker 
och svåra böcker som inte ens vuxna alltid kan tillgodogöra sig på alla dess plan (2000, 
s. 263). Hon menar vidare att bilderböcker ”erbjuder en enorm utmaning för läsarens 
intellekt och estetiska känsla” samt att de fångar läsaren på olika sätt och på olika nivåer 
(Nikolajeva 2000, s. 263). Även Kåreland (2001, s. 49) tar upp att den moderna 
bilderboken ofta är komplex i både bild och text och att den därmed inte bara riktar sig 
till förskolebarn utan har blivit en allåldersbok. Dock tror jag den uppfattningen inte är 
vida spridd ännu utan att de flesta fortfarande ser bilderboken som en bok för 
förskolebarn. Rhedin (2001, s. 13) menar att moderna bilderböcker provocerar en del 
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vuxna med sitt ämnesinnehåll och genom att inte längre vara tydligt riktade mot barn. 
Det har lett till att vuxna i förmedlarledet argumenterar mot dessa böcker utifrån att de 
är olämpliga, för avancerade och obegripliga för barn. Rhedin framhåller dock att det 
också finns andra bilderböcker som vanligen bedöms som mer lämpliga. Det handlar då 
oftast om ”traditionella, rikligt illustrerade, underhållande berättelser” samt att det också 
finns bilderböcker med uttalat pedagogiska och didaktiska ambitioner (Rhedin 2001, 
s. 13).  

2.1.2 Bilderbokens utveckling 

Det var först under 1700-talet som böcker för barn började ges ut om man bortser från 
skolböcker och böcker med renodlat uppfostrande syfte (Lindberger 1998, s. 19). När 
bild- och boktryckarkonsten slog igenom var syftet med de illustrerade böckerna 
mestadels pedagogiskt. De vände sig framför allt till dem som inte kunde läsa eller läste 
dåligt oavsett om de var barn eller vuxna (Rhedin 2001, s. 57). Böckerna hade ett 
pedagogiskt syfte och önskvärda värderingar och normer förmedlades via böckerna, 
exempelvis religion, arbetsamhet och renlighet (Kåreland 2001, s. 27). I slutet av 1700-
talet och i början av 1800-talet kom romantiken och med den en ny syn på barn och 
barnlitteratur. Nu blev känsla och fantasi viktigt och folksagor, nonsens, rim och ramsor 
ansågs som lämplig barnläsning. Dock dominerade den moraliserande barnboken även 
under denna tid (Kåreland 2001, s. 29-30, 97).  

Intresset för barns läsning blev större vid sekelskiftet 1900. Bilderboksutgivningen 
dominerades av Elsa Beskow och andra liknande idylliska bilderböcker. Detta var också 
den svenska bilderbokens första glansperiod. Efter andra världskriget blev det 
högkonjunktur och antalet barnböcker som gavs ut ökade kraftigt. Utvecklingen inom 
pedagogik och psykologi bidrog till en mindre auktoritär inställning till uppfostran och 
det började komma ut bilderböcker som byggde på kunskaper om barns känslo- och 
fantasiliv. Även bilderna förändrades, både avseende motivval och teknik. Inspiration 
hämtades från affischkonst och reklam med starka färger och förenklade konturer 
(Kåreland 2001, s. 33-35, 45-48). Med denna korta beskrivning av bilderbokens 
utveckling blir det tydligt att synen på barn och barnböcker har förändrats över tid och 
påverkats av hur samhället har förändrats och utvecklats.  

 

2.2 Barnbokskritiken 
I det här avsnittet handlar det om barnbokskritikens utveckling samt forskning och 
uppsatser om barnbokskritik.  

2.2.1 Barnbokskritikens utveckling 

Redan på 1700-talet började det komma barnbokssanmälningar i tidningarna. Synen på 
barnlitteratur i dessa recensioner var präglad av de uppfostringsidéer som fanns under 
upplysningstiden. Det var mest religiös barnlitteratur som behandlades och 
recensenterna menade att böckerna skulle vara enkla, tydliga och kortfattade. Estetiska 
omdömen förekommer i stort sett inte alls. Under 1800-talet första del förekom det 
barnbokskritik, men bara tillfälligt. Det fanns ingen ambition att presentera hela 
barnboksutbudet. Under  senare delen av 1800-talet blev det vanligt att samla ihop ett 
antal barnböcker i en artikel. Det blev också vanligt att samla många recensioner till 
december månad inför julen (Kåreland 1977, s. 12, 14). Under denna tid skrevs det 
mindre om varje bok, men det var fler böcker som recenserades.  Från början var det 
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vanligt att recensionerna var osignerade, men efterhand ökade antalet signerade 
recensioner. Recensionerna skrevs av framstående skribenter, ofta skrev samma 
recensenter även recensioner för vuxenlitteratur. Kvinnor var, till skillnad från idag, inte 
i majoritet bland barnboksrecensenterna, men det är tänkbart att det fanns kvinnor som 
skrev osignerade recensioner (Kåreland 1977, s. 31-32). Det fanns dock ”en grupp 
välutbildade kvinnor med borgerlig bakgrund som vid 1900-talets början ägnar sig åt 
barnbokskritik” (Kåreland 1977, s. 125). 

Barnbokskritiken kritiseras med jämna mellanrum för att den får för lite utrymme och 
därmed inte kan göra några djupa analyser utan mer blir till konsumentupplysning 
(Kåreland 2001, s. 39). Fortfarande ökar antalet barnboksrecensioner inför julen vilket 
kan tyda på att de ses som köptips först och främst. Barnbokskritiken har också 
kritiserats för att vara mer positiva i sina bedömningar än recensenterna av 
vuxenlitteratur är. Men barn- och ungdomsboken har fått en högre status under de 
senaste decennierna vilket har lett till en ökad medvetenhet om att även den behöver 
seriös granskning. Idag finns det relativt många välutbildade barnbokskritiker vilket 
bidrar till en allsidig bedömning menar Kåreland1 (2001, s. 39).  

2.2.2 Barnbokskritikern Gurli Linder 

Lena Kåreland (1977) har skrivit en avhandling om en av de första barnbokskritikerna i 
Sverige, Gurli Linder. Hon skrev barnboksrecensioner i Dagens Nyheter under drygt 30 
år med början vid sekelskiftet 1900. Gurli Linder bedömde oftast bokens handling och 
huruvida ämnesvalet var lämpligt eller olämpligt. Ämnet skulle ha en viss 
barnanpassning, det fick inte vara för sorgligt, helst skulle böckerna vara ljusa och 
harmoniska samt sluta lyckligt. Fantasifullhet var högt värderat (Kåreland 1977, 
s. 182-184,195). Böckerna skulle helst skildra ”verkliga” människor, varken barn eller 
föräldrar fick vara felfria. Det skulle vara psykologiskt trovärdiga människor men de 
fick inte heller vara alltför slätstrukna och medelmåttiga, utan de skulle höja sig lite 
över mängden (Kåreland 1977, s. 179, 181). Med andra ord de skulle vara en förebild 
för barnen. Även om Gurli Linder i sina egna böcker om barns läsning2 hävdade att barn 
inte ska läsa endast för nöjes skull utan att boken var viktig som bildningsmedel, 
uttalade hon ofta sig i sina recensioner om bokens underhållningsvärde, framför allt i 
sina recensioner av småbarnsböcker (Kåreland 1977, s.189-190). Pedagogiska inslag 
kritiserades många gånger även om böcker var till för bilda. De skulle dock göra det på 
ett lustbetonat sätt och inte för uppenbart. Avsikten med att lära ut, till exempel etik och 
moral, fick inte vara för tydlig (Kåreland 1977, s. 204-205). Kåreland skriver att Linder 
själv gjorde en hel del moraliska uttalanden om böcker, samt många gånger godtog 
böckers moraliserande (1977, s. 212). Litteraturen skulle ge kunskaper, utveckla känslo- 
och fantasilivet, samt ge en konstnärlig uppfostran framkom det i Gurli Linders 
recensioner (Kåreland 1977, s. 204-206).  Kåreland menar att det är tydligt att Linder 
själv såg sig som en recensent som arbetade utifrån estetiska värderingsgrunder, men att 
genomgången av recensionerna visade att det inte alltid var så. Pedagogiska och 
moraliska värderingar förekom ofta i hennes recensioner (1977, s. 231). 

                                                 
1 Lena Kåreland är bland annat barnbokskritiker på Svenska Dagbladet. 
2 Gurli Linder gav ut Våra barns nöjesläsning 1902 samt Våra barns fria läsning 1916. 
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2.2.3 Barnbokskritikern Eva von Zweigbergk 

Lena Kåreland (1997) har även studerat barnbokskritikern Eva von Zweigbergks kritik 
under 1940-talet. Eva von Zweigbergk skrev barnbokskritik i Dagens Nyheter, där hon 
var fast anställd journalist och i stort sett ensam ansvarade för barnboksbevakningen 
(Kåreland 1997, s. 17). Zweigbergk bestämde själv vilka böcker hon recenserade av dem 
hon fick tillskickade från förlagen. På 1940-talet var samlingsrecensioner vanligt, även 
för recensioner av vuxenlitteratur, vilket innebar att böckerna presenterades mycket 
kortfattat. En skillnad mot idag är att Zweigbergk valde att recensera inte bara böcker 
som hon uppskattade utan även böcker som hon ogillade. Till exempel recenserades även 
massmarknadslitteratur (Kåreland 1997, s. 46-47). Zweigbergk värderade traditionella 
och klassiska böcker högt, bland annat sågs Elsa Beskows och Ottilia Adelborgs 
bilderböcker som överlägsna det mesta (Kåreland 1997, s. 49). Enligt Zweigbergk 
publicerades det inga bra bilderböcker längre, hon efterlyste förnyelse på bilderboks-
området (Kåreland 1997, s. 53-54). Kåreland (1997, s. 112) påtalar att det finns en 
motsägelsefullhet i hennes kritikerhållning: ”Mot hennes önskan att förnya 
barnlitteraturen med nya ämnen och kravet på större konstnärlighet stod viljan att måna 
om traditionen, bevara klassikerarvet och värna om den goda smaken och det kultiverade 
språket”. Kåreland (1997, s. 113) skriver också att det vid 1940-talets slut tydligt gick att 
se ett dubbelt värderingssystem, ett estetiskt och ett pedagogiskt. Zweigbergk framhöll 
ofta att barnboken skulle ge litterära upplevelser, men hennes recensioner hade ofta en 
moraliserande och didaktisk hållning. Barnen skulle växa genom att utveckla sin 
personlighet och karaktär (Kåreland 1997, s. 115).  

2.2.4 Barnbokskritik 1957, 1963 och 1970 

Tomas Forser, professor i litteraturvetenskap, beskriver i Barnbok och barnboksforskning 
en undersökning om barnbokskritik där han analyserade svenska barnboksrecensioner 
från 1957, 1963 och 1970 i större tidningar och specialtidskrifter (Forser 1972, s. 124). 
Barnboksrecensionerna var ofta samlingsrecensioner där flera böcker recenserades 
samtidigt, vilket innebar att det inte stod många rader om varje bok. Dessutom var 
barnboksrecensionerna nästa alltid kortare än vuxenboksrecensionerna (Forser 1972, 
s.125-126). Forser menar att en genomarbetad recension innehåller resonemang, 
argumentationer och ställningstaganden med värderingar om verkets effekt på läsaren, 
författarens tekniska utformning, verkets tydlighet, verkets moral samt värderingar på 
intellektuella grunder (Forser 1972, s. 128-129). Ytliga recensioner innehåller bara ett 
fåtal reaktioner på texten, samt en kort presentation av handlingen. Enligt Forser hörde 
barnbokskritiken allt för ofta till den senare kategorin då recensenterna oftast bara 
beskrivit sina egna känsloupplevelser inför böckerna  eller hur påverkade de blev av 
böckerna. Det handlar då om värdeomdömen utan argumentation. Dock fann Forser att 
1970 års kritiker i större utsträckning än övriga hade använt sig av analyser, diskussioner 
och mer textförankrade värderingar i sin kritik  (Forser 1972, s. 129). Barnboks-
recensionerna var också mestadels positiva, 1970 gick det tre positiva omdömen på ett 
negativt (Forser 1972, s. 127).  

2.2.5 Nutida barnbokskritik  

Den samtida barnbokskritiken har också undersökts i viss utsträckning. Anne Sæther 
(2004) har skrivit en hovedoppgave i litteraturvetenskap på universitetet i Oslo där hon 
analyserar recensioner av barnlitteratur under år 2002. Hon valde recensioner från två 
norska recensenter, två svenska recensenter och två danska recensenter. De svenska 
recensenterna är Lena Kåreland på Svenska Dagbladet och Ulla Rhedin på Dagens 
Nyheter (Sæther 2004, s. 18). Sæther menar att medierna har stor betydelse för hur bra 
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en bok säljs i bokhandeln och att barnböcker ofta är osynliggjorda då de inte får samma 
utrymme och ofta bedöms utifrån andra värderingar än vuxenlitteratur (2004, s. 9-11). 
Barnlitteraturen har, till skillnad mot vuxenlitteraturen, inte bara ett litterärt värde utan 
också ett funktionellt värde, vilket har bidragit till dess låga status (2004, s. 15). Sæther 
utgår från att kritiken av barnlitteratur i tidningarna kan vara med och bidra till 
synliggörandet av barnboken och därmed höja dess anseende. Hon menar att om 
recensenterna fokuserar mer på estetiska kvaliteter än på funktionella, pedagogiska 
värden bidrar det med att skapa en kvalificerad värdering av barnböcker, som i sin tur 
bidrar till att göra barnboken mer synlig (Sæther 2004, s. 15-16). Sæther undersökte i de 
utvalda recensionerna av barnböcker i vilken grad det lades vikt på en litterär eller en 
funktionell, pedagogisk värdering (2004, s. 58). Hennes studie har likheter med min då 
hon också var intresserad av om recensenten bedömde utifrån litterära kriterier eller 
utifrån pedagogiska kriterier.  

Sæther kom fram till att Kåreland fokuserade på estetiska värden i sina recensioner, 
särskilt i recensioner av bilderböcker. Rhedin, däremot, ansågs ha ett barnkulturellt 
perspektiv då boken värderades utifrån hur verket samspelade med barnets värld, och 
genom att Rhedins perspektiv var riktat mot om boken hade något att tillföra barnet, hur 
läsaren kunde uppleva boken eller om boken hade något som var bra för barn. Rhedin 
lät dessa funktionella, pedagogiska kriterier till viss grad dominera. Sæther menar att 
Rhedin kombinerade ett litterärt sätt att närma sig med en barnkulturell hållning genom 
att hon såg den pedagogiska aspekten som en del av den estetiska i bilderboken (Sæther 
2004, s. 69-70). I Norge var förutsättningarna från tidningarnas sida andra än i Sverige. 
Recensionerna fick inte lika stort utrymme, det publicerades inte lika många recensioner 
av barnlitteratur och dessutom var de två recensenterna vid de två olika tidningarna som 
granskades inte litterärt utbildade. Det ledde till korta recensioner som mer kunde ses 
som information (Sæther 2004, s. 79-80, 83, 87). Den ena recensenten lade stor vikt vid 
sina subjektiva upplevelser och där bildernas funktion för förståelsen inte lyftes fram 
och inte användes i en helhetsvärdering (Sæther 2004, s. 83-84). Den andra recensenten 
hade en stark tro på att barnlitteraturens uppgift var att förmedla ideologi, till exempel 
att förmedla viktiga teman för barn och unga. Barn skulle lära sig något av att läsa 
böcker, och vuxna skulle hjälpas att se barns och ungas villkor i samhället, med andra 
ord ett pedagogiskt synsätt (Sæther 2004, s. 94). De två danska barnbokskritikerna har 
många års erfarenhet av barnlitteratur och de två danska tidningarna hade regelbundet 
barnboksrecensioner (Sæther 2004, s. 95, 103). Den ena recensenten utformade 
recensionerna så att de framhävde bokens hållning och språk. Sæther menar att han hade 
en impressionistisk stil som innebär att han avstår från en akademisk och analyserande 
ton. I stället spelade han spontant på den text som han recenserade genom att göra sina 
recensioner till en helhet i samma stil (Sæther 2004, s. 96-97). För den andra 
recensenten var det viktigt att barnen skulle inse något nytt i tillvaron, barnboken skulle 
väcka barns fantasi och skaparbehov (Sæther 2004, s. 105).  

Sæther kommer slutligen fram till att den värdering som recensenterna gör i sina 
recensioner av barnlitteratur har flera grunder. Recensenten är präglad av en tradition 
som lägger vikt vid olika värderingskriterier. Tidningarna gav skilda möjligheter till en 
fördjupning av värderingen. I analysen kom det fram att de svenska recensenterna 
använde en akademisk resonerande form medan de danska hade en säregen stil som 
närmade sig den impressionistiska kritiken. De norska recensionerna saknade delvis 
djup eftersom de inte fick samma utrymme (Sæther 2004, s. 114). Att de svenska 
recensenterna som Sæther har analyserat hade en akademisk resonerande stil kanske 
inte är så förvånande då de är barnlitteraturforskare också. Så var inte fallet med de 
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övriga recensenterna i undersökningen och troligtvis inte heller med svenska 
recensenter i allmänhet. Sæther kommer fram till att konst och pedagogik inte måste ses 
som motsatser utan i stället kan ses som en del av barnbokens helhet. Det görs genom 
att framhäva konstens uppfostrande värde och placera estetiken på samma nivå som 
pedagogiken. Hon menar att en förutsättning för en kvalificerad barnbokskritik är att 
recensenterna är kompetenta och har ett medvetet förhållande till barnbokens 
”dobbeltbevegelse mellom kunst og pedagogikk” (Sæther 2004, s. 123).  

Nutida bilderboksrecensioner i svensk dagspress har också undersökts i form av en 
kandidatuppsats i litteraturvetenskap av Camilla Bergstrand (2000). Hon har studerat tre 
bilderböckers mottagande i dagspressen och undersöker hur bilden analyseras, texten 
analyseras, bilden och textens samspel samt ett pedagogiskt respektive estetiskt 
perspektiv. Det är berättelsen, den som uppstår i ett samspel mellan text och bild, som 
återberättas i recensionerna, men det saknas en tydlig analys menar Bergstrand (2000, 
s. 24). Recensenterna har också svårt att beskriva och förmedla den upplevelse som 
skapas av bildernas och texternas samspel. Enligt Bergstrand beror det på att 
recensenterna inte utgick från ett entydigt begrepp i sin analys, som till exempel 
ikontextbegreppet (2000, s. 17). Begreppet kommer från Kristin Hallberg som en metod 
att utläsa bilderbokens helhet, med andra ord den helhet som uppstår vid läsning av bild 
och text. Hur ikontextbegreppet fungerar och hur det skulle kunna användas för analys 
redovisas dock inte i uppsatsen. Bergstrand (2000, s. 10) finner också att endast ett fåtal 
recensioner hade en utförlig bildanalys och att det hade betydelse vem som recenserade 
boken. Det var kända barnlitteraturforskare3 som gjorde en utförlig bildanalys. Inte heller 
själva texten analyserades i någon större omfattning men författaren påpekar själv att det 
är problematiskt att utföra en textanalys utan att se till hur bilderna och texten fungerar 
tillsammans (Bergstrand 2000, s. 11, 14). Även Bergstrand är, precis som jag, intresserad 
av vilka olika förhållningssätt eller perspektiv som visar sig i recensenternas sätt att 
bemöta bilderboken. Hon intresserar sig för två perspektiv, det pedagogiska och det 
estetiska, och finner att recensenterna ibland använde sig av bägge i sin recension 
(Bergstrand 200, s. 19). Inom det pedagogiska perspektivet betonas läsarnas ålder, vem 
boken passar för men också barnets möjlighet till identifikation och igenkännande och 
vilken nytta boken har. Bergstrand menar att det är slående i recensionerna hur kritikern 
betonar de tänkta läsarnas ålder. Ett annat tema som dominerade var läsarens (barnets) 
möjlighet till identifikation och igenkänning. Bergstrand resonerar också om den 
svårighet för kritikerna som det pedagogiska perspektivet innebär angående moderna 
bilderböcker då de inte längre är entydigt riktade till barn. Hon fann exempel på att 
kritiker utifrån en pedagogisk synvinkel garderade sig mot negativ kritik från läsarna av 
recensionerna (Bergstrand 2000, s. 19-21). Inom det estetiska perspektivet behandlas 
konstnärliga kriterier och samspel mellan text och bild, till exempel de ovan beskrivna 
bildanalyserna eller genom att beskriva och visa på en utveckling av ett konstnärskap 
eller ett samarbete mellan författare och illustratör (Bergstrand 2000, s. 21-22).  

Även Lina Samuelsson (2006) har skrivit om nutida svensk dagspresskritik i sin 
magisteruppsats i litteraturvetenskap där hon intresserar sig för normer i den samtida 
svenska litteraturkritiken utifrån ett genusperspektiv. Hon analyserar recensioner, av 
såväl vuxenlitteratur som barn- och ungdomslitteratur, i dagstidningar under två veckor 
år 2003 (Samuelsson 2006, s. 25). Normer inom litteraturkritiken handlar inte bara om 
vad litteraturkritik är utan också om kritikerns världsbild, syn på människan, världen 
och litteraturen. Samuelsson intresserar sig för vad som lyfts fram som viktigt i 
                                                 
3 Ulla Rhedin, Kristin Hallberg och Lena Kåreland 
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recensionerna, vika estetiska kvaliteter som gillas respektive ogillas, om kritikerna fäller 
sitt omdöme på ideologiska grunder samt om kritikern försöker föra fram ett budskap i 
recensionen (Samuelsson 2006, s. 53). Därmed har hennes studie vissa likheter med 
min. När det gäller recensioner av barn- och ungdomslitteratur så menar hon att ett 
framträdande drag är ”att den brukar läsas utifrån barnets/ungdomens vinkel” 
(Samuelsson 2006, s. 55). Det framkommer också att moraliska pekpinnar i böckerna 
inte är uppskattat, snarare är det antimoralism som är gäller (Samuelsson 2006, 
s. 55-56). Författaren får inte ha ett tydligt budskap: ”Det får inte kännas som om han 
eller hon försöker hamra fast ett budskap eller ta ställning” (Samuelsson 2006, s. 66). 
Böckerna ska vara barnens, ska ha barnen i centrum och låta barnen skaffa sig sina 
erfarenheter på sina villkor utan en vuxen som vägleder (Samuelsson 2006, s. 55). Hon 
trycker på att även antimoral är en moral och antipedagogik är en pedagogik och 
diskuterar om dagens litteraturkritiker väljer bort de verklighetsbilder som inte stämmer 
överens med den sanning som eftersträvas. Även i recensioner av litteratur för vuxna är 
antimoralismen tydlig. När det gäller estetiska ideal så uppskattas inte det 
konventionella och förutsägbara och litteraturen ska helst beröra (Samuelsson 2006, 
s. 56-57). Med andra ord: 

De ideologiska värderingarna är alltså att litteratur ska vara oförutsägbar och överraskande. 
Författaren ska inte visa några värderingar eller ta ställning, litteraturen får inte vara 
programmatisk. Samtidigt ska den säga något som angår alla, vara igenkännande och 
övertygande. Identifikationen är viktig. Litteraturen ska också vara mångbottnad och … 
säga något mer. (Samuelsson 2006, s. 57) 

Samuelsson intresserar också för kön och visar på att kritiken är uppdelad, det finns en 
manlig värld och en kvinnlig och de hålls isär (Samuelsson 2006, s. 65). Det är 
fortfarande färre kvinnor än män som recenserar litteratur. Män recenserar oftast andra 
män medan kvinnor recenserar andra kvinnor. Män recenserar fakta- och debattböcker 
och kvinnor recenserar barn- och ungdomsböcker (Samuelsson 2006, s. 26-27, 29).  

2.2.6 Lektörsomdömen av barn- och ungdomslitteratur  i Btj-häften  

Inför inköp av barn- och ungdomslitteratur till bibliotek använder sig bibliotekarier i 
stor utsträckning av Btj-häften där lektörer skriver omdömen om böckerna, vilket också 
kan sägas vara en form av barnbokskritik. Karin Nilsson (2008) har i sin 
magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap analyserat utvalda lektörs-
omdömen i Btj-häften om barn- och ungdomslitteratur under perioden 1986-2006 och 
tittat på vilka antaganden om läsning som ligger bakom. Bilderböcker är dock inte med i 
undersökningen eftersom lektörsomdömen om bilderböcker inte fokuserar på barns 
läsning utan på bilderna och hur texten passar för högläsning (Nilsson 2008, s. 3). 
Lektörsomdömena analyserades utifrån fyra olika utgångspunkter som har skapats bland 
annat från en modell av Nikolajeva, som även jag använder mig av i mina analyser. En 
utgångspunkt är att barns läsning ska ge kunskap och moral eller väcka funderingar. 
Barn ska med andra ord lära sig något genom att läsa. En bok ska inte ha ett 
undervisande syfte men den får gärna vara lärorik (Nilsson 2008, s. 33, 35). En annan 
utgångspunkt är att barnen ska få upplevelser genom sin läsning. Både text och bild är 
viktiga och böcker ska locka till läsning. Böckerna ska även tillfredsställa barnens 
känslor och behov, ge en känslomässig upplevelse. Hit hör njutning och läsglädje. Till 
viss del finns det en pedagogisk syn även här då böckerna ska locka icke-läsare att börja 
läsa (Nilsson 2008, s. 34-36). En tredje utgångspunkt är att barnböcker kan läsas även 
av vuxna. Inom detta fält fanns det endast ett fåtal lektörsomdömen vilket Nilsson 
menar kan bero på att gränsen mellan barnlitteratur och vuxenlitteratur redan är dragen i 
det PM som lektörerna arbetar efter (Nilsson 2008, s. 34). Den fjärde utgångspunkten är 
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att barnböcker har särpräglade egenskaper och därmed skiljer sig från vuxenböcker. Hit 
hör omdömen med rekommenderad åldersgräns samt en positiv syn på lättlästa böcker. 
Hit hör också kvalitetsaspekten, som att populärlitteratur är sämre litteratur och att barn 
behöver läsa böcker av hög kvalitet (Nilsson 2008, s. 34). Resultatet tyder på att det var 
mer vanligt för 15-20 år sedan att böcker skulle vara undervisande, i de senare 
omdömena är lärorik ett vanligare omdöme. Omdömen om känslomässiga behov hör 
endast till 2000-talet vilket kan tyda på att barns läsglädje är mer fokuserad idag menar 
Nilsson (2008, s. 39). Tydligast märks att läsning i de äldre omdömena skulle vara 
utlärande medan i de aktuella omdömena fokuseras det mer på nöjesläsning (Nilsson 
2008, s. 43). 

 

2.3 Sammanfattning 
Bilderboken är inte någon enhetlig grupp av litterära verk. Den moderna bilderboken är 
komplex och vänder sig inte bara till barn längre, men det finns också andra bilder-
böcker av mer traditionellt slag som inte är så komplexa. Inom bilderboksforskningen 
var det länge texten som var i fokus, först på senare tid har bilden ägnats intresse. 
Utgivning av bilderböcker startade under 1800-talet, men det var i början av 1900 som 
bilderboksutgivningen kom igång i en större skala. Detta var också den svenska 
bilderbokens första glansperiod. Efter andra världskriget blev det högkonjunktur och 
antalet barnböcker som gavs ut ökade kraftigt. 

Det fanns barnbokskritik redan på 1700-talet. Under senare delen av 1800-talet blev det 
vanligt med samlingsrecensioner där flera barnböcker samlades ihop och recenserades i 
en artikel. Det blev också vanligt att dessa publicerades innan jul. Gurli Linder var en av 
de första barnbokskritikerna i Sverige och hon skrev barnbokskritik i Dagens Nyheter 
under första delen av 1900-talet. Hon ansåg sig arbeta utifrån estetiska 
värderingsgrunder, men Kårelands forskning visar att även pedagogiska och moraliska 
värderingar var ofta förekommande. Det samma gällde för barnbokskritikern Eva von 
Zweigbergk som skrev barnboksrecensioner i Dagens Nyheter på 1940-talet. 
Barnbokskritiken från slutet av 1950-talet fram till 1970-talet bestod mest av 
värdeomdömen utan argumentation och var huvudsakligen positiv. Nutida barnboks-
kritik kan se olika ut då den har olika förutsättningar. Det har betydelse vilken tradition 
som recensenten är präglad av då olika traditioner lägger vikt vid olika värderings-
kriterier och tidningarna ger också olika möjligheter till en fördjupning genom att 
tillhandahålla olika mycket utrymme. Barnboksrecensioner av bilderböcker i Sverige 
kan sägas ha såväl ett pedagogiskt som ett estetiskt perspektiv. Antimoral och anti-
pedagogik tycks dominera, pedagogik och moral får inte vara tydligt uttryckt i boken 
och som estetiskt ideal så uppskattas inte det konventionella och förutsägbara. I 
lektörsomdömen i Btj-häften ska böcker inte längre vara undervisande utan lärorika och 
numera fokuseras det mer på nöjesläsning. Omdömen kring känslomässiga behov 
återfinns inte förrän på 2000-talet. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Maria Nikolajeva presenterar i sin bok i Barnbokens byggklossar ett schema över olika 
sätt att närma sig barnlitteratur (2004, s. 25). Nikolajeva använder schemat för att ge en 
överskådlig bild, samt för att visa på relationer mellan olika kriterier. Hon understryker 
att schemat ger en förenklad bild. För att tydliggöra bilden kommer jag även att ta upp 
barnlitteraturens funktion utifrån utvecklingspsykologiska teorier som Møhl och Schack 
(1981) behandlar i sin bok När barn läser, samt Lennart Hellsings (1999) synsätt i boken 
Tankar om barnlitteraturen. Jag kommer sedan att koppla ihop fälten som finns i 
Nikolajevas schema med synen på barnlitteratur som framkommer hos Møhl och Schack 
samt hos Hellsing. Med utgångspunkt från detta kommer jag sedan att analysera mitt 
material.  

Enligt Møhl och Schack (1981, s. 9) har barn, jämfört med vuxna, psykologiska och 
sociala begränsningar som leder till att de har andra krav på litteraturen och andra behov 
av den. Därmed upplever de också litteraturen på ett annat sätt än vuxna, men på vilket 
sätt de upplever den är svårt att veta (Møhl & Schack 1981, s. 14). Møhl och Schack 
menar att barnlitteraturens funktion kan delas in i fyra grupper (1981, s. 97): 

1) Barnlitteraturen som underhållning och fascinationsmedium. Hit hör bland annat 
fantasins eskapistiska funktion. 

2) Barnlitteraturen som information och didaktiskt medel. Denna grupp svarar mot 
fantasins kognitiva funktion. 

3) Barnlitteraturen som terapi. Den svarar mot fantasins emotionella funktion. 
4) Barnlitteraturen som medel för barnets utveckling. Denna grupp svarar mot både 

fantasins emotionella och kognitiva funktion, dvs både informations- och 
terapifunktionen. 

En barnbok kan ha flera av dessa funktioner. Författarna trycker också på att det inte går 
att veta hur en viss bok faktiskt påverkar det enskilda barnet (Møhl & Schack 1981, 
s. 97).  

För att barn ska bli intresserade av litteratur är det en förutsättning att det sker en 
identifikation. Identifikationen gör att barnet ”rycks med”. Eftersom barn har ett 
annorlunda tänkesätt sker denna identifikation ofta på annat sätt än vuxna antar. Møhl 
och Schack menar att det är viktigt att litteraturen behandlar sådana problemställningar 
som barnet upplever som väsentliga (1981, s. 103). När det gäller barnlitteraturens 
funktion som information och didaktiskt medel framhålls att alla barnböcker förmedlar 
värderingar, ett bestämt sätt att förhålla sig till världen. Därmed lär sig barnen att tänka, 
känna och uppföra sig på ett visst sätt. De skolas in i vår kultur (Møhl & Schack 1981, 
s. 105). Møhl och Schack  anser att litteraturen som information är viktig för barnet 
eftersom barn inte har så mycket erfarenhet, och då kan litteraturen hjälpa dem att 
utvidga sin erfarenhet (1981, s. 107). När det gäller barnlitteraturens funktion som terapi 
är det svårt att avgöra om en bok har den funktionen att den kan bidra till att lösa ett 
problem, men Møhl och Schack utgår från antagandet att litteraturen kan ha den 
funktionen (1981, s. 108). Barnlitteraturen har också betydelse för barnets utveckling 
eftersom barnets språk och begreppsbildning utvecklas av litteratur samt att det kan ske 
en emotionell utveckling där barnen kan få hjälp med att lära sig hantera känslor (Møhl 
& Schack 1981, s. 120-121). 

Hellsing menar att barnlitteratur, liksom annan konst, ur ett socialt perspektiv är ett 
uppfostringsmedel (1999, s. 26). Barnlitteraturen har fyra uppgifter: att lära barnet 
behärska språket, att orientera barnet såväl i tid och rum som socialt, samt att påverka 
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barnet genom att aktivera livskänslan. Därmed är den pedagogiska funktionen i fokus. 
Men han uttrycker också: ”All pedagogisk konst är dålig konst – och all god konst är 
pedagogisk” (Hellsing 1999, s. 25) och visar därmed på att det konstnärliga värdet är 
viktigast. Hellsing menar vidare att en bra barnbok ska intressera barn, ha tillräckliga 
estetiska kvalifikationer och om den berör etiska frågor ha en ”moral” som är acceptabel 
(1999, s. 52).  

Ett sätt att strukturera upp olika sätt att se på barnlitteratur är att använda sig av 
Nikolajevas schema (figur 1). De olika fälten i schemat beskrivs nedan och kopplas till 
Møhl och Schack, Hellsing samt en del av den forskning jag tog upp i kapitel 2. 

Figur 1. Fyra olika sätt att närma sig barnlitteratur enligt Maria Nikolajeva (2004, s. 25) 

1. Barnlitteraturen ses utifrån en traditionell pedagogisk syn där de vuxnas moraliska, 
religiösa och/eller politiska värderingar styr bedömningen och där utgångspunkten är 
att litteraturen har en direkt moralisk påverkan. Bra barnböcker kan användas som 
uppfostringsredskap (Nikolajeva 2004, s. 25). 

Till den här punkten hör även Møhls och Schacks syn på barnlitteraturen som 
information och som didaktiskt medel, samt barnlitteraturens betydelse för utveckling 
av språk och begrepp. Även Hellsing menar att barnlitteraturens uppgift är att lära 
barnet behärska språket samt att orientera barnet i tid och rum. Barnlitteraturens 
fostrande funktion genom att förmedla normer, värderingar och moral är också något 
som såväl Møhl och Schack som Hellsing tar upp.  

2. Barnlitteraturen ses utifrån läspsykologiska teorier, barnlitteraturen behövs för att 
tillfredsställa barns känslomässiga behov. Barnböcker som barn tycker om är bra 
(Nikolajeva 2004, s. 25).  

Hit hör Møhls och Schacks syn på barnlitteraturen som underhållning, samt deras syn 
på barnlitteraturen som terapi och som ett medel för att lära sig hantera känslor. För 
Hellsing handlar det om att en bra barnbok ska intressera barn, samt även att barn-
litteraturen ska påverka barn genom att aktivera livskänslan.  

3. Barnlitteraturen ses utifrån litterära kriterier där litterära kvaliteter får ett självständigt 
värde. En bra barnbok är bra även för vuxna (Nikolajeva 2004, s. 25). 

Det här sättet att se på barnlitteratur finns inte med i Møhls och Schacks syn på 
barnlitteratur och inte heller hos Hellsing. Troligen för att det mer kan betraktas som 
ett litteraturvetenskapligt synsätt. Däremot visar Sæthers och Bergstrands 

1 3 

2 4 
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kriterier 
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undersökningar att en litterär/estetisk syn på barnböcker förekommer i 
barnboksrecensioner (Sæther 2006; Bergstrand 2000).  

4. Barnlitteraturen ses utifrån estetiska kriterier där litterära aspekter kopplas till barns 
läsupplevelser och där litterära drag som är relevanta för barn särskilt 
uppmärksammas. En bra barnbok har karakteristiska egenskaper (Nikolajeva 2004, 
s. 25). 

Inte heller hit går det att koppla Møhls och Schacks syn på barnlitteratur. De har ett 
utvecklingspsykologiskt synsätt och medan detta mer kan sägas vara ett 
litteraturvetenskapligt. Däremot kan Hellsings syn på att all god konst är pedagogisk 
sägas höra hit. Han menar också att en bra barnbok ska ha estetiska kvalifikationer. 
Detta var också något som Sæther kom fram till i sin undersökning, att konst och 
pedagogik inte är motsägelsefullt.  

 
Utifrån schemat går det att utläsa ett vuxenperspektiv och ett barnperspektiv, där fält 1 
och 3 har enbart vuxenkriterier och fält 2 och 4 tar hänsyn till barnens läsupplevelse.  
Som jag tidigare har nämnt beskriver Hellsing betydelsen av hur barn betraktas, som 
människor eller som blivande människor (1999, s. 27-28). Om barnet betraktas som en 
blivande människa handlar det om att boken har ett pedagogiskt syfte, barnen ska lära 
sig något och formas på ett visst sätt. Idag kan det vara att få ”rätt” syn på genus eller att 
få demokratiska värderingar, men även att få kunskap om något. Perspektivet är den 
vuxnes, med andra ord ett vuxenperspektiv. Hit hör också barnböcker som anses bra 
även för vuxna. Något som är intressant med tanke på att bilderböcker allt oftare av 
barnlitteraturforskare beskrivs som komplexa och benämns som allåldersböcker. När det 
handlar om barnperspektiv så betraktas barnet som människa redan nu och det är 
behoven barnet har nu snarare än i framtiden som är av intresse. Det kan handla om att 
barnen tycker om böckerna, till exempel att de blir underhållna, eller att böckerna 
fungerar som terapi och/eller genom att de hjälper barnen att hantera känslor. Det kan 
också handla om att böckerna har karakteristiska drag som finns just i barnböcker, och 
som innebär att de är anpassade till barn.  

Utifrån schemat går det också att utläsa pedagogiska kriterier och litterära kriterier. 
Pedagogiska kriterier är fält 1 och 2 i schemat och handlar förstås om att barn ska lära 
sig något av böckerna eller påverkas, fostras in i ett visst tänkande, men också att 
barnlitteraturens syfte är att tillfredsställa barns känslomässiga behov. Litterära kriterier 
motsvaras av fält 3 och 4 i schemat och handlar mer om att litteraturen har ett värde i sig 
själv, det handlar om litterära och estetiska värden. Men också om att en bra barnbok är 
bra även för vuxna eller att barnboken har litterära egenskaper - till exempel handling, 
personskildring, humor – som passar just för barn.  

För att analysera vilken syn på bilderboken som dagspresskritikerna uttrycker i sina 
recensioner är jag intresserad av att undersöka om det finns ett barnperspektiv och/eller 
vuxenperspektiv, samt om bilderböckerna bedöms utifrån pedagogiska och/eller  
estetiska/litterära kriterier. Vid konstruktion av analysverktyget utgår jag från följande:  

Vuxenperspektiv – pedagogiska kriterier, motsvaras av fält 1 i Nikolajevas schema. 
Bilderboken syftar till att barn ska lära sig något och/eller fostras in i ett visst tänkande, 
en viss kultur. 
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Barnperspektiv – pedagogiska kriterier, motsvaras av fält 2 i Nikolajevas schema. 
Bilderboken ska tillfredsställa barns känslomässiga behov, barn ska lära sig hantera sina 
känslor. Bilderboken är underhållande. Bilderböcker som barn tycker om är bra. 

Vuxenperspektiv – estetiska/litterära kriterier, motsvaras av fält 3 i Nikolajevas schema. 
Bilderboken ses utifrån litterära perspektiv där det litterära värdet får ett självständigt 
värde. En bra bilderbok är bra även för vuxna.  

Barnperspektiv – estetiska/litterära kriterier, motsvaras av fält 4 i Nikolajevas schema. 
Bilderboken ses utifrån estetiska kriterier där litterära aspekter kopplas till barns 
läsupplevelser och där litterära egenskaper som är relevanta för barn särskilt 
uppmärksammas. En bra bilderbok har karakteristiska egenskaper och är anpassad till 
barn.  
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4. Metod 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka vilken syn på bilderboken som 
kritiker i svensk dagspress uttrycker i sina recensioner handlar det om att analysera 
texter. Studien bygger vidare på ett antagande om att recensenterna har idéer om vad en 
bilderbok är och vilket syfte den har. Dessa idéer utgör grunden för deras syn på 
bilderboken och uttrycks i de recensioner de skriver. Enligt Bergström och Boréus 
(2000, s. 148) kan en idé ”betraktas som en tankekonstruktion som till skillnad från de 
flyktigare intrycken eller attityderna utmärks av en viss kontinuitet”. Då idéanalys är en 
metod som kan användas för att undersöka förekomster av idéer i texter (Bergström & 
Boréus 2000, s. 20),  passar den bra för analysen. Med andra ord är den metod som 
används i den här studien textanalys, i en form av idéanalys, där syftet är att beskriva 
vilken syn på bilderboken som recensenterna uttrycker i sina recensioner.  

Det finns inte någon specifik mall som kan användas vid idéanalys, i stället har 
forskaren stor frihet att utveckla ett analysinstrument som passar för syftet med studien 
(Bergström & Boréus 2000, s. 176). Exempel på två tillvägagångssätt som kan användas 
vid idéanalys är idealtyper och dimensioner (Beckman 2005, s. 25). En idealtyp är en 
tankekonstruktion som försöker få med betydelsefulla drag i en åsikt medan 
dimensioner är mer allmänt hållna och syftar till att få med aspekter av påståenden 
(Beckman 2005, s. 26, 28). Dimensioner kan enligt Beckman (2005, s. 25) ”utformas 
för att urskilja olika påståenden liksom även för att urskilja olika preciseringar av ett 
och samma påstående”. En fördel med dimensioner är att de jämfört med idealtyper är 
enklare att konstruera då de inte kräver samma precision. Med hårt strukturerade 
analysverktyg, som idealtyp, finns det risk för att tolkningarna får dåligt stöd i 
materialet,  medan nackdelen med breda och generella analysverktyg, som dimensioner, 
i stället är att de inte ger så mycket stöd i analysen (Bergström & Boréus 2000, s. 176). 
Jag kommer att använda mig av dimensioner eftersom de ger en större öppenhet inför 
texten.  

 

4.1 Tillvägagångssätt 

4.1.1 Analysverktyg 

För att analysera vilken syn på bilderboken som dagspresskritikerna uttrycker i sina 
recensioner har jag skapat dimensioner utifrån teorin. Det jag är intresserad av är 
barnperspektiv respektive vuxenperspektiv, samt om bilderboken bedöms utifrån 
pedagogiska respektive estetiska/litterära kriterier. Med andra ord kommer jag att 
analysera om recensenterna har ett vuxenperspektiv – pedagogiska kriterier, 
barnperspektiv – pedagogiska kriterier, vuxenperspektiv – estetiska/litterära kriterier 
eller ett barnperspektiv – estetiska/litterära kriterier. Dessa fyra perspektiv motsvaras av 
de fyra fälten i Nikolajevas schema och kan illustreras i ett liknande schema som 
förtydligar dem (figur 2).  
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Figur 2. Fyra perspektiv på bilderböcker 

För att kunna urskilja de fyra olika perspektiven använder jag mig av följande 
dimensioner: 

• Recensionens budskap. Syftar till att undersöka vilket budskap recensionen har, vad 
recensenten skriver om i sin recension och hur det beskrivs.  

• Bildens bedömning. Syftar till att undersöka på hur recensenten beskriver och 
bedömer bilderna.  

• Uttalad positiv respektive negativ kritik. Syftar till att undersöka vad recensenterna 
tycker är bra respektive dåligt i de fall då recensenten har uttryckt detta.  

Varje perspektiv redovisas uppdelade på dessa tre dimensioner som alltså utgör aspekter 
i form av påståenden. Detta innebär att mitt analysverktyg ser ut enligt följande: 

Vuxenperspektiv – pedagogiska kriterier 

Recensionens budskap: Barn ska lära sig något. Barn ska fostras in i ett visst tänkande, 
en viss kultur. Barn ska lära sig språk och begrepp. Karaktärerna i böckerna beskrivs 
som föredömen.  

Bildens bedömning: Bilderna bedöms utifrån hur de visar vad barn kan lära sig eller för 
att de visar på föredömen alternativt hur man inte ska vara. 

Uttalad positiv respektive negativ kritik: Recensenten uttrycker positiv kritik för att barn 
lär sig något eller får bra föredömen alternativt avskräcks från något som inte anses bra. 
Det kan handla om ny kunskap, lära sig språk och begrepp eller ett visst sätt att tänka. 
Recensenten uttrycker negativ kritik för att barn lär sig ”fel” eller för att bilderboken 
anses ”farlig” eller ”opassande”.  

Barnperspektiv – pedagogiska kriterier 

Recensionens budskap: Bilderböcker ska tillfredsställa barns känslomässiga behov. 
Barn ska lära sig hantera sina känslor. Bilderböcker som barn tycker om är bra, 
bilderböcker som är underhållande för barnet. 

Bildens bedömning: Bilderna bedöms utifrån om de är underhållande och intressanta för 
barn eller för hur de illustrerar känslor.  

Uttalad positiv respektive negativ kritik: Recensenten uttrycker positiv kritik/negativ 
kritik utifrån hur bilderboken bedöms tillfredställa barnens känslomässiga behov eller 
utifrån hur underhållande bilderboken är. 

Vuxen – 
pedagogiska 
kriterier 

Vuxen – 
estiska/ 
litterära 
kriterier 

Barn – 
pedagogiska 
kriterier 

Barn – 
estetiska/ 
litterära 
kriterier 
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Vuxenperspektiv – estetiska/litterära kriterier  

Recensionens budskap: Bilderboken har ett värde i sig själv. Det litterära och 
konstnärliga värdet är i fokus. Bilderboken passar även för vuxna. Recensenten visar på 
en utveckling av konstnärskapet eller på ett samarbete mellan författare och illustratör. 

Bildens bedömning: Bilderna bedöms för sitt konstnärliga värde, antingen tillsammans 
med texten för den helhet som skapas, eller för sig själva. 

Uttalad positiv respektive negativ kritik: Recensenten uttrycker positiv kritik eller 
negativ kritik för bilderbokens litterära/estetiska utryck. Recensenten uttrycker positiv 
kritik för att boken är bra även för vuxna. 

Barnperspektiv – estetiska/litterära kriterier 

Recensionens budskap: Bilderboken har litterära egenskaper som är relevanta för barn, 
den är anpassad för barn eller den är inte anpassad för barn.  

Bildens bedömning: Bilderna bedöms för sitt konstnärliga värde och dess anpassning till 
barn, antingen tillsammans med texten för den helhet som skapas eller för sig själva. 

Uttalad positiv respektive negativ kritik: Recensenten uttrycker negativ kritik för att 
bilderboken inte är anpassad för barn eller positiv kritik för att bilderboken är anpassad 
för barn.   

 

Dimensioner ska enligt Beckman (2005, s. 26) vara ömsesidigt uteslutande och helst 
också uttömmande. Jag är medveten om att i recensionens budskap kan såväl bildens 

bedömning som uttalad positiv respektive negativ kritik ingå och därmed är de inte 
ömsesidigt uteslutande. Beckman skriver att om de inte är ömsesidigt uteslutande 
riskerar det att förvirra läsaren och göra resultaten svårtolkade (2005, s. 26). Jag tror 
dock inte att mina dimensioner förvirrar läsaren utan att det ändå är tydligt vilket fokus 
respektive dimension står för. Jag har inte heller upplevt att resultaten varit svårtolkade 
och jag försöker att vara tydlig i min redovisning för att underlätta förståelsen.  

Det är också så att jag gör en bedömning av till vilket perspektiv det som står i en 
recension ska föras. Det är tänkbart att någon annan skulle kunna göra en annan 
bedömning vilket hotar intersubjektiviteten. Bergström och Boréus (2000, s. 37) skriver 
att fullständig intersubjektivitet är orimlig men att god forskning utmärks av 
genomskinlighet och välgrundad argumentation. De skriver vidare: ”Läsaren ska i 
princip kunna rekonstruera de operationer som en forskare gjort i analysen av ett 
material för att dra en viss slutsats” (Bergström & Boréus 2000, s. 37). Därför är jag så 
tydlig som möjligt i min redovisning och använder mig av referat och citat från 
recensionerna för att visa exempel på vad som förs till ett perspektiv och för att tydlig-
göra mina tolkningar.  

För att analysera recensionerna har jag gjort noggranna genomläsningar av dem vid 
upprepade tillfällen. Till att börja med läste jag igenom recensionerna grundligt ett antal 
gånger och skrev ned mina reflektioner. Sedan läste och analyserade jag dem ett flertal 
gånger utifrån de dimensioner som beskrivs ovan. 
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4.2 Urval 
För att välja ut vilka recensioner av bilderböcker som skulle analyseras började jag med 
att begränsa mig till de tre största morgontidningarna: Svenska Dagbladet, Dagens 
Nyheter och Göteborgs-Posten. Samtliga dessa tidningar har relativt många recensioner 
av bilderböcker och de har dessutom ett flertal av sina recensioner tillgängliga på sin 
hemsida på Internet vilket gör att de har stor spridning. Recensionerna har jag hittat via 
databasen Mediearkivet. Där sökte jag på sökordet bilderb*, från och med 2009-01-01 
till och med 2010-03-31 på en tidning i taget (Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och 
Svenska Dagbladet). Sydsvenskan uteslöt jag eftersom det visade sig att den endast 
hade ett fåtal recensioner av bilderböcker samt att recensionerna var mycket korta. Jag 
bedömde att de tre största morgontidningarnas recensioner av bilderböcker är ett 
tillräckligt urval då de har stor spridning och längre recensioner, vilket troligen innebär 
att det blir lättare att analysera utifrån syn på bilderboken. Det är dessutom troligt att 
recensionerna av bilderböcker i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har stor 
betydelse då de är spridda över hela Sverige och då en del av deras 
bilderboksrecensioner skrivs av kända barnboksforskare medan Göteborgs-Posten är 
dominerande i västra Sverige och framför allt i Göteborgsområdet.  

För att avgöra hur många recensioner av bilderböcker som jag skulle analysera utgick 
jag från att försöka få fram så många aspekter som möjligt av företeelsen (Eneroth 
1984, s. 169-171), tills materialet blev mättat. Teoretisk mättnad innebär att insamling 
av material fortgår till det inte kommer fram något nytt, det vill säga att det som samlas 
in i slutet av materialinsamlingen inte tillför något nytt (Bryman 2002, s. 292). Då detta 
är en studie som har en kvalitativ ansats är det företeelsens karaktär, mönster och teman 
som studeras och inte dess förekomst. Avsikten är alltså inte att utifrån min studie 
generalisera utan endast att belysa företeelser. I denna studie kan aspekter av 
företeelsen handla om, i exempelvis vuxenperspektiv – pedagogiska kriterier, olika sätt 
att uttrycka att det finns något att lära sig av bilderboken. Men det är inte bara bredd i 
det man intresserar sig för som eftersträvas utan materialet måste också vara 
överblickbart och möjligt att analysera upprepade gånger för att hitta nya vinklingar 
(Eneroth 1984, s.171). I min studie gäller dessutom att materialet måste vara hanterbart 
inom den tidsram som gäller för en kandidatuppsats. Jag började med att välja ut 
recensioner av bilderböcker i de tre dagstidningarna från år 2010 och fortsatte sedan att 
välja ut recensioner bakåt i tiden från år 2009.  

I Dagens Nyheter använder jag mig av 17 recensioner av bilderböcker från och med 
2009-09-19 till och med 2010-03-27. Tre av dem är så kallade samlingsrecensioner som 
behandlar fler än en bok.  

I Göteborgs-Posten använder jag mig av 11 recensioner av bilderböcker från och 
2009-01-21 till och med 2010-03-31. En av dem är en samlingsrecension.  

I Svenska Dagbladet använder jag mig av 17 recensionerna av bilderböcker från och 
med 2009-08-10 till och med 2010-03-09. Åtta stycken är samlingsrecensioner.  

I tabell 1 nedan, visas fördelningen av recensioner per tidning och år. I Göteborgs-
Posten fanns det inte lika många recensioner av bilderböcker under år 2009 och fram till 
mars 2010 som i de andra två tidningarna därför har jag med fler recensioner från 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Det är intressant att det i Göteborgs-Posten 
endast fanns fyra recensioner av bilderböcker under år 2009, men att det redan i mars år 
2010 fanns sju stycken. Det finns dock ingen anledning att tro att resultatet skulle ha 
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blivit annorlunda om det hade varit lika många recensioner från varje tidning och år. 
Dessutom är jag inte intresserad av den enskilda tidningen i sig, jag har inte för avsikt 
att jämföra tidningarna, utan är intresserad av nutida bilderboksrecensioner i 
dagstidningar. 
 
År DN GP SvD 
2009 
jan-dec 

11 4 12 

2010 
jan-mars 

6 7 5 

Tabell 1: Antal recensioner av bilderböcker 

per tidning och år. 
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5. Resultat och analys 

Här redovisas resultaten av analysen av bilderboksrecensionerna utifrån den teoretiska 
modellen. Det vill säga om recensionen är skriven utifrån  

• vuxenperspektiv – pedagogiska kriterier 

• barnperspektiv – pedagogiska kriterier 

• vuxenperspektiv – estetiska/litterära kriterier  

• barnperspektiv – estetiska/litterära kriterier.  

Varje enskild recension kan innehålla flera av dessa perspektiv. Varje perspektiv 
redovisas uppdelade på de tre dimensionerna:  

• recensionens budskap 

• bildens bedömning  

• uttalad positiv respektive negativ kritik. 

När jag har analyserat bilderboksrecensionerna har jag samlat citat och referat ur 
recensionerna och inordnat dem till de olika perspektiven och dimensionerna. I 
redovisningen nedan exemplifieras perspektiven och dimensionerna med hjälp av citat 
och referat från recensionerna. De citat som har valts är de citat som passar bäst in i 
respektive perspektiv och dimension. Jag har alltså valt att redovisa enligt modellen och 
inte bok för bok eller recension för recension. 

 

5.1 Vuxenperspektiv – pedagogiska kriterier 
Inom detta perspektiv finns den traditionella pedagogiska/fostrande synen på 
bilderboken. Med andra ord syftar bilderboken till att barn ska lära sig något och/eller 
fostras in i ett visst tänkande, en viss kultur. Det här perspektivet är fortfarande vanligt 
förekommande men det uttrycks aldrig rakt upp och ner att bilderboken är bra för att 
barn kan lära sig något av den. Däremot kan det framgå genom att bokens bedöms ha ett 
viktigt budskap eller att vissa bilder av samhället är mer önskvärda än andra.  

5.1.1 Recensionens budskap 

Barn ska lära sig något. Barn ska fostras in i ett visst tänkande, en viss kultur. Barn ska 

lära sig språk och begrepp. Karaktärerna i böckerna beskrivs som föredömen.  

Eftersom det sällan uttrycks rakt ut att bilderboken är bra för att man kan lära sig något 
av den, kan det i stället framgå på andra sätt, till exempel att boken har ett viktigt 
budskap eller med hänvisning till att författaren har ett budskap. Det syns till exempel i 
följande citat.  

Därmed kan hon [föreståndaren på förskolan för djur i bilderboken; min anm.] 
avdramatisera det vilda och själv vara en förebild. Man måste inte placeras i ett fack, varje 
djur har många sidor. Och Lo [djurbarn på förskolan; min anm.] blir senare både en räddare 
och den som kan skydda och vakta, en tröst för alla barn med vildkattens temperament. … 
Även här handlar det om konflikter och sätt att lösa dem, och även här har det blivit en 
extraordinär bok med ett poetiskt språk och ett viktigt budskap. (Warnqvist 2010-01-05) 

Här är det tydligt att recensenten tycker att boken har ett viktigt budskap, men det 
framkommer också att föreståndaren kan ses som en förebild för hur man ska uppföra 
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sig samt att även bråkstaken har andra sidor. Med andra ord, här finns mycket att lära 
sig. Barn kan också få kunskap om konfliktlösning. 

Ett annat sätt att låta det framgå är att recensenten skriver hur hon/han tolkar 
författarens budskap som i följande exempel:  

Man får avstå en del när man vågar vara annorlunda, men det finns desto fler vinster vill 
Elander säga. (Warnqvist 2010-01-19) 

Eller att boken leder till att nya tankar väcks och att man på så sätt, underförstått, också 
kan lära sig något nytt eller tvingas att tänka nytt genom de insikter som boken ger. Det 
framgår bland annat i en recension där bilderboken beskrivs som ”fyndig och lättsam 
men samtidigt balanserad av iakttagelser av dystrare slag som stämmer till eftertanke” 
och recensenten menar att boken kan leda till insikt i hur olika livets lotter ser ut 
(Sörenson 2010-03-06).  

Det kan också handla om att bilderböckerna inte förmedlar en önskvärd bild av 
verkligheten som i en recension där recensenten tydligt uttrycker att den bild av kärlek 
som finns i boken är fel. Det är inte okej att utgå från att pojkar som slår flickor gör det 
för att de är kära i dem. Recensenten uttrycker också en medvetenhet om att hennes 
recension kan tolkas som att hon tycker att bilderböcker ska vara didaktiska och menar 
att hon inte tycker så. Dock blir det mycket tydligt att det har betydelse vilken bild som 
boken förmedlar. När den blir för ”fel” så räcker det inte att, som i det här fallet, 
illustrationerna är bra.   

När små pojkar slår andra små pojkar ingriper vi vuxna oftast med ett distinkt och adekvat 
”fy”. När små pojkar slår små flickor har vi däremot en tendens att börja yra om kärlek. … I 
själva verket är den här vanan helt sinnesrubbad. … Lika obegripligt är det – vilket är det 
mer akuta skälet till utläggningen ovan – att Mårten Sandén och Mimmi Tollerup-Grkovics 
bilderbok Den knasigaste killen i klassen, spinner en hel romantisk historia kring hur 
förstaklassaren Frida långsamt – och med hjälp av sin pappa! – förstår att plågoanden 
Anton inte alls vill henne illa utan bara är kär i henne.  … Det är skitsamma att Mimmi 
Tollerups-Grkovics illustrationer så lustfyllt drastiskt understryker de två huvudpersonernas 
känslouttryck (tveksamheten, hånflinandet, irritationen, retligheten, ilskan och, slutligen, 
tvåsamheten), hela intrigen är ju så dum.  Och det säger jag inte för att jag tycker att 
bilderböckers uppgift är att vara didaktiska och stå på en politiskt korrekt, säker mark – för 
det tycker jag inte – jag säger det för att jag tycker det borde vara för sent på jorden för en 
sån här kliché och för att jag blir upprörd över att det inte är så! (Bosseldal 2010-03-31) 

Tydligt är också i recensionerna att ”rätt” bild av genus ofta påpekas som positivt, 
vilket jag återkommer till. När det handlar om budskapet i recensionerna beskrivs ofta 
om bilderböckerna har en önskvärd bild av genus. Den beskrivningen hålls neutral men 
i och med att det poängteras hur genus beskrivs tolkar jag det som att det visar på en 
önskvärd, eller ibland inte önskvärd bild. I till exempel en recension av bilderböcker 
om förskolan är det tydligt att ”rätt” genusbild och mångkulturbild finns i böckerna 
genom att recensenten bara beskriver att det finns manliga förskolelärare och att barnen 
har olika kulturell bakgrund (Hallberg 2009-12-08). Dessutom nämns att 
konflikthantering är ett ämne som tas upp i böckerna. Recensionen avslutas med att 
recensenten uttrycker att böckerna är värda att läsa tillsammans och samtala om. Med 
andra ord så finns det en del att lära utifrån dessa böcker. 

Ett annat exempel är en recension av fyra böcker i samma serie med uttalat genus-
perspektiv. Hela recensionen är mycket neutral, uttrycker inget direkt omdöme om 
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bilderböckerna utan beskriver mest handlingen. Trots att följande konstaterande i slutet 
av recensionen är neutralt ger det ändå ett intryck av att vara en önskvärd situation.  

Den genusanalys som Gustavssons prins- och prinsessböcker ger prov på, visar att det är 
möjligt att uppträda och göra en mängd olika saker – oberoende av vilket kön man har. 
(Kåreland, 2010-02-16).  

5.1.2 Bildens bedömning  

Bilderna bedöms utifrån hur de visar eller inte visar vad barn kan lära sig, eller för att 

de visar på föredömen alternativt hur man inte ska vara. 

Endast i ett fåtal recensioner bedöms bilderna utifrån pedagogiska kriterier. Några 
positiva omdömen för att bilderna är pedagogiska finns inte med i urvalet, däremot ett 
negativt omdöme för att bilderna inte är pedagogiska.  

Själva handlingen är enkel och även illustrationerna ser enkla ut. Ändå är bilderna inte 
alltid lättlästa. Det är ju tänkt att vi ska räkna med Nell, men det är nästan omöjligt när 
såväl bilar som gosekompisar ligger som digitala färgsjok utan konturer, huller om buller i 
Nells famn. Det är knepigt även för en van prylräknare. (Zethraeus 2010-01-30) 

Här uttrycker recensenten att det blir svårt att räkna sakerna som det är tänkt eftersom 
bilderna är utformade så att sakerna ligger huller om buller. Bilderna är, med andra ord, 
inte anpassade till det pedagogiska syfte som boken har, ett pedagogiskt syfte som i 
övrigt inte behandlas i recensionen. 

Det finns också ett negativt omdöme i en recension där recensenten tycker att en bild 
gör det för pedagogiskt, bilden borde inte ha varit med. Den förtydligar för mycket, det 
är inte bra, läsaren förstår ändå (Warnqvist 2010-01-05).  

I en recension ges det också ett intryck av att bilderna inte förmedlar en önskvärd bild 
av verkligheten. Bilderna i de två bilderböckerna i samma serie om en förskola jämförs 
med bilder i andra böcker om en förskola av samma författare från 1980-talet. Det är 
inte tydligt uttalat att bilderna ger ”fel” bild men beskrivningen ger ändå ett intryck av 
att göra det. 

Jag vet inte om det är medvetet som de nya böckerna fått en sval ton såväl i text som i 
färgsättning? Dagisväggarna saknar Rödmyreböckernas glatt mönstrade tapeter och alla 
trivsamma blomkrukor har försvunnit. Borta är den varma och gemytliga stämningen från 
80-talet. Även layoutens vita tomrum ger konstigt nog intryck av att man dragit åt 
svångremmen. (Zethraeus 2010-01-09) 

5.1.3 Uttalad positiv respektive negativ kritik 

Recensenten uttrycker positiv kritik för att barn lär sig något eller får bra föredömen 

alternativt avskräcks från något som inte anses bra. Det kan handla om ny kunskap, 

lära sig språk och begrepp eller ett visst sätt att tänka. Recensenten uttrycker negativ 

kritik för att barn lär sig ”fel” eller för att bilderboken anses ”farlig” eller 

”opassande”.  

Många recensenter ger bilderböckerna positiva respektive negativa omdömen utifrån 
om bilderboken ger rätt eller fel bild, har rätt eller fel innehåll, om de är bra förebilder 
eller tvärt om dåliga förebilder. I en recension uttrycker recensenten att bilderboken har 
”fel” innehåll därför att den handlar om en hund som tas med hem till Sverige från 
Spanien och för att det nyligen har varit ett program på teve som just har granskat vad 



 25 

adoptioner av hundar från exempelvis Spanien har för samhälleliga följder och problem. 
Därmed blir inte bilderboken längre ”någon gullig historia” utan ett exempel på hur man 
inte ska göra (Bosseldal 2009-01-31). 

I kritiken är det återigen tydligt att ”rätt” genusbild är viktig. I en recension får en 
bilderbok bra omdöme av flera olika anledningar men det finns en traditionell bild av 
genus i boken som inte uppskattas då boken mest tycks bestå av aktiva pojkar och män. 
Recensenten uttrycker att det enda hon saknar är ”några aktiva gummor, flickor och 
tanter” (Öberg Lindsten 2010-01-13).  

I följande citat ger recensenten bilderboken positiv kritik för ”rätt” bild av genus, det 
vill säga lekar och leksaker är inte könsstereotypa. Det uttrycks i slutet av recensionen 
när det tydligt har framgått att boken i övrigt har många brister.  

Till det positiva med Nell och hennes aktiviteter hör omtanken när det gäller lekarna och 
leksakerna som varken känns flickaktiga eller stereotypa. (Zethraeus 2010-01-30). 

Den positiva kritiken handlar också om att bilderboken har ett viktigt budskap. I 
följande exempel på en sådan recension handlar det om en komplex bilderbok med ett 
annorlunda innehåll där recensenten också diskuterar huruvida den är lämplig för barn 
eller inte, något som jag återkommer till. I slutet kommer recensenten dock fram till att 
man bör läsa boken eftersom den har ett viktigt budskap, nämligen att den visar på vår 
oförmåga att acceptera svaghet och kanske kan vi lära oss att livet är värt att leva även 
om man inte stark. 

Hur läser man då Idiot!? För den som hånar svaga, för den som blir hånad. Eller bara för det 
försvarslösa barnet inom oss alla, det som är så lätt att håna. Men man bör läsa den. För att 
den är så outhärdligt vacker, för att den precis som Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta 
visar på världens oförmåga att acceptera svaghet. Läs om Bröderna Lejonhjärta efteråt! Läs 
den med nya ögon, och tänk en gång till på om livet inte är värt att leva för den som inte är 
stark. Läs Idiot! för att, trots allt, världen blir lättare att handskas med när vi erkänner vad vi 
gör mot varandra. (Olsson 2010-03-20) 

Det bedöms också som positivt om boken leder till att nya tankar väcks. I den här 
recensionen uttrycker recensenten att läsaren kan få insikter och att läsaren överraskas 
och tvingas till nytänkande.  

I bokens lika fyndiga som roliga bildscener erbjuds läsare i alla åldrar möjlighet att utvidga 
och fördjupa sina insikter i begreppet [att fylla år; min anm.]. … Om ett av skönlitteraturens 
uppdrag, som det ofta antyds i debatter, är att väcka nya tankar så ger Adbåges bok allt man 
kan önska sig i den vägen. Hennes berättarteknik, där berättande text, läsartilltal, 
pratbubblor och bildscenerier samverkar, överraskar läsaren som humoristiskt tvingas till 
nytänkande. (Hallberg 2010-03-02) 

 

5.2 Barnperspektiv – pedagogiska kriterier 
Inom detta perspektiv är utgångspunkten att bilderboken ska leda till något som är bra 
för barnen. Det handlar om att tillfredsställa barnens känslomässiga behov. Här finns 
bilderböcker som barnen tycker om, till exempel för att de är underhållande. I de 
recensioner jag har analyserat är inte detta perspektiv dominerande men det 
förekommer. När det handlar om känslor så uttrycks det inte rakt ut att barn kan lära sig 
att hantera känslor eller att boken tillfredställer barns känslomässiga behov. 
Recensenten väljer i stället att beskriva att handlingen eller bilden visar på känslor. Inte 
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heller beskrivs en bok som underhållande men det kan framgå genom att den beskrivs 
som rolig eller spännande.  

5.2.1 Recensionens budskap 

Bilderböcker ska tillfredsställa barns känslomässiga behov. Barn ska lära sig hantera 

sina känslor. Bilderböcker som barn tycker om är bra, bilderböcker som är under-

hållande för barnet. 

När budskapet i recensionen handlar om att barn kan lära sig att hantera sina känslor är 
det inte tydligt uttryckt i recensionen utan mer beskrivet att boken handlar om det. Ett 
exempel på det är en recension där recensenten tydligt uttrycker att de böcker som 
behandlas handlar om att bearbeta sin rädsla för mörker (Warnqvist 2009-10-27). Ett 
annat exempel är en recension av två bilderböcker där recensenten beskriver att 
handlingen skildrar det lilla barnets känslor och visar på förståelse för vad som är 
viktigt för små barn.  

”Bäbis rädd” är en i det närmaste genial skildring av de känslor och upplevelser som är 
basala för ett litet barn: rädslan för att vara ensam och övergiven, och längtan efter närhet 
och gemenskap. … Denna bok [Bäbis nyfiken; min anm.] har inte samma känslointensitet 
som ”Bäbis rädd”, men den visar samma lyhördhet och förståelse för vad som är viktigt i 
det lilla barnets tillvaro. (Kåreland 2010-03-09)4 

Det ser ut på liknande sätt när det handlar om underhållning. Då beskrivs bilderboken 
eller dess handling så att det framkommer att den är spännande eller rolig.  Här är ett 
citat från en recension av bilderbok som kan sägas vara underhållande då recensenten 
tycker att den har humor, men också uttrycker att den är romantisk, dramatisk och 
spännande.  

Ulf Stark låter dock inte romantiken ta överhand utan kryddar kärlekssagan med burleskt 
humoristiska inslag. … Amos och Soma är en mycket vacker bilderbok, ljuvt romantisk 
men också dramatisk och spännande. (Kåreland 2009-09-08) 

5.2.2 Bildens bedömning  

Bilderna bedöms utifrån om de är underhållande och intressanta för barn eller för hur 

de visar på känslor.  

Även bilderna bedöms utifrån hur de visar på känslor. I en recension tycker recensenten 
att illustratören (Stina Wirsén) låter känslorna komma fram i bilderna och berömmer 
henne för att hon är duktig just på att visa känslor i sina bilder (Nelson 2010-03-17). 

Ett annat exempel på hur känslorna kommer fram i bedömningen av bilderna är att 
recensenten kommenterar färgvalet. I den här recensionen av en bilderbok, som handlar 
om hur en pojke sörjer sin döda hund, visar recensenten på hur bilderna understryker 
sorgen genom sitt färgval, men också genom val av årstid och genom detaljer i bilderna. 

Sorgen understryks av illustrationernas dämpade färgskala, där allt går i blekt grått med 
inslag av ockra. Texten säger inget om den tid då historien utspelas. Men de kala träden och 
de fallande löven som blåser in genom den öppna dörren signalerar höst och förgängelse. 
Pojkens ledsnad och förstämning tydliggörs även av en mängd detaljer i bilderna.  
(Kåreland 2009-11-03) 

                                                 
4 Detta är en samlingsrecension av två böcker i samma serie. 
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Det är bara enstaka bilder som bedöms utifrån hur underhållande de är. Ett exempel är 
en recension där bilderna sägs vara roliga, bland annat för att det finns humor i dem 
men även för att de visar på lek och glädje (Hallberg 2010-03-02). 

5.2.3 Uttalad positiv respektive negativ kritik 

Recensenten uttrycker positiv kritik/negativ kritik utifrån hur bilderboken bedöms 

tillfredställa barnens känslomässiga behov eller utifrån hur underhållande bilderboken 

är. 

Bilderböckerna får positiv kritik när de är underhållande och roligt. Ett flertal böcker 
bedöms som roliga och för att de ger glädje, exempelvis genom att recensenten 
uttrycker att det ”är en bok att bara bli glad över och njuta av” (Kåreland 2009-09-01).  

Likaså blir det negativ kritik om bilderboken uppfattas som tråkig. Det dock inte vanligt 
att recensenten bedömer en bok som tråkig. Ett exempel är följande citat där 
recensenten efterfrågar lite mer dramatik och humor i den ena boken samt påpekar att 
den andra boken inte engagerar läsaren.  

… inte heller några skojiga felplockningar eller tempoväxlingar som skulle kunna tillföra 
en dramatisk nerv. … Inte heller boken Nell leker inne engagerar med sin knappt tvåradiga 
text som talar om exakt vad det är vi ser på bilderna. (Zethraeus 2010-01-30)5 

Att barn kan relatera till en bok och ta till sig den bedöms som positivt. Det är tydligt i 
en recension där recensenten uttrycker att boken är en ”genial skildring av känslor” och 
”en utmärkt skildring som små barn lätt kan relatera till och ta till sig” (Kåreland 
2010-03-09).  

 

5.3 Vuxenperspektiv – estetiska/litterära kriterier 
Inom detta perspektiv är utgångspunkten att bilderboken är intressant och bra även för 
vuxna. Recensenten visar på dess litterära värde, dess konstnärlighet genom att text och 
bild bedöms utifrån det. Då handlar det bland annat om att texten är poetisk, huruvida 
texten rimmar bra eller dåligt, om författaren leker med orden men också om hur text 
och bild fungerar tillsammans och skapar berättelsen. Många bilderböcker bedöms 
dessutom passa även vuxna eftersom de är roliga, eller vackra, eller för att de kan ge 
insikter. Det är även vanligt förekommande att recensenten inleder recensionen genom 
att beskriva vad författaren och illustratören har gjort tidigare och hur deras samarbete 
fungerar. Ibland kan denna del nästan dominera recensionen.  

5.3.1 Recensionens budskap 

Bilderboken har ett värde i sig själv. Det litterära värdet är i fokus, det konstnärliga 

värdet. Bilderboken passar även för vuxna. Recensenten visar på en utveckling av 

konstnärskapet eller på ett samarbete mellan författare och illustratör. 

Ett litterärt budskap kan handla om text, bild och språk. Texten och språket kan 
bedömas som vacker poesi, lekfull poesi, eller för dess ordlekar och rim. Vissa texter 
sägs rimma vackert medan andra mest består av nödrim. Ett exempel är en recension  

                                                 
5 Samlingsrecension om två böcker av samma författare/illustratör 
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där bilderbokens språk sägs vara ”lekfullt och poetiskt med ordlekar, allitterationer och 
spontana rim” (Zethraeus 2009-09-26).  

När text och bild bedöms tillsammans kan det vara för att de fungerar bra ihop, som i 
följande citat där recensenten uttrycker att bild och text samspelar men också att 
bilderna kompletterar texten.  

Svein Nyhus färglägger sina teckningar i beige och blågrått i ett vidunderligt samspel med 
Gro Dahles genomtänkta, återhållsamma text. Bilderna kompletterar berättelsen och visar 
omtänksamma föräldrar, vardagslivets gång och kompisars lek. (Larsson 2009-10-10) 

I andra recensioner bedöms text och bild inte fungera ihop. Det kan vara för att texten 
bara följer bilderna och inte tillför något mer, eller att text och bild ger intryck av att 
inte höra ihop. I exempelvis en recension är det tydligt att recensenten inte tycker att 
text och bild fungerar ihop. Hon ifrågasätter om de har utvecklats ihop eller om texten 
har tillkommit efteråt för att skapa en historia till bilderna (Rhedin 2009-11-07). 

Att recensenten visar på en utveckling av konstnärskapet eller på ett samarbete mellan 
författare och illustratör är vanligt förekommande. Många recensenter inleder sin 
recension med att berätta om såväl författare som illustratör. Både vad de har gjort 
tillsammans tidigare och ibland också var för sig. En del recensioner består till stor del 
av sådana redogörelser, de kan vara riktigt långa. I följande exempel berättar 
recensenten om författaren och vad som är hennes styrka i tidigare verk och i detta verk. 

Åsa Lind, som med sitt fjäderlätta fabulerande och högkoncentrerade språk gör det mest 
osannolika självklart. Som att det naturligtvis existerar en livs levande Sandvarg i flickan 
Zackarinas liv (böckerna om Sandvargen). Eller som nu, att gubben Gösta Hjalmar 
Dunderlund vilar på en bänk vid ett blankt vatten medan bokstäver växer upp som stora, 
starka personligheter kring hans korpulenta figur. (Huss 2009-10-24) 

Det är också vanligt förekommande att recensenten uttrycker att bilderboken passar 
såväl barn som vuxna. Berättelsen är vacker och spännande för alla åldrar, eller alla 
tycker helt enkelt om den, eller har roligt åt den, eller kan lära sig något och få nya 
insikter. Det uttrycks till exempel på följande vis: ”en rolig saga som bjuder de vuxna 
läsarna på nostalgiska kickar” (Öberg Lindsten 2010-01-13) och ”vackert och 
spännande på en alldeles åldersindifferent nivå” (Rhedin 2009-11-07). 

5.3.2 Bildens bedömning  

Bilderna bedöms för sitt konstnärliga värde, antingen tillsammans med texten för den 

helhet som skapas eller för sig själva. 

De allra flesta bilder bedöms enbart estetiskt/litterärt. Någon enstaka recension 
bedömde inte bilderna alls. Det är vanligt att bilderna beskrivs, ofta vävs det in i 
handlingsbeskrivningen hur bilderna ser ut. Bilderna beskrivs och bedöms utifrån vilken 
teknik som har använts (till exempel akvarell, collage, blyerts, träsnittsinspirerade) och 
hur de ser ut, som i detta citat där recensenten försöker beskriva hur bilderna ser ut och 
har skapats. Det blir tydligt vilken kontrast som mörkt och ljust spelar. 

Stort och tungt och mörkt står mot litet, lätt och ljust och dessa kontraster spelar också i 
bilderna, gjorda i en sorts lager-på-lager-teknik av opaka fält och transparenta texturer med 
dekorativa slingor, fåglar och flingor, i en vacker och stram retromodernistisk abstrakt stil. 
Det är bara de två varelserna som är mer kropp än mönster i denna ganska täta väv – och då 
är ändå flickan i sin vita utsparade gestalt snarare ett exempel på negativt rum i bilden. 
(Rhedin 2009-11-07) 
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Ett annat sätt att beskriva bilderna är att beskriva dem tillsammans med handlingen som 
i detta citat. Recensenten beskriver bilderna som en del av handlingen och det framgår 
här genom att läsaren sägs kunna följa med på vandringen. 

Dorte Karrebæks bilder är placerade i en bildfris under texten, en längsgående 
golgatavandring genom hela boken där August syns i flera stationer per uppslag. Bilderna 
rör sig självklart framåt, läsaren följer med på vandringen. (Olsson 2010-03-20) 

Ibland trycks det på samspelet mellan bild och text. Dels hur bilden kan förtydliga och 
visa på det som texten säger, och dels att bild och text inte måste berätta samma 
historia, som i en recension där recensenten menar att bilder och text inte berättar 
samma historia och att det främst är bilderna som utmanar fantasin (Kåreland 
2009-12-22).  

Bilderna kan också bedömas för att inte vara konstnärliga, men det är ganska ovanligt. I 
en recension bedöms bildspråket som ytligt och tafatt, det framgår att bilderna inte 
tillför något extra, varken som konstverk eller som del i handlingens dramatik.  

… talar med ett ytligt och ganska tafatt bildspråk baserat på snälla runda former, lysande 
färger och envetet leende figurer i hemmiljö. (Zethraeus 2010-01-30) 

5.3.3 Uttalad positiv respektive negativ kritik 

Recensenten uttrycker positiv kritik eller negativ kritik för bilderbokens litterära/ 

estetiska utryck. Recensenten uttrycker positiv kritik för att boken är bra även för vuxna. 

Det är vanligt förekommande att bilderböckerna får positiv kritik för sin konstnärlighet. 
I det här citatet bedömer recensenten att bilderboken har hög konstnärlig kvalitet för att 
text och bild fungerar bra ihop men kanske framför allt för att bilderna är nyskapande 
och väl genomarbetade. 

Den norske grafiska formgivaren och barnboksförfattaren Stian Hole svingar sig upp till 
höga konstnärliga höjder i sin andra bilderbok… Sällan har en så mångfasetterad 
utvecklingshistoria berättats på ett så begränsat utrymme. Betydelserikedomen uppstår i 
mötet mellan den poetiskt strama texten med sina lakoniska kvaliteter och bildspråket som 
bygger på nyskapande digitala collage. På det minutiöst genomarbetade uppslagen samsas 
hyperrealism med groteska förvrängningar och romantiska blomsterdekorationer. 
(Nelson 2009-04-08) 

Att det estetiska/litterära är viktigt framgår också. I en bilderbok som sägs ha nästan 
övertydlig sensmoral så är det ändå dess konstnärlighet som får recensenten att ge 
boken positiv kritik. En konstnärlighet som utgörs av poetisk text och fantastiska bilder.  

Sensmoralen är snudd på övertydlig, men det gör inte så mycket. Behållningen av den här 
boken ligger inte där, utan i den poetiska texten och i de hänförande svartvita 
illustrationerna med sina symboltäta och snillrika bildlösningar. Det här är en bok som inte 
bara ska läsas, den ska upplevas. (Warnqvist 2009-10-27) 

Det som är nytt och annorlunda värderas också positivt. Det är speciellt tydligt i en 
recension där recensenten ger bilderboken en hel del kritik för brister av olika slag men 
där framför allt det nya och annorlunda lyfts fram som en styrka (Rhedin 2009-11-07). 

Som tidigare har framkommit avseende recensionens budskap så är det vanligt att 
bilderboken bedöms passa såväl vuxna som barn. Även i kritiken så framkommer det att 
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det är positivt att bilderboken passar vuxna. Däremot får ingen bok negativ kritik för att 
den inte passar vuxna.  

Bilderböckerna får negativ kritik för brister i det litterära/estetiska. Det kan handla om 
att det finns brister i logiken i handlingen, att det är svårt att förstå varför något händer. 
Det kan också handla om att text och bild inte fungerar bra ihop, som i följande citat där 
recensenten mestadels inte tycker att texten tillför något, utom på sista uppslaget.  

Den [texten; min anm.] följer och underordnar sig bilderna, nästan som om den inte hade 
några egna avsikter, utan i stället improviserade till detaljer den råkar få syn på … Jag 
saknar en avsikt, en riktning, en egen röst och en vilja att låta bokstäverna skrapa mot 
collagen och fånga de där sorgsna djurens blickar. Men på sista uppslaget sitter en gammal 
pelikan. Den är fin. Och plötsligt får texten styrsel och en egen ton. Här har vi början till en 
berättelse. Jag vill gärna läsa fortsättningen. (Öberg-Lindsten 2010-01-20) 

 

5.4 Barnperspektiv – estetiska/litterära kriterier 
Inom detta perspektiv är utgångspunkten om bilderboken har litterära egenskaper som 
gör den anpassad för barn. Det kan vara språket som är barnanpassat eller innehållet i 
bilderboken som är lämpligt för barn, eller så passar bilderboken inte för barn eftersom 
den bedöms för svår för barn att förstå. För moderna komplexa bilderböcker som tar 
upp ämnen som inte alltid ses som lämpliga för barn diskuterar recensenten om boken 
kan tänkas passa för barn eller vem den passar för.  

5.4.1 Recensionens budskap 

Bilderboken har litterära egenskaper som är relevanta för barn, den är anpassad för 

barn eller den är inte anpassad för barn. 

När budskapet i recensionen handlar om att bilderboken passar för barn beror det på att 
bilderboken har ett språk som gör den lämplig för högläsning eller ett språk som gör den 
lättläst för nybörjare. Andra anledningar är att innehållet i bilderboken är lagom 
skrämmande eller att författaren på annat sätt barnanpassar innehållet, som i en 
recension där recensenten beskriver att författaren använder sig av berättarmönster som 
är bekanta för barnen i och med att de kommer från barns muntliga berättelser (Rhedin 
2009-11-14). 

Ibland bedöms innehållet inte passa för barn. I dessa fall handlar det om att recensenten 
inte tror att barnet kan förstå handlingen helt och hållet. Boken kan bedömas ha en 
berättelse som inte intresserar barn, eller en högstämd underton som barn inte förväntas 
förstå eller som i följande citat, ett metaforiskt språk som skapar svårigheter för barnen.   

För berättelsen om björnen Lille Brun och ljusflickan Tiger håller inte ihop, speciellt inte 
om den är tänkt för de minsta. En del partier är dessutom väl abstrakta – jag tror att dessa är 
menade att spegla barnets naiva tänkande. Men den naiviserande berättarhållningen skapar 
svårigheter för ”de minsta” som ännu inte riktigt förstår metaforiskt språk, även om det kan 
förefalla så för en lyssnande vuxen. (Hallberg 2009-09-29) 

Det förekommer också att recensenten är tveksam till om bilderboken passar för barn på 
grund av att bilderboken har en handling som inte är vanlig i barnlitteratur och som 
därför ifrågasätts som lämplig för barn. Det är bara en bilderbok i mitt urval som får 
dessa bedömningar. Boken handlar om en psyksjuk pojke och hans mamma och slutar 
med att mamman tar livet av dem båda när hon blir gammal och pojken är vuxen. Det är 
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två recensenter som har bedömt samma bok och bägge är tveksamma till om boken 
passar för barn (Öberg Lindsten 2010-03-24; Olsson 2010-03-20).  

5.4.2 Bildens bedömning  

Bilderna bedöms för sitt konstnärliga värde och dess anpassning till barn, antingen 

tillsammans med texten för den helhet som skapas eller för sig själva. 

Att bedömning av bilderna berör hur de är anpassade för barn är ovanligt men det 
förekommer. I detta exempel framhåller recensenten att bilderna är lagom otäcka i 
denna ”skräckbilderbok” för att kunna hanteras av barn, det finns ”inbyggda 
psykologiska stötdämpare”. 

Miljön är klassisk natt och skog med kloiga träd, uggla och fladdermöss som snyggt 
avtecknar sig mot fullmånen. En rad inbyggda psykologiska stötdämpare är satta i funktion, 
som humorn i själva figurteckningen, den snälla bildtekniken med kornig akvarellpenna 
som ibland löser upp sig snyggt i flödig akvarell och förstås den komiska grundmoralen i 
storyn: här är ju alla de farliga rädda för någon annan. (Rhedin 2009-11-14) 

Ett annat sätt som gör att bilderna kan ses som anpassade till barn är att recensenten 
beskriver hur bilderna underlättar förståelsen av berättelsen. Recensenten skriver dock 
inte rakt ut att det innebär att förståelsen underlättas men som läsare av recensionen går 
det att tolka så. En recensent beskriver hur illustratören skiljde mellan nu och då genom 
att göra då i svartvitt och nu i färg (Öberg Lindsten 2010-01-13). Ett annat sätt som 
användes i en recension är att recensenten beskriver hur illustratören koncentrerat sig 
på det som är väsentligt i berättelsen och framför allt på en ring som hade en viktig 
funktion i handlingen (Larsson 2010-01-23). 

5.4.3 Uttalad positiv respektive negativ kritik 

Recensenten uttrycker negativ kritik för att bilderboken inte är anpassad för barn eller 

positiv kritik för bilderboken är anpassad för barn.   

Kritik som kan sägas ha barnperspektiv handlar, i likhet med recensionens budskap, om 
att boken inte anses passa för barn eller att den anses passa för barn. Anledningarna är 
de samma. Bilderboken passar för barn och får positiv kritik för det eftersom den har ett 
språk som gör den lämplig för högläsning eller ett språk som gör den lättläst för 
nybörjare, eller för att den har ett innehåll som är lagom skrämmande. I följande 
recension har boken inte bedömts enbart positivt eftersom den har logiska brister men 
citatet visar på att den trots det får positiv kritik för bland annat att språket är rytmiskt 
och passar bra för högläsning. 

Berättelsens skavanker till trots är Snäll en bok man kan gotta sig åt. Språket har en 
suggestiv rytm som pockar på högläsning och Nyhus rika bildvärld glömmer man inte 
första taget. (Nelson 2009-01-21) 

Negativ kritik får bilderboken när den bedöms att inte passa för barn på grund av att 
barn inte kan förstå den eller för att handlingen inte är tillräckligt intressant. Ett exempel 
är en recension där recensenten inte tycker att berättelsen engagerar och därför inte 
fångar åhöraren, med andra ord är berättelsen inte tillräckligt intressant för barn.  

Berättelsen är oexakt och förströdd, som om den vuxne berättaren önskade att åhöraren 
skulle somna innan den var slut. (Öberg Lindsten 2010-01-07) 
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5.5 Sammanfattning 
Resultatet visar att alla modellens perspektiv är förekommande i bilderboks-
recensionerna. När recensionerna har ett vuxenperspektiv och bedöms utifrån 
pedagogiska kriterier ses bilderbokens syfte utifrån att barn ska lära sig något och/eller 
fostras in i ett visst tänkande, en viss kultur. Men det uttrycks sällan rakt ut. I stället 
uttrycks att bilderboken har ett viktigt budskap, väcker tankar eller att den förmedlar en 
önskvärd bild av verkligheten, eller en icke-önskvärd bild. Det framkommer att rätt 
genusbild är viktigt, det vill säga att bilderboken inte bör vara könsstereotyp utan gärna 
får visa på att könet inte begränsar vad som är möjligt.  

Recensioner med ett barnperspektiv som bedöms utifrån pedagogiska kriterier har som 
utgångspunkt att bilderboken ska leda till något som är bra för barnen. Det handlar om 
att tillfredsställa barnens känslomässiga behov. Här finns bilderböcker som barnen 
tycker om, till exempel för att de underhållande. Inte heller här uttrycks det rakt ut att 
bilderboken är bra för att lära sig hantera sina känslor, i stället beskriver recensenten att 
boken handlar om känslor och/ eller hur känslor kan hanteras. Likaså beskrivs inte en 
bok som underhållande men det kan framgå genom att den skildras som rolig eller 
spännande.  

När recensionerna har ett vuxenperspektiv och bedöms utifrån estetiska/litterära 
kriterier är utgångspunkten att bilderboken är intressant och bra även för vuxna. 
Recensenten visar på dess litterära värde, dess konstnärlighet genom att text och bild 
bedöms utifrån det. Då handlar det bland annat om att texten och språket är poetisk, 
huruvida texten rimmar bra eller dåligt, om författaren leker med orden men också om 
hur text och bild fungerar tillsammans och skapar berättelsen. Nytt och annorlunda ses 
som positivt. Vanligt är också att bilderboken bedöms passa även för vuxna eftersom de 
är roliga, vackra, eller kan ge insikter. Många recensioner inleds med att beskriva vad 
författaren och illustratören har gjort tidigare och/eller hur deras samarbete fungerar. 
Ibland kan denna del nästan dominera recensionen.  

Recensioner med ett barnperspektiv som bedöms utifrån estetiska/litterära kriterier utgår 
från att bilderboken har litterära egenskaper som gör den anpassad för barn. Det kan 
vara språket som är barnanpassat, till exempel att det passar bra för högläsning eller är 
lättläst. Det kan också vara innehållet i bilderboken som är anpassat till barn, 
exempelvis en bilderbok som är lagom skrämmande. Ibland anses inte bilderboken 
passa för barn eftersom den bedöms som ointressant för barn alternativt för svår för barn 
att förstå. För moderna komplexa bilderböcker som tar upp ämnen som inte alltid ses 
som lämpliga diskuterar recensenten om boken kan tänkas passa för barn eller vem den 
passar för.  
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6. Diskussion och slutsatser 

Jag kommer här att diskutera resultaten i relation till frågeställningarna, tidigare 
forskning och metod. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken syn på 
bilderboken som kritikerna i dagspressen uttrycker i sina recensioner under år 2009 och 
2010. De tre frågeställningarna tas upp en och en.  

Den första frågeställningen är: Bedöms bilderboken utifrån pedagogiska kriterier 

och/eller estetiska/litterära kriterier? 

Resultatet visar att bilderboken bedöms både utifrån pedagogiska och estetiska/litterära 
kriterier. Det som är slående är att när bilderboken bedöms utifrån pedagogiska kriterier 
uttrycks det inte rakt ut att bilderboken är bra för att det finns något att lära sig av den. 
Det framgår i stället genom att recensenterna relaterar till bokens budskap, eller genom 
att de skriver att boken väcker nya tankar. Samuelsson kom fram till i sin 
magisteruppsats där hon undersökte nutida dagspresskritik av litteratur att det inte var 
uppskattat med moraliska pekpinnar i böckerna, att författaren inte fick vara för tydlig 
med sina budskap (Samuelsson 2006, s. 55, 66). Det är inte tydligt i mitt resultat att 
recensenterna kritiserar böckerna för att ha ett för tydligt budskap, det kan möjligen 
bero på vilka bilderböcker som har recenserats. Det finns dock ett litet antal bilder-
böcker av dem som har recenserats i mitt urval som har ett uttalat budskap. Till exempel 
en serie bilderböcker som vill visa på möjligheten att inte låta sig begränsas av sitt kön. 
När dessa böcker recenseras i en recension håller recensenten en mycket neutral ton och 
är i hög grad koncentrerad på att beskriva handlingen. Böckerna kritiseras inte för att ha 
för uttalat budskap. Det gäller även böcker som handlar om förskolan och där det är 
tydligt att en del av böckernas budskap är att även män är förskolelärare och barnen 
kommer från flera kulturer. Dessutom handlar böckerna om konflikthantering och 
kanske kan förväntas ha något att lära ut om det också. Även recensioner av dessa 
böcker hålls neutrala, böckernas budskap och syfte kommenteras inte, beskrivs bara 
men böckerna bedöms samtidigt ha ett viktigt budskap eller vara bra bruksböcker och 
passa för att läsa tillsammans och diskutera.  

I teoriavsnittet framkom det att Møhl och Schack anser att alla barnböcker förmedlar 
värderingar och ett bestämt sätt att förhålla sig till världen vilket leder till att barnen lär 
sig att tänka, känna och uppföra sig på ett visst sätt (1981, s. 105). Det innebär då att en 
bilderbok alltid har något att förmedla men att det inte behöver vara tydligt uttryckt. 
Recensenten kan dock välja att förhålla sig till om de värderingar och förhållningssätt 
som förmedlas är önskvärda eller inte. Det är tydligt i resultatet att om recensenten 
tycker att bilderboken förmedlar en önskvärd bild av verkligheten eller en icke önskvärd 
bild så går det oftast att utläsa i recensionen, ibland även när det gäller bedömningen av 
bilderna. Som tidigare nämnt, så menar Kåreland (2008, s. 26) att det i skolan idag finns 
en instrumentell syn på litteratur som bland annat innebär att förmedla ”rätt” syn på 
demokrati och genus. Jag menar att detta till viss del är synligt även i mitt resultat. 
Böcker med rätt syn på genus och mångkultur värderas positivt medan ”fel” syn leder 
till en negativ värdering.  

En bedömning som görs utifrån pedagogiska kriterier har dominerat historiskt. Kåreland 
(2008, s. 26) skriver att i ett vidare perspektiv har utvecklingen gått från den 
pedagogiska synen till en mer estetisk. Det flesta bilderboksrecensioner i mitt urval 
bedömdes enbart utifrån estetiska/litterära kriterier. Endast enstaka recensioner 
bedömdes enbart utifrån pedagogiska kriterier. Det finns också många recensioner som 
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bedömdes både utifrån estetiska/litterära kriterier och pedagogiska kriterier. Mitt urval 
är dock för litet för att det ska gå att dra slutsatsen att bedömning utifrån 
estetiska/litterära kriterier numera är det dominerande. Dock antyder resultatet att det 
skulle kunna vara så och det skulle vara intressant att undersöka vidare om det stämmer.  

Men det är också tydligt att det även finns en pedagogisk syn på bilderboken, vid sidan 
av den litterära. Och det behöver troligen inte vara motsägelsefullt, konst och pedagogik 
behöver inte ses som motsatser. Det fann även Sæther i sin undersökning (2004, s. 123). 
Samuelsson menar i sin uppsats att det inte finns någon ”uppenbar gräns mellan 
estetiska faktorer och icke-estetiska” (2006, s. 53). Hon menar att estetiska kriterier som 
skönhet och originalitet  kan bygga på moraliska, politiska eller religiösa värderingar, 
kriterier som brukar ses som icke-estetiska. Det är med andra ord inte helt enkelt att 
definiera dessa begrepp.  

Kåreland menar i sin avhandling om Gurli Linder att Linder troligen såg sig själv som 
en recensent som arbetade utifrån estetiska värderingsgrunder men att genomgången av 
recensionerna visade att det inte alltid var så, utan att pedagogiska och moraliska 
värderingar ofta förekom (1977, s. 231). Kåreland skriver också att barnbokskritikern 
Eva von Zweigbergk ofta framhöll att barnboken skulle ge litterära upplevelser, men att 
hennes recensioner ofta hade en moraliserande och didaktisk hållning (1997, s. 115). 
Kan det vara så att även dagens recensenter anser sig bedöma utifrån estiska/litterära 
kriterier och att framtiden kanske utvisar att det finns moraliserande hållning även här, 
som är svår att se för oss samtida? En reflektion som jag gjorde vid analyserna var att 
recensenterna verkade undvika att skriva om en bilderbok utifrån dess pedagogiska 
funktion. Det är intressant att inte ens bilderböcker som kan sägas ha en tydlig 
pedagogisk avsikt bedöms i någon större utsträckning utifrån det. Ett exempel är en 
småbarnsbok som heter Räkna med Nell där det verkar troligt att syftet är att små barn 
ska öva sig i att räkna. Av en recensent får boken kritik för korthugget språk och för att 
den saknar spänning mellan text och bild men nästan inget om hur den fungerar 
pedagogiskt, dock sägs bilderna göra det svårt att räkna (Zethraeus 2010-01-30). Av en 
annan recensent får samma bok omdömet ”renodlad glädje i fokus” och inte heller här 
bedöms pedagogiken i att lära sig räkna (Warnqvist 2009-10-13). Däremot berömmer 
bägge recensenterna boken för att ha rätt genusbild, det vill säga att den inte är 
könsstereotyp. Intrycket är att bedömning utifrån estetiska/litterära kriterier är det som 
eftersträvas, men trots allt finns det en medvetenhet om att boken påverkar och att det 
därför också är viktigt att den ger rätt bild, och rätt bild tycks ofta vara boken inte är 
könsstereotyp.  

Under våren 2008 pågick en debatt i Dagens Nyheter där det diskuterades om 
barnböcker ska vara uppfostringsverktyg eller om de ska vara av hög konstnärlig 
kvalitet, och om det finns någon motsättning däremellan. Lotta Olsson, barnbokskritiker 
på Dagens Nyheter, menade att utgångspunkten alltid var god konst men hänvisar också 
till Hellsings formulering: all god konst är pedagogisk. Hon är dock kritisk till förlaget 
Vildas utgivning där litteraturen utgår från ett medvetet genus-, mångfalds- och 
demokratiperspektiv och kallar deras böcker för uppfostringsverktyg (Olsson 
2008-05-20). Karin Salmson menar att all litteratur förmedlar värderingar och att det är 
bättre att vara medveten om vilka värderingar som förmedlas samt att det inte 
automatiskt innebär att den konstnärliga kvaliteten blir sämre med ett medvetet val 
(Salmson 2008-05-20). Magnus William-Olsson skriver i Aftonbladet med anledning av 
debatten i Dagens Nyheter, att det inte finns någon barnlitteratur, det finns bara litteratur 
och den vänder sig till alla som vill och kan ta del av den. Men han skriver vidare att 
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DN-debattörerna utgår från att barnlitteraturen definieras av sitt syfte, att barnlitteratur 
kan ses som litteratur som fostrar barnen med rätta värderingar (till exempel Vilda 
förlag och Karin Salmson) eller med hög konstnärlig kvalitet (till exempel Lotta 
Olsson). Det innebär att barnböcker ses som ett socialisationsverktyg och att böckerna i 
första hand vänder sig till andra vuxna som delar författarnas och förlagens syn på goda 
värderingar och god uppfostran, eftersom det är vuxna som väljer böcker till barnen 
(William-Olsson 2008-05-22). Det kan ses som ett vuxenperspektiv.  

Recensionerna kunde också ses utifrån ett vuxenperspektiv eller barnperspektiv, något 
som min andra frågeställning handlade om: Bedöms bilderboken ur ett vuxenperspektiv 

och/eller ur ett barnperspektiv?  

När innehållet i en recension har ett vuxenperspektiv handlar det antingen om att 
bilderboken har något att lära ut eller om det konstnärliga. Ett annat vuxenperspektiv är 
att bilderboken även passar för vuxna. Något som jag tycker är extra intressant med 
tanke på att moderna bilderböcker beskrivs som komplexa allåldersböcker av flera 
barnlitteraturforskare. Resultatet visar också att det är vanligt förekommande att böcker 
beskrivs passa alla åldrar.  

När innehållet i recensionen har ett barnperspektiv bedöms bilderboken  också utifrån 
pedagogiska kriterier och då handlar det om att bilderboken är underhållande eller att 
den handlar om att hantera känslor. Ett annat barnperspektiv är att bilderboken passar 
för barn, inte passar för barn eller att recensenten är tveksam till om den passar för barn. 
Bergstrand fann i sin kandidatuppsats att det var vanligt att recensenten beskrev till 
vilken ålder bilderboken passade (2000, s. 19). Det har jag inte sett i mina resultat, det 
är bara i någon enstaka recension som recensenten uttrycker att bilderboken passar för 
en viss åldersgrupp. Hon fann också att det var vanligt att recensenterna skrev om 
barnets möjlighet till identifikation och igenkänning (Bergstrand 2000, s. 20). Även om 
det förekommer i de recensioner jag har undersökt är det inte dominerande. Möjligen 
kan det vara så att bilderboksrecensionerna har förändrats på de tio år som skiljer våra 
undersökningar åt, eller att våra urval har råkat ge något olika bilder. Samuelsson fann i 
sin magisteruppsats att recensioner av barn- och ungdomslitteratur vanligen lästes 
utifrån barnets vinkel och att böckerna skulle ha barnet i centrum, samt att barnen 
skaffade sig erfarenheter på egna villkor utan vuxen vägledning (2006, s. 55). Detta är 
inte heller något jag funnit i min undersökning, kanske beror det på att jag undersökt 
specifikt bilderböcker som vanligen riktar sig till mindre barn och därför inte 
uppmuntrar till egna erfarenheter utan vuxen vägledning.  

Bergstrand lade märke till i sin undersökning av bilderboksrecensioner att de moderna 
bilderböckerna som inte längre är riktade enbart till barn innebar en svårighet för 
kritikerna. Hon fann exempel på att kritiker utifrån en pedagogisk synvinkel garderade 
sig mot negativ kritik från läsarna av recensionerna (Bergstrand 2000, s. 20-21). En av 
de böcker som finns med i de recensioner jag har undersökt är en dansk bilderbok som 
jag anser är ett exempel på en modern komplex bilderbok som inte är riktad enbart till 
barn. Det är två recensenter som har recenserat den i undersökningen och bägge 
ifrågasätter och ställer sig tveksamma till om den passar för barn. Att inte på ett tydligt 
sätt uttrycka om de tycker att den passar barn eller inte, utan att diskutera det i 
recensionen tycker jag kan ses som ett sätt att gardera sig mot negativ kritik från läsarna 
av recensionen. Kanske känner de sig tvungna att göra det utifrån att bilderböcker ses 
som böcker för små barn av många. Recensenterna tar inte ställning till om boken kan 
ses som en bilderbok för barn, eller för vuxna eller för både och. Rhedin menar att dessa 
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moderna bilderböcker ofta provocerar en del vuxna genom sitt ämnesinnehåll och att det 
leder till att de anses olämpliga, för avancerade och obegripliga för barn (2001, s. 13). 
Men så uttrycker sig inte recensenterna i min undersökning, möjligen är de oroliga för 
att andra vuxna, läsarna, ska tycka så. Rhedin har även skrivit en artikel i Dagens 
Nyheter (2009-05-12) där hon diskuterar var gränsen går för barnböcker, som exempel 
använder hon danska bilderböcker som sägs ta upp ämnen som inte har ansetts som 
lämpliga för barn. Hon ifrågasätter också om bilderböcker alltid måste ha barn som 
målgrupp eller om det inte går att göra bilderböcker som riktar sig till unga vuxna 
(Rhedin 2009-05-12). Frågan är dock vem som avgör för vem boken passar eller är till 
för. Det är också något som har diskuterats mycket, vad som är en barnbok och vad som 
är en vuxenbok och vilka kriterier som avgör det, eller om det helt enkelt är så att det 
finns böcker som vem som helst kan ta del av efter eget tycke och smak, som William-
Olsson förespråkar i sin artikel (2008-05-22). Det är dock vuxna som väljer vilka 
böcker som små barn får ta del av, eller de vuxna väljer åtminstone vilka böcker barnen 
får välja bland.  

Nyligen publicerades en artikel i tidskriften Vi läser som diskuterar huruvida förlagen 
censurerar barnböcker genom att inte ge ut böcker med exempelvis svordomar, 
öldrickare och rökare. I artikeln framgår att ett antal författare tycker att det är så, till 
exempel att de har fått ta bort öldrickande karaktärer och låta dem ta en läsk eller äta 
godis i stället (Huss 2010, s. 55-56). Förlagen tillstår inte, men medger att kritiken och 
marknaden har betydelse och att det pedagogiska efterfrågas (Huss 2010, s. 56-57).  
Frågan om vad som är lämpligt för barn att läsa är inte ny. Kåreland menar att det har 
gått i vågor och svängt mellan uppfattningen att barn ska skyddas, till att barn ska få 
kunskap om världen och samhället (2009, s. 36). Sen handlar det förmodligen också om 
vilken bild av samhället som barnen ska få kunskap om, en viss bild är bra, en annan är 
inte bra. I artikeln i Vi läser nämns att en bilderbok som rosades av kritikerna blev utan 
kulturstöd ”eftersom man på Kulturrådet, enligt förläggaren, läst in att ’den onde 
mannen i boken såg ut att komma någonstans från Mellanöstern’” (Huss 2010, s. 56). 
Här är det tydligt att bilderboken hade ”fel” bild enligt de beslutande. Huruvida 
bilderboken ger ”rätt” eller ”fel” bild är också något som recensenterna i min under-
sökning kritiserar bilderböckerna för. Men det finns även annat som ger positiv 
respektive negativ kritik. 

Uppsatsen tredje frågeställningen är: Vilka inslag av positiv respektive negativ kritik 

finns i bilderboksrecensionerna? 

De flesta recensioner innehåller antingen ett negativt eller ett positivt omdöme eller 
både och, men det finns även en del neutrala recensioner. Det tycks också vara så, som 
Forser (1972, s. 127) fann i sin undersökning av barnboksrecensioner från 1970 där tre 
av fyra var positiva, att det positiva överväger. Jag har inte gjort någon kvantitativ 
analys och har för litet urval för att kunna göra det, men kan konstatera att det inte var 
många recensioner som var enbart negativa i sitt omdöme och att de flesta var positiva.  

Bilderböckerna får positiv kritik av många olika anledningar. Det kan vara för att de ger 
”rätt” bild av verkligheten, för att de har ett viktigt budskap, för att de tillfredställer 
barns känslomässiga behov eller för att de är underhållande och roliga. Bilderböckerna 
får också positiv kritik för sin konstnärlighet, för att de passar även till vuxna samt för 
att de är nya och annorlunda. Negativ kritik får de för att bilderböckerna ger ”fel” bild 
av verkligheten, för att de har logiska brister, inte är tillräckligt bra ur estetiskt/litterär 
synpunkt, för att de är tråkiga, eller för att de inte är anpassade till barn.  
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Det finns med andra ord flera olika anledningar till såväl positiv som negativ kritik. Den 
positiva respektive negativa kritiken kan sammanfattas med att en bra bilderbok ska ha 
ett viktigt budskap, ge ”rätt” bild av verkligheten, samt hålla hög konstnärlig kvalitet. 
Den ska dessutom passa alla åldrar alternativt vara anpassad till barn. Något som tycks 
stämma bra med det Lennart Hellsing uttryckte i sin bok Tankar om barnlitteraturen, 
nämligen att en bra barnbok ska intressera barn, ha estetiska kvalifikationer och om den 
berör etiska frågor ha en ”moral” som är acceptabel (1999. s. 52).  

När det gäller det analysverktyg som jag har använt för min studie så skrev jag i 
metodavsnittet att dimensionerna helst skulle vara ömsesidigt uteslutande för att fungera 
på bästa möjliga sätt. Jag skrev också att jag är medveten om att mina dimensioner inte 
är det då recensions budskap även kan bestå av bildens bedömning och uttalad positiv 
respektive negativ kritik, likaså kan uttalad positiv respektive negativ kritik bestå av 
bildens bedömning. Det har säkert också framgått i redovisningen av resultatet. Det 
viktiga är dock att jag med analysen har fått fram hur pedagogiska kriterier, 
estetiska/litterära kriterier, barnperspektiv och vuxenperspektiv representeras i 
recensionerna. För det ändamålet har dimensionerna fungerat bra. Avseende frågan om 
vilka inslag av positiv respektive negativ kritik som finns i bilderboksrecensionerna så 
har även den kunnat besvaras utifrån analysen. Det hade naturligtvis varit önskvärt med 
dimensioner som var mer uteslutande, men det är inte säkert att resultatet hade blivit 
annorlunda då. Den negativa effekt jag har fått genom att de inte är helt uteslutande är 
möjligen att jag upprepar ett delvis samma resultat i resultatredovisning under de olika 
dimensionerna. Men jag har fått fram det som var mitt syfte med den här 
undersökningen och jag har dessutom fått fram intressanta svar till mina 
frågeställningar.  

Det som är tydligast i mitt resultat är att fokus numera tycks vara på det 
estetiska/litterära snarare än på den pedagogiska i bilderboksrecensioner, men att det 
pedagogiska också finns med framför allt i formen av att ”rätt” värderingar förmedlas. 
Det skulle vara intressant att undersöka om det är så även i övriga barnboksrecensioner 
samt i recensioner av ungdomsböcker. En annan problematik som skulle vara intressant 
att undersöka är från vilka utgångspunkter böcker som recenseras väljs ut. Kåreland 
skriver att barnboksrecensenten Eva von Zweigbergk på 1940-talet även recenserade 
litteratur som hon ogillade (1997, s. 47). Är det kanske så att recensenterna idag helst 
väljer litteratur de tror att de gillar och av välkända författare och/eller illustratörer och 
att det medverkar till att de flesta omdömen är positiva?  



 38 

7. Sammanfattning 

Bilderböcker har två mottagare, vuxna och barn, men det är vuxna som väljer vilka 
bilderböcker som barnen får tillgång till. Ett sätt att skaffa sig information om utgivna 
böcker är att ta del av de recensioner som skrivs i dagstidningarna.  

Barnbokens innehåll och form är utformade utifrån vuxnas föreställningar om barns 
behov. Historiskt har barnlitteraturen dominerats av en pedagogisk tradition och ett 
instrumentellt synsätt som innebar att barn ska uppfostras och socialiseras via 
litteraturen. I skolan finns det än i dag en instrumentell litteratursyn där litteraturen 
bland annat ska förmedla ”rätt” syn på demokrati och genus. Då moderna bilderböcker 
är komplexa och bilderna idag får större fokus är det intressant vilken syn recensenter 
idag har på bilderböcker, om det fortfarande är så att den pedagogiska synen dominerar. 
Syftet med studien är att undersöka vilken syn på bilderboken som kritikerna i 
dagspressen uttrycker i sina recensioner under år 2009 och 2010 utifrån följande 
frågeställningar: Bedöms bilderboken utifrån pedagogiska kriterier och/eller utifrån 
estetiska/litterära kriterier? Bedöms bilderboken ur ett vuxenperspektiv och/eller ur ett 
barnperspektiv? Vilka inslag av positiv respektive negativ kritik finns i 
bilderboksrecensionerna? 

Den teoretiska utgångspunkten för den här studien är fyra olika sätt att se på 
barnlitteratur som Nikolajeva har sammanställt. Det handlar dels om vuxenperspektiv 
och barnperspektiv, dels om pedagogiska och estetiska/litterära kriterier. För att 
undersöka och beskriva vilken syn på bilderböcker som recensenter uttrycker i sina 
recensioner av bilderböcker använde jag idéanalys och utvecklade ett analysverktyg där 
jag med hjälp av tre dimensioner: recensionens budskap, bildens bedömning samt 
uttalad positiv respektive negativ kritik, analyserade recensionerna utifrån de fyra 
perspektiven. Recensionerna av bilderböcker hämtades från de tre största 
morgontidningarna: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten.  

Resultatet visar att alla modellens perspektiv finns i bilderboksrecensionerna. När 
recensionerna har ett vuxenperspektiv och bedöms utifrån pedagogiska kriterier uttrycks 
det sällan rakt ut att bilderboken har något att lära ut men däremot att den har ett viktigt 
budskap, eller att den förmedlar en önskvärd bild av verkligheten, eller en icke-
önskvärd bild. När recensionerna har ett barnperspektiv och bedöms utifrån 
pedagogiska kriterier uttrycks det inte heller här rakt ut att bilderboken är bra för att lära 
sig hantera sina känslor i stället beskriver recensenten att boken handlar om känslor 
och/eller hur känslor kan hanteras. Likaså beskrivs inte en bok som underhållande men 
det kan framgå genom att den skildras som rolig eller spännande. I recensioner med ett 
vuxenperspektiv som bedöms utifrån estetiska/litterära kriterier är det bilderbokens 
värde i sig själv som bedöms, det handlar om text, bild och språk samt hur de 
samverkar. Nytt och annorlunda ses som positivt. De kommer också fram att 
bilderboken ofta bedöms passa även vuxna. Recensioner med ett barnperspektiv som 
bedöms utifrån estetiska/litterära kriterier handlar om hur bilderboken passar för barn, 
om språk och innehåll är barnvänliga eller inte. 

Det flesta bilderboksrecensioner i mitt urval bedöms utifrån estetiska/litterära kriterier. 
Det är också tydligt att det även finns en pedagogisk syn på bilderboken, vid sidan av 
den estetiska/litterära. Om recensenten tyckte att bilderboken förmedlade en önskvärd 
bild av verkligheten eller en icke önskvärd bild så gick det ofta att utläsa i recensionen. 
Böcker med rätt syn på genus och mångkultur värderades positivt medan ”fel” syn ledde 



 39 

till en negativ värdering. En reflektion som jag gjorde vid analyserna var att 
recensenterna verkade undvika att skriva om en bilderbok utifrån dess pedagogiska 
funktion. Det är intressant att inte ens bilderböcker som kan sägas ha en tydlig 
pedagogisk avsikt bedöms i någon större utsträckning utifrån det. Intrycket är att 
bedömning utifrån litterära kriterier är det som eftersträvas, men trots allt finns det en 
medvetenhet om att boken påverkar och att det därför också är viktigt att den ger rätt 
bild, och rätt bild tycks ofta vara boken inte är könsstereotyp. En bra bilderbok – enligt 
recensenterna i mitt urval av bilderboksrecensioner – ska ha ett viktigt budskap, ge 
”rätt” bild av verkligheten samt hålla hög konstnärlig kvalitet. Dessutom ska den passa 
alla åldrar eller vara anpassad till barn. 
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