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The purpose of this essay is to see how important the cover of thl~ book is for the child, 
when it makes its choice of which book to read. I will also try to expla'n the process of seeing 
and perception, which includes interpretation of what you are seeing und, further on, gestalt 
psychology. 

Through gestalt psychology you can interpret what is showing in a picnire, and your way of 
interpretation depends on earlier experiences in seeing pictures. What is also important in the 
interpretation is the social role in which every person act, and this role is different for every 
person. The way you interpret is the same, man as well as woman, but what solution you 
choose to believe in variates from person to person. 

A questionnaire was given to I 07 children at the age between 9-12 years. They were asked 
about their reading-habits and were shown 16 covers from books for children at their age. 
They were asked to pick out the two covers they liked best and w rite down why they had 
chosen them. The result shows, that the cover of the book is not that important to the child, 
instead it is the text of the back of the book that is the most important thing when the child 
choses its book. 

bildtolkning, bokom slag, gestaltpsykologi, perception 



© Forfattaren/Forfattarna 

M angfaldigande och spridande av inneha lle t i denna uppsats - helt 
e ll e r d e lvi s - a r fo rbj udet utan m e d g ivande a v fo rfattare n / 
forfattarna. 



INNEHALLSFORTECKNING 

Inl edning ............................................................................... .. 
Bakgrund ........... ......... ................. ... ....... ... ..... ......... . 
Syfte........................................................................ 1 
Fragestallning.......................................................... 2 
Val av metod.................. .. ................. .... .. ... ... ...... ... . 2 

Ti digare f orskning........ ..... ....... ... ... ........................ ........... 5 

"Barnens tre bibliotek" ..... ..... .. ...... ........... ................ 7 

Roster ur forlagsbranschen.......................... .... .. ......... 11 

Perception - vart seende............................................. ... 13 

Hur vi ser bilder.. ................................................................ 16 

U ndersokningen 
Val av fragor ............................................................ 21 

Val av de 16 bockerna.. ........... ... .... .. .......... ..... ... .. ... 25 
De 16 bockerna ...... .. ...... .. ....... ... ...... ..... ...... .... .... ..... 27 

Resultat.. ........... .... . . ..... .. ..... ... .... . ..... .... . . .......... ... .... . ....... ....... . ... 44 

Disk1.1ssicn ............................................................................... 57 

San1manfattning .................................................................. 63 

Litteraturlista..... ......... .... . .. ...... ............ .. ... ....... .. .. .. .... ... ....... 66 

Bilagor 
1: Undersokningsenkaten 
2: Fragorna till forlagen och stiftelsen samt deras svar 
3: Lista over de bocker bamen last nyligen (med forfattare, artal, forlag) 
4: Lista over de bocker bamen ansag vara de basta de last 

(med forfattare, artal, forlag) 



\ 



INLEDNING 

Bakgrund 

Att detta amne valts bottnar i mitt eget intresse av hur manniskors bokval faktiskt styrs av 
bokens framsida. 
Framsidan pa boken blir bokens f6rpackning som har till uppgift att fanga manniskors 
intresse. Framsidan, och omslaget i ovrigt, fungerar som sa manga andra forpackningar pa 
varumarknaden som en konkurrent till andra liknande varor. Hur skall just denna bok av alla 
andra hocker intressera lasaren? 

Vilka framsidor lockar och vilka vander vi ryggen at? Vad ar det som f°ar oss att valja en viss 
bok men inte an annan? De manniskor som formger framsidor till bocker maste val ha en bred 
kunskap om vad lasare i olika malgrupper vill ha pa framsidoma. Eller har de kanske inte det? 

Personer som ofta laser mycket bocker ar mestadels studenter, forskare och barn. Barn laser 
extra mycket i aldem 9-12 ar, da de befinner sig i den s.k "slukaraldern". Ofta har barnbocker 
levande framsidor, antagligen for att fanga barnens intresse pa ett tidigt stadium i deras 
bokval. Om man jamfor med manga vuxenbocker, som ofta inte har fantasifulla framsidor, sa 
kanns det som om de vuxna forvantas veta mer vad de vill lasa, och darfor behover 
vuxenbockerna inte ha sa utpraglade framsidor som barnbockema. 
Med tanke pa att barnbocker ofta har talande, rika och Jevande framsidor sa ville jag anvanda 
dessa bocker och malgruppen fick vara de barn som laser mest, namligen bamen i 
"slukaraldem". 

Jag vill ocksa har ta tillfallet i akt att tacka min fastman Mathias for iden till denna uppsats, 
samt min handledare Kersti Nilsson for hennes ovarderliga hjalp under arbetets gang. 

Syfte 

Det jag vill undersoka ar huruvida barn i 9-12 a.rs a.Idem finner framsidor pa bocker viktiga 
nar de valjer bocker och vilken stallning bokomslaget har i forhallande till andra inverkande 
faktorer. Jag vill ocksa fa reda pa vilken typ av framsidor bamen vill ha om de sjalva far valja. 
Valjer pojkar och flickor olika? Tycker t.ex. flickoma att det ar viktigare med fargglada 
framsidor an vad pojkarna tycker? 
Jag soker ocksa att fa reda pa detrent psykologiska i att betrakta en bild och hur hjarnan tar 
till sig viss information under sjalva tolkningen av bilden, och om bildseendet motsvarar 
bamens psykologiska utvecklingsniva. 

Uppsatsen kanns relevant att gora dels for att f°a mitt eget antagande om framsidomas viktiga 
betydelse verifierad eller falsifierad och dels for att fa andra manniskor uppmarksammade pa 
det som ligger till grund for den process som sker i hjaman nar vi betraktar och tolkar bilder. 



Fragestallning 

Vilken betydelse har bokens framsida, nar barn mellan 9-12 ar valjer backer? 
Vilken typ av omslag ar populara inom denna alderskategori? 
Ar <let nagon skillnad mellan pojkar och flickor nar <let galler framsidans betydelse och vilka 
omslag som ar populara? 
Vilken perceptionspsykologisk betydelse har omslaget, och hur uppfattar manniskan det som 
visas i en bild? 

Val av metod 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp varfor jag valde att anvanda enkat nar barnen skulle 
tillfragas om framsidornas betydelse. 

For att kunna dra slutsatser om tendenser betraffande barnens preferenser valde jag 
enkatmetoden. Barn i 9-12 ars aldern, den s.k. "slukaraldern" fick vara forsoksgrupp. Med 
"slukaraldern" menas att barn i aldern 9-12 ar ofta ar storkonsumenter av backer 
(Wahlin,1994,s 23). J A Appleyard talar om att barnen i aldern 7-12 ar befinner sig i en 
lasarroll dar hjaltar och hjaltinnor ar viktiga (Appleyard,1990,s 58) och att barnen identifierar 
sig med dessa varelser. Barnen laser mycket for att pa detta satt fa ondskan i sin omvarld 
konkretiserad i form av en skurk i texten, som hjalten, barnet sjalv, kan besegra om och om 
igen. Det ar i denna alder som barnens uppfattning om <let hotfulla som finns i omvarlden har 
borjat gora intrang i deras tankar och kanslor. 
Orsaken till att jag valde just barn i slukaraldern ar att det ar i denna alder som barn laser mest 
och har storst kontakt med hocker, bilder och framsidor. De har backer aktuellt i minnet och 
kan referera och minnas tidigare lasta backer: de har m.a.o en stor erfarenhet av hocker. 
Darmed skulle en mer rattvisande uppfattning om barns bok- och bildonskemal fas an om 
undersokningen skulle gjorts pa barn som inte laser lika mycket. 

Population var alltsa barn i alder 9-12 ar och jag valde att rikta mig till skolklasser i 
mellanstadiet. Enkaten skulle innehalla tre olika moment; fragor med givna svarsalternativ, 
fragor dar barnen skulle formulera egna svar samt en uppgift for barnen dar de skulle 
observera ett antal omslag och valja ut de tva som de tyckte bast om samt att sjalva rita ett 
oms lag. 
Dessa tre moment gor att metoden blir bade kvantitativ och kvalitativ. Fragorna dar bamen 
skall skriva egna svar ar kvalitativ. 
ldar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang har i sin bok "Forskningsmetodik: cm 
kvalitativa och kvantitativa metoder" ( 1991) redogjort for att man i den kvantitativa metoden i 
forvag bestamt vilka fragor som skall stallas utan att bry sig om ifall de som skall besvara 
dem tycker att andra fragor kan vara viktigare (ibid s 90). Aven svarsalternativen h?..r i forvag 
bestamts nar det ar en frageenkat. De som skall besvara fragorna ar styrda av de svar som 
forskaren har satt som alternativ. De sager ocksa att undersokningen ar fardigstrukturerad 
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redan i teori- och problemformuleringsfasen. Detta gor att sjalva bearbetningen av den 
information man far in gar mycket enklare an vid en kvalitativ metod (ibid s 162). 
Om forskning och olika metoder med enkat skriver ocksa Bengt-Erik Andersson i sin bok 
"Som manfragar far man svar - en introduktion i intervj u- och enkiitteknik" (1994). 
Dar tar han bl.a. upp enkatintervjuns fordelar och menar att man genom denna metod kan na 
relativt manga forsokspersoner pa kort tid (Andersson, 1994,s 69). Han gar sedan in pa hur 
man kan utforma enkaten och vilka for- och nackdelar det innebar att formulera fragorna pa 
det ena eller andra sattet med tanke pa de svar man komrner att fa. Han havdar att de svar man 
far helt beror pa hur man har stallt fragan. 
Jag anvande Anderssons metod vid valet av frageformuleringar. 

For att fa en mer konkret psykologisk infallsvinkel pa enkaten som forskningsmetod, sa 
studerade jag psykologen Douglas A. Bernsteins teorier om forskningsmetoder 
(Psychology, 1991 ). 
Han redogor for olika metoder och deras for- och nackdelar. Han sager, att man genom en 
enkat kan belysa manniskors beteenden, attityder, asikter och intentioner (Bernstein, 1991 ,s 
18). Han, liksom Andersson, betonar vikten av att konstruera fnigorna pa ratt satt och att man 
maste tank.a etiskt och moraliskt da man formulerar sina fragor om amnet ar kansligt. Lika 
viktigt menar han att det ar att man ar noga nar man preciserar sin undersokningsgrupp och att 
man anpassar fragorna efter den gruppen. 
Vidare skriver han, att enkatens absoluta fordel ar att man kan fa en stor mangd data och 
uppgifter fran en stor grupp manniskor pa en relativt kort tid och till en relativt lag kostnad 
(ibid s 18). 

Andersson framhaller, att man kan styra sitt urval genom att se till att personer med vissa 
egenskaper finns representerade i den forsoksgrupp man valt ut. Man kan vilja ha personer i 
vissa bestamda aldrar, man kan vilja att konen ar jamt fordelade mm. (Andersson, 1994,s 160) 
Jag styrde urvalet genom att valja barn i "slukaralderna", 9-12 ar, samt att ha en fcirsoksgrupp 
dar konen var tamligen jamt fordelade, i arskurs 4 och 5. Medvetet bortvaldes arskurs 6 da det 
i regel har komrnit in sa manga andra intressen som ersatt lasningen hos barnen i den 
arskursen (killar, tjejer, ganget). Aret innan man skall upp i hogstadiet och ofta byta skola ar 
fyllt av nya intressen. Att sa var fallet blev bekraftat av manga av de la.rare som fanns med 
under undersokningens genomforande. 

Jag formulerade en enkat med fragor om bamens lasvanor och vad de ansag viktigast i valet 
av bocker. Ett antal framsidor (16) skulle ocksa visas upp och bamens uppgift lag i att valja 
ut de tva framsidor de tyckte bast om och motivera varfcir. 
Da jag last psykologi pa universitetet fanns hela tiden ett underliggande intresse av hur bamen 
valjer ur psykologiskt hanseende, dvs. vad somhander in.om ass nar vi ser bilder -0ch hur det 
fungerar rent fysiskt i oga och hjama nar vi tittar pa en bild. Och hur tolkar vi <let vi ser? Vad i 
hjaman ar <let som gor att vi faktiskt kan se bild som bild? Perception och gestaltpsykologi ar 
termer for tva psykologiska fenomen som bada hor ihop med seendet och tolkandet av bild 
och omvarld. 
Detta blev till slut grundpelama i undersokningen: framsidans betydelse nar barn valjer 
hocker samt det fysiska och psykologiska som sker inom barnen nar de betraktar framsidor. 

Tre klasser i arskurs 4 och tva i arskurs 5, inalles l 07 barn, deltog i undersokningen. 
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enkaten och gick igenom fraga for fraga. Darefter stallde jag mig langst bak i klassrummet 
och invantade resultatet. Det blev till slut 107 enkater fordelade pa 56 pojkar och 51 flickor. 
De tva skolor som besoktes ligger i samma kommundel med endast nagra fa kilometer mellan 
varandra. Kommunen i sin helhet ar tamligen liten, men ar ytmassigt stor. Den har 28 512 
invanare och den aktuella kommundelen 13 697 invanare fordelade pa tatort och glesbygd. 
Kommunen, som ligger inom pendlingsavstand till en storre stad, anses vara relativt 
valbargad. 
Bebyggelsen som praglar den aktuella kommundelen ar villaomraden med radhus, kedjehus 
samt friliggande villor. 
Det finns sex skolor med lag- och mellanstadieklasser, tva hogstadier och ett gymnasium. 
Biblioteket, som ar huvudbibliotek for hela kommunen, ligger centralt belaget nara en stor 
bussterminal och parkeringar. 
Alla bostadsomraden i komrnundelen anses vara ungefarligt jambordiga nar <let galler 
exklusivitet och klass. 
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TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer jag att ta upp tidigare forskning inom <let amne min uppsats behandlar. 

Nar all litteratur som pa ett eller annat satt knot an till nagon del i uppsatsen hade gatts 
igenom, insag jag att <let inte farms nagon forskning som direkt fokuserade pa framsidors 
betydelse nar barn valjer hocker. Daremot togs fragor runt detta amne upp i olika 
forskningssammanhang. Nagra av dessa kommer att redovisas nedan. 

Marita Lindgren-Fridell har en uppsats i boken Bilden i barnboken som heter "Barns 
reaktioner infdr bild, sarskilt barnboksbild" (Fridell, 1977,s 9) Hon har varit pionjar i Sverige 
pa konstpedagogikens omrade och arbetat inom Foreningen Konst i skolan och for 
Riksutstallningar. Hon har aven forelast pa universitet, i skola och folkbildning. I sin uppsats 
skriver hon att hon vill ha en mer differentierad forskning i framtiden pa ett omrade som har 
fullt av arbetsuppgifter. Hon redovisar ocksa olika undersokningar som har gjorts av hur 
bilder paverkar barn. En undersokning hon redovisar gjordes av Marianne Haubold 1960. 
Haubold undersokte hur barnen upplevde bilder. Hon fokuserade sina undersokningar pa att 
fa fram upplevelsesidan, alltsa inte hur barnen bedomer bild, utan hur de upplever bild. Hon 
valde ut skolbarn i 8, 12 resp. 16 ars aldern. For dessa visades dels barnboksillustrationer fran 
broderna Grimms sagor, gjorda av tio konstnarer med mycket olika uttryckssatt, dels 
fargreproduktioner efter kanda konstverk av Rafael, Rembrandt, Diirer, Frohlich mfl. Dessa 
motiv skildrade den bibliska historien och barnen antogs karma igen dem. Barnen fick jtlmfora 
bildf.rna och uppge likhet respektive olikhet mellan dem. Hon studerade och skrev upp 
barnens beteende och kommentarer. En "riktig losning" pa bildkombinationerna, en slags 
skala hade stallts upp innan av Haubold. 
Haubold analyserade barnens beteende vid sjalva provet och kunde med viss bestamdhet 
pasta, att barnen i samtliga alderskategorier uppfattade bildens helhet fore detaljerna. Detta 
kunde dock bero pa att barnen fore testet haft tid att bekanta sig med bilderna. 

En motorisk ko11;ponent konstaterades. Barnen uppfattade linjers spanning, de beskrev lugna, r6rliga, 
"stdrtande" linjer. { . .} De minsta barnen ville ha tydliga, linjara bilder. Tolvaringarna gillar "maleriska" 

bi Ider om de cir tydliga. Sextonaringarna blir mera realistiska; en estetisk uppfattning vaxer fram. (ibid S 

15) 

En annan undersokning som Lindgren-Fridell redovisade i sin uppsats var en svensk 
attitydundersokning, gjord av Anders Hedvall och Bror Zachrisson 1961. 
Juryn for uttagningen av de barnbocker som skulle bli arets hocker var orolig for att 
bamboekema av vu:x:na pr-€mieracles med i-rrelevanta principer som t. -ex. "frisk -och-anslaende, 
kvick och djupt inspirerande". Bamen visade inget intresse for dessa, ur de vuxnas synpunkt, 
fdrtraffliga bockema. Juryn ville ha forhallandena undersokta. Man tog ut barn i tre 
aldersgrupper, 7 ar, 8-10 ar och 11-13 ar. Hedvall & Zachrisson, som gjorde undersokningen, 
betraktade studien som ovetenskaplig, for materialet var inte statistiskt relevant eller 
faktoranal ys behandlat. 
Ett av svaren de fick av barnen lat sahar: "Farger ska det vara" . Detta tyckte de fiesta av 
barnen. Fargerna skulle vara skarpa och glada. Bocker som bara hade svartvita teckningar 
ogi llades och ansags inte vara fardiga. Realismen var ocksa viktig, en sjuaring var fdrargad 
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over att i Snorre Sal inte kunna se valens stjart. En annan pojke tyckte att molnen i en bok var 
alldeles felritade. 
Bilderna skulle antingen vara verklighetstrogna eller ocksa helt fantasibetonade, inget mitt 
emellan. Barnen ville ocksa ha detaljer, och detta hangde med anda upp i 12- ars aldern. Nar 
det gallde bokomslag sa ansag barnen att omslaget pa ett klart och tydligt satt skulle visa 
bokens innehall. Andra omslag ogillades starkt. 

Ett omslag som bade "berattar en historia" och lockar och skapar nyjikenhet star starkast. Men sorgliga 

bi/der viii man inte ha. En I 3-arigjlicka, som erbjods Iasa Onke/ Toms stuga, svarade: ''Jag viii inte grata 

nu, jag viii bli a/dre forst. (ibid s 19) 

En tredje undersokning som Lindgren-Fridell redovisar i sin uppsats var gjord av Hermann 
Hinkel 1972. 
Han gjorde ett urval pa 24 olika bilder av konst fran olika epoker. Dessa delade han in i tre 
sviter dar de atta konstverken i varje svit hade olika motiv. Forsokspersonerna var barn i 
klasserna 1-9 fran skolor i Hessen. For bamen gallde det att dels plocka ut de bilder som de 
tyckte bast om, dels de bilder de tyckte samst om. 
Det resultat han fick fram visade ungefar samma reaktioner som de tidigare undersokningarna 
visat: bilderna skulle vara klara och tydliga. Farg fdredrogs framfdr svartvitt. De aldre barnen 
ville ha verklighetstrogna farger. 
Sa langt Lindgren-Fridell. Skillnaden mellan de tre studier hon presenterar ar att barnen i 
Hau bolds undersokning skulle jamfdra bilder och uppge likheter och olikheter mellan dem, 
barnen i Hedvall & Zachrissons undersokning skulle saga om de tyckte om vissa bilder eller 
inte och de skulle forklara hur bilderna skulle se ut for att de skulle tycka om dem samt barnen 
i Hinkels studie skulle plocka ut de bilder de tyckte bast om och de bilder de tyckte samst om. 
Haubolds barn skulle inte uttrycka sig i termer av "tycker om" eller "tycker inte om" - de 
skulle bara jamfora olika motivs likheter och olikheter. I de tva andra studierna skulle barnen 
daremot motivera bilder med ett varderande. 

Aven J A Appleyard, som i sin bok "Becoming a reader" (1990) redogor for manniskans 
olika lasarroller, sager att barn i ca. 7-12 ars alder tanker dualistiskt och konkret (ibid s 58) 
dvs. de uppfattar saker och foremal som antingen eller, t. ex gott eller ont s01mt att saker och 
foremal t. ex. skall konstbilder vara realistiska och effektfulla, utan att forestalla nagot annat 
an det som visas. Bilden skall vara det den ar och inget annat. Appleyard menar att barn i 
denna alder anser att varje sak hor hemma i en bestamd kategori. Haubolds 8-12 aringar ville 
ha tydliga och linjara bilder, vilket motsvarar vad Appleyard forklarar angaende barnens 
dualistiska och konkreta uppfattningsformaga. Appleyard tar ocksa upp att ungdomar i 13-16 
ars aldern blir mer realistiska och kraver verklighetstrogna och realistiska texter, vilket skulle 
kunna innebara att aven deras bildseende blir mer realistiskt och k.raver estetiska bilder. Detta 
ar ocksa precis vad Haubold fick fram i sin undersokning med 16-aringarna. 

Under varen 1995 gjordes en undersokning som kallas "Omslagstoppe:n". Iden till detta 
uppkom ur ett annat forsok kallat "Ungdomar om ungdomsbocker": ett t>.ntal forlag 
"adopterade" nagra ungdomsgrupper och bade dem som referensgrupp for sin utgivning. 
Ungdomarna laste forlagens bocker, kom med reflexioner och asikter om utgivninr,en. 
Initiativtagare till "Omslagstoppen" var Birgitta Kindenberg, barnbibliotekskonsulent i 
Orebro. Studien ar resultatet av ett samarbete som inletts mellan landets 
barnbibliotekskonsulter och ett stort antal barnbiblioteksforlag. Undersokningen gick till sa att 
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ett tiotal forlag sande, till Birgitta Kindenberg, in forslag pa nagra titlar vars omslag de ville 
ha bedomda. Resultatet blev ett tjugotal titlar. En lista pa dessa backer skickades sedan ut till 
bambiblioteken i varje Ian. 
Ungdomama fick valja ut tre omslag och forklara varfor de valt just dessa tre. 
Det var minst 2600 ungdomar som deltog i undersokningen och de fiesta som rostade var i 13-
14 ars aldem. 
Om resultatet kan generellt sagas att pojkama ofta forklarade sina val med sjalva typografin, 
omslagets utseende. Flickoma motiverade sina val med att tala om kanslor och stamningar 
som omslaget vackte (sammanstallningen "Omslagstoppen" fran Birgitta Kindenberg) 

Tre bocker/omslag hamnade i en grupp for sig. Popularast var boken "Snabbare an vinden" 
med omslag av Mona Ronninge. Boken ar skriven av norrmannen Klaus Hagerup och utgiven 
pa Natur och Kultur. Omslaget tilltalade bade pojkar och flicker. "Fran", "cool", "haftig", 
"ungdomsaktig", "god", "aptitlig", "mumsig", "laskande" var de vanligaste omdomena bland 
bade pojkar och flickor. Detaljema pa bilden verkade uppskattas. Undgomama lockades av ati: 
fa se ungdomliga vardagsforemal avbildade pa ett stokigt och rorigt satt. 

Pa andra plats kom boken "Hjartat i oversta byraladan" med omslag av Kaj Wistbacka. 
Boken ar skriven av Anita Eklund Lykull och utgiven pa Raben & Sjogren. Bade pojkar och 
flicker valde omslaget. Flickoma lockades av enkelheten och renheten i bilden. "Prydlig och 
fin". De har ocksa hittat nagot spannande och dramatiskt i bilden, nagot gatfullt och lockande. 
Manga av pojkama har fast sig vid den snygga kvinnan, men de ser ocksa nagot djupare. 
"Hjartskarande", "allvarlig" och "sorgsen" ar omdomen fran pojkama. 

Pa tredje plats kom boken "Operation Vildkatt" med omslag av Kaj Wistbacka. Boken ar 
skriven av Hans Nordstrom och utgiven pa Bonnier/Carlsen. 
Bade pojkar och flicker tyckte om detta omslag, men flest pojkar. Flickomas omdomen var 
bl.a. "Ger ett spannande intryck, vacker, harlig och djup". Pojkama fokuserade oftare pa 
rymdmotivet. "Intressant" , "spannande", "haftig", "cool" aterkommer ofta i deras 
kommentarer. 

Gert Z. Nordstrom, professor i bildpedagogik, skrev for en tid sedan ett bidrag som heter 
"Den seriosa ungdomsbokens forpackning" (Fridell, 1977 ,s 175). Dar forsoker han belysa 
motsattningama mellan innehallet i boken och det som visas pa framsidan, alltsa 
forpackningen (omslaget). Han pastar, att det ofta finns omslag som inte harmed texten i 
boken att gora, och att omslagen inte visar vad lantagaren eller koparen far for slags bok. Han 
anser, att omslaget skall ge denna information till lasaren och att omslagstecknaren skall vara 
insatt i forfattarens text for att det skall bli ett bra omslag. Som situationen ar nu anser han att 
det inte verkar finnas nagot samarbete mellan omslagstecknare och forfattare. Det verkar till 
oc med som att forlagen koper in omslag som kan anvandas till manga backer. Nordstrom ar 
orolig over denna utvecklingen och sager att det inte badar gott for framtiden (ibid s 190). 

"Barnens tre bibliotek" 

Ytterligare en undersokning jag vill hanvisa till ar "Bamens tre bibliotek" Detta for att den ar 
mycket lik min egen om man tanker pa utformandet av fragor. A ven nar det galler vilka 

7 



resultat de kom fram till i vissa fragor sa stamde de overens med de resultat jag kommit fram 
till i samma fragor t ex fran vilka kallor barnen hamtar sina hocker, vem de far tips av om 

. hocker, basta bok, senast lasta bok etc.). Wahlin & Carlsson, som utfort undersokningen, 
inriktar sig pa barnens lasning och val av hocker utan att ha nagon avsikt att skildra det 
perceptionspsykologiska forloppet vid valet av hocker, vilket da jag har for avsikt att gora. 

I slutet av avsnittet motiveras varfor den har tagits med i min undersokning. 

En undersokning om barns Jasvanor utfordes av Kristian Wahlin och Maj Asplund 
Carlsson vid tva tillfallen: 1989 och 1994. Deras malgrupp var barn i "slukaraldern", dvs. 
barn i aldern 9-12 ar. Wahlin & Carlsson ville besvara fragor om hur mycket barn i denna 
alder laser, vad de laser och hur de far tag pa sina bocker. Har jamfors resultatet med tidigare 
undersokningar i avsikt att fa en generell bild av hur barns Jasande av fiktionsbocker har 
forandrats i Sverige under de senaste 25 aren. 

Wahlin & Carlsson samlade in uppgifter fran elever i en skola. Skolan lag inte langt fran 
Goteborg och kommunen representerade flertalet andra svenska kommuner. Alla barn i 
arskurserna 3-6, 266 stycken, fick en enkat att besvara. Tre av de mest populara barnbockerna 
just da presenterades for barnen, och man fragade om de hade last dem. Bockerna var 
"Gummi-Tarzan" av Ole Lund Kirkegaard, "Mio min Mio" av Astrid Lindgren samt "Fem 
saker en skatt" av Enid Blyton, dvs. en bok som blivit bamens favorit, en mycket lanad och 
kopt bok samt en langseriebok. Orsaken till att man valde dessa tre hocker var att "Gummi
Tarzan" placerat sig overst pa listan "De mest utlanade titlarna i folk- och skolbibliotek 1984" 
som redovisats av Hans Olof Johansson ( Vad lanar vi pa biblioteket, 1984) samt att den 
verkar ha natt fram till lasarna utan nagon uppbackning av massmedia och vuxengenerationen 
(Wahlin, 1994,s 10). Nar det galler "Mio min Mio" var valet enkelt. Boken kom ut 1954 och ar 
erkand som en av Astrid Lindgrens framsta bocker. Den ar mycket lanad och kopt. Boken lag 
pa andra plats efter "Gummi-Tarzan" pa tidigare namnda lista. 
Betraffande den tredje boken, "Fem saker en skatt", sa valdes den for att man ansag att det 
behavdes en bok ur langseriegenren och Fembackerna ar enligt Wahlin & Carlsson sjalvklara 
inslag i den lasning som barn i slukaraldern agnar sig at. J A Appleyard forsvarar ocksa 
bamen i "slukaralderns" anvandning av fembackerna och deras ratt att lasa dessa 
aventyrsbacker i Jangserien. Han menar att langseriebackerna fyller en viktig funktion genom 
upprepande av ett grundlaggande ~nster (Appleyard,1990,s 85). Enid Blytons plats bland de 
tre forfattarnas backer fick Wahlin &,Carlsson underlag till genom en undersokning av Ulla
Britt Janzon fran 1988 (Wahlin, 1994,s \11) dar tioariga barn fick framhalla sina 
favoritforfattare. Astrid Lindgren var averlagsen etta och pa andra plats kom Enid Blyton. 
("Fem saker en skatt" ar den forsta av de tjugoen Fembackerna. Den utgavs 1942.) 

En annan fragan barnen skulle svara pa var hur de fick tag pa sina backer och om nagon hade 
hjalpt dem, vilken bok som var den basta de nagonsin last och vilken bok som var deras 
favorit for tillfallet. 
Av de 266 barnen valdes 28 ut for en intervjustudie dar man fragade dem om deras lasvanor i 
hemmen, om nagon laste for dem och om deras andra intressen. Den storsta delen av intervjun 
agnades dock at de tre ovan namnda bockema. Denna de! av undersakningen gjordes 1989/90. 

Tva ar senare matte Wahlin & Carlsson de 28 intervjuade barnen igen och de fick en ny enkat 
att besvara och en ny intervju. Man ville veta hur deras lasning hade forandrats sedan sist de 
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Tva ar senare motte Wahlin & Carlsson de 28 intervjuade barnen igen och de fick en ny enkat 
att besvara och en ny intervju. Man ville veta hur deras Iasning hade forandrats sedan sist de 
sags. Den viktigaste delen av undersok.ningen var att se hur mycket de kom ihag av de tre 
bockerna, och om de kom ihag samma saker som de gjorde forsta gangen de tillfragades, tva 
ar tidigare. 

Wahlin & Carlsson beskriver tidigare forskning som behandlar lasning bland barn over de 
senaste 25 aren. Uppgifter visar att den mest aktiva lasarperioden i vastvarlden sker i aldern 9~ 
12 ar. Efter detta minskar lasandet langsamt. I "slukaraldern" laser nastan alla barn bocker, 
och da heist fiktionsbocker. Bamen laser, men bara om de inte har nagot annat att gora, 
havdar man. Vidare laser flickor mer an pojkar (s ?) 

Wahlin & Carlssons undersok.ning visade, att barnen far tag pa bocker fran tre platser: i 
hemmet,pa biblioteket och genom kompisar. (Undersokningen har pa grund av detta kallats 
"Barnens tre bibliotek".) 
Med hemmet menas att bamen tar del av de bocker som finns i syskons och foraldrars 
bokhyllor. Langseriebocker, som t.ex .. Enid Blytons Fem-bocker ar vanligt forekommande i 
familjers bokhyllor. 
Med kompisar menas att bamen lanar bocker av sina vanner. Wahlin & Carlsson menar att om 
en kamrat rekommenderar en bok till sin van, sa ar detta den starkaste och basta vagledning 
ett barn kan fa. Bamen, kompisarna, identifierar sig med varandra och vill vara lika varandra. 
Bocker, musikstilar och kladstilar ar gemensamma narnnare som haller barn och ungdomar 
tillsammans. 
Med biblioteket menas att bamen lanar fran sitt folkbibliotek eller fran sitt skolbibliotek. Men 
vad finns kvar for detta tredje "bibliotek", da familjen och kompisar bistatt med bocker? 
Wahlin & Carlsson menar, att de tva forsta biblioteken ofta bistar med billiga bocker som gar 
Iatt att fa tag pa. "Biblioteket" kan erbjuda bocker som kraver kunskap att orientera sig fram 
till. Boken "Gummi-Tarzan" ar alskad av bamen men hittas sallan pa foraldrarnas bokhyllor. 
Biblioteket finns da bar for bamen och tillhandahaller denna bok at dem. Biblioteket har 
ocksa en variationsrikedom betraffande bocker, vilket gor det mojligt for varje barn att hitta 
en bok som passar. 

WaJ1lin & Carlsson avslutar med att redogora for de fyra viktiga faktorer som kunnat pekas ut 
nar bamen fatt tala om vad de tyckte om de tre bockema "Gummi-Tarzan", "Mio min Mio" 
och "Fem saker en skatt'' och vad i bockerna som ar viktigt for bamen. De fyra faktorema ar: 
1) Social relevans: omstandighetema kring vad som fatt barnen att valja boken fran forsta 
borjan. 
2) Spraklig re!evans: boken far inte vara for enkel att lasa, inte heller for svar; historien maste 
vara spannande och humorisktisk. 
3) Tematisk relevans: vissa teman och innehall i boken verkar vara viktigare an andra. 
4) Psykologisk reievans: vilket ar vad det hela handlar om; nagot inne i huvudet och i hjartat 
behover just dessa ord om det ena eller det andra for att starka tanken och fylla barnet med 
gladje som bara en bok kan gora nar den ar den ratta for bamet i fraga. 

"Barnen:; tre bibliotek" har fatt sta som mall for en del av min undersok.ning, da Wahlin & 
Carlsson fragar sig hur mycket barn i "slukaraldem" laser, vad de laser och hur de far tag pa 
sina hocker. Dessa tre huvudfragor i Wahlins & Carlssons undersokning ar nastan de samma 
som de fragor jag staller: hur ofta laser de, var far de tag pa bockema, vilka bocker har de last 
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nyligen och vilka backer tycker de ar bast. De fragor som namnts har har inte tyngdpunkt for 
min fragestallning, utan fragoma ligger till grund for att fokusera fragoma om omslagens 
betydelse. De har till uppgift att ge mer underlag om bamens lasvanor infor 
sammanstallningen an vad enbart fragoma om omslagens betydelse och bamens val av 
framsidor hade gjort. 
Wahlin & Carlsson anvande sig av samma malgrupp somjag, dvs. slukaraldem, och de 
besakte skolor liksom jag. Att som de aterkomma till bamen efter tva ar och stalla samrna 
fragor pa nytt var en process som jag anskade kunna genomfora. Att visa samma bokomslag 
igen och se hur barnen skulle valja om tva ar skulle tillfdra uppsatsen en intressant dimension. 
Sattet Wahlin & Carlsson valde de tre backerna pa averensstamde ocksa tamligen val med det 
satt jag anvande vid valet av de 16 backerna. Yid bada tillfallena valdes backer fran nagon typ 
av fardig topplista dvs. "Omslagstoppen" och "De mest utlanade titlama i folk och 
skolbibliotek 1984". 
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ROSTER UR FORLAGSBRANSCHEN 

I detta kapitel ko.mmer jag att ta upp produktionssidans, dvs. forlagens, asikter och 
standpunkter nar det galler bokomslag. 

Sexton fragor sammanstalldes och jag hoppades fa svar pa hur det generellt sett gar till att 
skapa ett bokomslag, vem som valjer bild till framsidan, omdet finns regler som maste foljas 
nar ett omslag skall goras etc. (se fullstandigt frageformular i Bilaga 2). I valet av vilka forlag 
som skulle kontak.tas valdes de som star for en stor del av barn- och ungdomsboksutgivningen 
idag och som anses sta for kvalitetsutgivning. Fem bokforlag och en stiftelse kontaktades per 
telefon. Syftet med fragoma forklarades, och tre fdrlag onskade fa ett frageformular 
uppskickade till sig sa att de i lugn och ro skulle kunna fundera over fragoma. Ett forlag 
onskade ge svar pa fragoma omedelbart pa telefon och det sista forlaget sa att de skulle ringa 
upp senare nar de hittat lamplig person till att besvara fragoma. De ovriga skickade inte 
tillbak.a nagot svar. Till slut fanns tva bokforlag och en stiftelses svar att analysera; Almqvist 
& Wiksell, Berghs forlag och En bok for alla barn och ungdomar. En sammanfattning av 
deras svar gors nedan: 

Betraffande vem som bestammer vilket omslag det skall vara pa en bok, sa ar det i huvudsak 
omslagstecknaren sjalv som har beslutanderatt over utformningen, dock i samrad med nagon 
pa forlaget, i regel forlagschefen. 
Det ar i huvudsak handlingen i boken som avgor vilket omslag som satts pa en bok, aven 
titeln som forfattaren satt brukar ocksa fa spela roll i valet av omslag. 
Att bokens titel och omslag ar beroende- av varandra ar tva roster overens om. Det skall vara 
ett samspel mellan titel och bild. Detta leder till kommunikation. Den rost som inte tycker 
detta anser att samspelet ar rent tekniskt: titeln skall fa plats ovanfor bilden. 
Omslaget har som uppgift att det skall vacka lasarens intresse och lust att oppna boken. En 
rost anser att baksidestexten ihop med omlsgaet skall vara det som huvudsakligen vacker 
intresse. 
Forlag och omslagstecknaren ar overens om att omslaget skall spegla bokens innehall. De vill 
skapa nyfikenhet infor en bok. 
Omslaget kan medvetet vanda sig till vissa kategorier av manniskor som t ex. sma barn, 
hogstadieelever eller gymnasieelever. Varje bok har en viss malgrupp som man vill na med 
omslaget. 
Det finns inga regler som maste foljas nar ett omslag valjs ut. Det finns dock vissa 
forutsattningar om en serie skall foljas. 
De som valjer och utformar bokomslag behaver inte vara konstkunniga, daremot 
formkunniga. 
Pa fra.gan om psykoJQgiska aspekter pa ett bok-omsJag, dvs. den perceptueHa b-etydelsen av 
bild och vad hjarnan uppfattar och tar till sig, ges mycket vaga svar. Vissa omslagstecknare 
har last litet "sant dar" pa konstskoloma eller har fatten viss grundkunskap om detta fran 
annat hall. En av rostema bryr sig inte om detta overhuvudtaget. 
Det hander mycket sallan att ma11 inte kan enas om ett omslag till en bok. Det kan dock uppsta 
delade meningar, nar manga skall tycka till om det. Man kan da gora en rent typografisk 
losning pa omslaget. Att komma fram till ett omslag ar ibland en lang process. 
Det finns inga fardiga omslag. Daremot finns det bildarkiv och har finns grunder eller mallar i 
form av speciella bilder, konstbilder, fotografier och liknande. 
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Illustratoren liigger inte ner mindre tid pa ett omslag till en bok bara for att han pa forhand 
rakar veta att boken kommer att kopas och lanas mycket, utan samrna arbete liiggs ner anda. 
En bra respektive dalig bild kannetecknas av huruvida det signalerar tydlighet, innehall och 
bra form. Ett daligt omslag ar ofta taffligt och amatormassigt gjort och signalerar ingenting 
om vad boken handlar om. 
Man har malgruppen i tankarna nar man utformar omslag till bockema, i detta fall barnen. 
Men andra malgrupper maste ocksa finnas i atanke, och det ar foraldrar, bibliotekarier och 
larare. Dessa malgrupper valjer ofta ut hocker at bamen, men barn tycker i regel om helt andra 
bilder an vad de vuxna gor, sa det blir ibland en svar balansgang att tillgodose alla 
malgrupper. I forsta hand riktar man sig till den huvudsakliga malgruppen. 
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PERCEPTION - V ART SEENDE 

I derta kapitel kommer jag att redovisa vad begreppet perception innebar och hur den paverkar 
oss manniskor och far oss att fungera pa det sart vi gor. Att jag valt att ha med detta 
psykologiska fenomen beror pa att perception ar det som gor art vi overhuvudtaget ser och 
uppfattar omvarlden. En snavare forklaring ar da art perception gor att vi kan tolka bild. Bild 
och perceptionspsykologi hor enligt Rudolf Arnheim sarnman i ett gestaltpsykologiskt 
perspektiv: 

All seeing is in the realm of the psychologist, and no one has ever discussed the processes of creating or 
experiencing art without talking psychology. (Arnheim, 1974, s 3) 

Aven Marita Lindgren-Fridell, som behandlades tidigare i uppsatsen menar att det finns 
manga undersokningar kring estetiska preferenser t ex rorande farguppfattning, 
formupplevelser etc. fran vilka erfarenheter om barns bildupplevelser kan dras. F orskning av 
detta experimentellt psykologiska slag bl.a. (perceptionsforskning) skulle kunna ge goda 
"sammanbindningsvagar" for forskning kring barns bildvanor och bildkonsumtion. 
(Fridell, 1986, s 14) 

Termen perception definieras enligt Pedagogisk Uppslagsbok (1996) pa foljande satt: 

"perception (lat. perceptio "upptagande", "uppfattande", "insikt ''), varseblivning, den 
process genom vilken mdnniskor och andra levande varelser uppfattar och upplever 
sin omgivning samt olikaforeteelser och stimuli i denna. Perceptioner skiljer sigfran 
enkla sinnesintryck genom att de dr uppfattningar av hela objekt (ell er gestalt er, jfr 
gestaltpsykologi) och alt de saledes innefattar ett moment av tolkning och 
integrering" 

Som uttolkare av begreppet har jag tagit tre auktoriteter till hjalp: konstprofessor Gunnar 
Berefelt, psykologen D.A Bernstein samt Ulf Klaren, teck.nare och hogskoleadjunkt vid 
institutionen for bildpedagogik vid Konstfack i Stockholm. 
Berefelt beskriver hur perceptionen fungerar rent fysiskt i ogat. Bernstein utvecklar detta 
genom att forklara hur perceptionen fungerar genom olika processer i hjarnan. Klaren, 
slutligen, beskriver mer heltackande hur perceptionen paverkar manniskan och hennes 
uppfattning och tolkning av omvarlden. 

Berefelt skriver i sin bok "ABSe om bildperception" (1976) att man genom att varsebli 
uppfattar och tolkar stimuli fran var omvarld till en men in gs full he1het. Han sager, att stimuli 
ar det samma som ljussignaler fran ett fdremal som tas emot av ljuskansliga nervceller 
(receptorer) i ogats botten, nathinnan. 
Han fortsatter: 

Det jinns i runt ta/ I 30 miljoner mottagarce!ler (receptorer) i niithinnan, diir ljuset ger upphov till en 
fotokemisk process varvid ljussignalernafran stimuluskii/lan (for oss "bi/den'') omvandlas till nervimpu/ser, 
som via synnerven 6verf6rs till hjiirnanf6r tolkning. (ibid s 7) 
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Berefelt framhaller att seendet ar en aktiv process, ett sokande efter stimuli att tolka. 
Manniskor har en medfodd formaga att ta emot och bearbeta optiska signaler fran var 
omgivning, men vad vi ser och hur vi ser beror i hog grad pa var erfarenhet, det ar en fraga om 
inlarning. Nar vi tittar oss omkring verkar identifieringen av foremal och sumrneringen av 
helheten som sjalvklar. Men detta sjalvklara ar bara foljden av ovning, vana och god 
fortrogenhet med det vi ser. 
Berefelt betonar den omedvetna gallring som sker av alla de ingaende signalerna. Han papekar 
att det vore en overmaktig uppgift for de olika perceptuella systemen (de fem sinnena) att 
uppfanga, och for hjaman att tolka, den enormt stora mangd data som standigt slar emot oss 
vart vi an vander oss. 
Vi tolkar "intrycken" som komrner emot oss. Man skulle kunna saga, att vi inte kan se nagot 
utan att begripa, utan att det sedda har nagon mening for oss. Nar vi stirrar pa mycket vaga 
eller enformiga fonster borjar vi latt tolka in bestamda motiv, vi ser "gubbar" eller i alla fall 
regelbundna monster i virrvarret. Berefelt sager: 

Alfa har sakert erfaril detta att man kan ligga och se hur en alltfor plollrig lapel borjar befolkas av figurer, 
beslamda mot iv. Eller moln pa him/en borjar fa konturer, ta form av benambara geslalter - kan bli trad, 

djur, ansikten osv. (ibid S 15) 

Psykologen D A Bernstein skriver i sin bok "Psychology" (1991) att om perception vore en 
passiv process dar vi endast tog emot och tolkade de inkomrnande signalerna, sa skulle var 
uppfattning och forstaelse av omvarlden vara mycket dalig. Den visuella scenen skulle vara en 
standigt foranderlig, forvirrande mosaik av ljus och fiirger. Vi skulle ocksa endast hora ett dan 
av surrande, skrikande och brumrnande oljud. Som tur ar tar den manskliga hjarnan dessa 
signaler och skapar en sammanhangande varld som vi forstar och ser mening i. Han sager: 
"People fill in missing infonnation and draw on past experiences to give meaning to what they see, hear or 

touch." (ibid s 173) 

Bernstein delar upp perception i sex delar. Dessa delar exemplifierar han genom att ponera 

motet med en orm: 
* Den forsta delen av perception ar kunskapsbaserad. Det innebar att om man inte vet hur 
ormar eller rep ser ut och om man inte kan skilja pa dem, sa har man svart ait undvika demi 

t.ex .. skogen. 
* Den andra delen av perception ar att man kan dra slutsatser. Manniskan far inte alltid 
fullstandiga signaler utifran, men de perceptuella systemen gor egna hypoteser som gor att 
man kan dra slutsatser aven om man inte ser, hor eller kanner den fullstandiga signalen. Vet 
man hur en orm ser ut, sa vet man att det langa smala som ligger under busken ar en orm, 
aven om man inte kan se svansen. 
* Den tredje delen av perception ar katego.risk. Perceptionen placerar signaler i olika 
kategorier efter likheter signalerna emellan. Tittar man pa nagot som har tillrackligt manga 
ormliknande attribut, sa placeras signalerna in i ormkategorin, aven om signalerna inte ser 
exakt ut som andra ormar. 
* Den fjarde delen av perception ar slaktskap, relation. Man antar att signalerna ar en orm, 
inte enbart for att de har ormliknande attribut, utan ocksa for att dessa attribut sitter ihop pa ett 
eller annat samrnanhangande satt. Svansen ar langst bak i ena anden och huvudet langst fram i 
den andra anden, inte i mitten. 
* Den femte delen av perception ar anpassning. Denna anpassning tillater oss att fokusera pa 
den viktigaste informationen som behovs for att klara av en speciell situation. Hjaman 
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fokuserar forst pa om foremalet du ser pa ar ett rep eller en orm, och inte pa om det ar en 
kungsboa eller pytonorm. Detaljema fylls i senare, kanske fran ett sakrare avstand. 
* Slutligen, den sjatte delen av perception ar att de flesta perceptuella processema sker 
automatiskt. Man behover inte stanna till och medvetet fraga sig om det ar ett rep eller en orm 
man stott pa. Denna fraga ar stalld och besvarad mycket snabbare, sa snabbt att vi inte ar 
medvetna om att vi har gjort det. 

Ulf Klarens bidrag heter "Fullstandigt kaos och begransad helhet - om perception, kognition 
och bild" (Nordstrom, 1996,s.63). 
Klaren menar att perceptionen oftast beskrivs vara en ordnande funktion som organiserar 
inkommande signaler, men att det nastan aldrig talas om att en av den perceptuella processens 
viktigaste funktioner ar att salla bort information for att en overblickbar verklighetsupplevelse 
skall komma till stand. Han sager att: 

Manniskan mater den inkommande mangden information med inre organisationsprinciper. Hennes 
vdrldsbild, de modeller eller schemata for verkligheten hon staller upp, bidrar till au den successiva 
minskningen av information samtidigt sker kvalitativt ejier principer, som hennes erfarenhet och hennes 
genetiska utvecklingshistoria givit henne. (ibid S 63) 

Klaren talar om hur varlden omkring oss hela tiden andras pa nathinnan, men tack vare 
hjarnan sa ser vi varlden ganska konstant. Om ljuset i ett rum forandras under dagen sa 
kommer fargen pa vaggarna att andras manga ganger om. Om en manniska star vid dorren och 
vi sjalva sitter inne i rummet sa kommer manniskan i dorren pa nathinnan vara mindre an vi 
sjalva. Som tur ar ser vi inte varlden pa detta satt. For manniskan ar varlden konstant; dvs. i 
var upplevelse andrar inte foremalen form. Vaggarna upplevs ha i stort sett samma farg hela 
dagen, manniskan i dorren verkar vara lika stor som vi sjalva ar. Klaren poangterar foljande: 

Perceptionen fungerar funktionellt for var orientering i omvarlden. Var/den maste for att kunna dverblickas 
uppfattas som he! och relativt oforanderlig ochf6restallningsf6rmagan och minnet bistar med 
"norma!tillstand", mot vilka vi kan korrigera den inkommande informationen. (ibid s 64) 

Sammanfattningsvis kan sagas att Klaren, liksom Bernstein, fdrklarar hur omvarlden skulle ha 
sett ut for oss om inte perceptionen bistatt med tolkningsformaga och tillrattavisande av alla 
signaler som stortar emot oss. 
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HUR VI SER BILDER 

I derta kapitel kommer jag art ta upp olika personers uppfartningar om hur vi egentligen ser 
bild. Till hjalp har jag tagit Gunnar Berefelt, Ulf Klaren, Fritjof Karlsson, larare i 
joumalistik och bildanalys vid Grafiskt utbildningscenter i Uppsala, Sten-Gosta Karlsson, 
lektor vid institutionen for lararutbildning vid Uppsala universitet, DA Bernstein, psykolog, 
Rudolf Arnheim, konstvetare, samt J A Appleyard, larare i lirteratur. 

Berefelt skriver i sin bok "ABSe om bildperception" mycket ingaende om hur vi ser en bild 
och vad som hander i oss vid derta tillfalle. Han sager art detta att se bild ar en prestation som 
kraver vana, erfarenhet och intresse. Att uppfarta en bild som bild ar en ren inlamingsprocess. 
Var fdrrnaga att uppfatta helt nya bilder beror pa var tidigare bilderfarenhet. 

Berefelt talar om vad bilden i sig kan betyda. Han menar att den ofta betyder nagot annat och 
mer an det som verkligen syns. Vi manniskor har en forrnaga att lata bilden vacka 
forestallningar om nagot som faktiskt inte finns pa bilden. 
Bilden kan fungera som tecken (referentiellt) genom art beteckna abstrakta saker som t.ex. 
mod, styrka, hat, karlek, fortryck, vanmakt, gladje m.m. 
En bild kan ocksa visa en av flera foreteelser som pa nagot satt ar forknippade med varandra 
och genom denna enda foreteelse betecknas helheten. Bilden av en kockmossa kan 
symbolisera "matlagning" och ett kors kan beteckna "dod" m.m. 

Pa en sida ritar Berefelt tva ansikten varav det ena ar glatt och det andra ar argt. Han forklarar 
sina sma teckningar med att de i respektive fall vacker en forestallning om ert kanslobegrepp, 
i dessa fall "glad" och "arg". 
Bildema behover emellertid inte alls vacka dessa kanslor. Bildema refererar till ett begrepp 
for en kanslokategori och denna referens far utgora bildemas betydelse. Han menar, att 
betydelsen inte anges av sjalva teckningama i sig, utan forst genom tolkningen av vad de 
betyder. Vi vet ju att om man har mungiporna uppat sa ar man glad, och har man mungipoma 
nerat sa ar man i regel arg. 

Berefelt tar darefter upp det, enligt mig, mest intressanta inom bildseende, namligen hur 
kanslokvaliteter verkar vara en egenskap hos bilden och monstret. 
En farg, linje, yta, form eller struktur kan verka lugn, nerves, harrnonisk, aggressiv, avspand, 
glad m.m. Han sager att vi kan avlasa kanslotillstand som perceptuella egenskaper i bilden. 

Bilden ser ut som en kiinsla kiinns. Om man ar tillrackligt uppmarksam kan nastan a/It man ser forknippas 
med en kanslostamning. En slokande blomma ser /edsen ut. Ldvangen bar en annan stamning an 
skogsmossen. En vass sicksacklinje har en annan karaktar an en mjuk vaglinje. Rott sags hetsigt, blatt lugnt. 

(ibid s 42) 

Vaden bild huvudsakligen betyder avgor mottagaren (betraktaren). Den erfarenhet vi 
manniskor har till hands nar vi tolkar bilder liknar Berefelt vid en repertoar. Art inte ha nagon 
repertoar skulle innebara att vi inte ens skulle varsebli bilden. Samtidigt innebar repertoaren 
art vi kan tolka en bild som totalt meningslos. Vi maste ha en viss erfarenhet for art kunna 
gora detta. 
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Berefelt avslutar sitt resonemang med att saga, art omstandigheterna runt omkring oss, var 
personliga disposition och sociokulturella betingning avgor hur och vad vi ser och hur vi 
uppfattar detta. 

Ulf Klaren sager att vi uppfattar bilder och tolkar dem pa nastan samma satt som nar vi 
varseblir och tolkar varlden omkring oss, men med den skillnaden att vi behandlar 
informationen utifran den vetskapen att det just ar en bild vi ser. 
Han papekar, liksom Bernstein, att var manskliga hjarna har funk.tionen att fylla i den 
information som saknas, sa att vi aldrig behaver seen verklighet med hal i. Bernstein talade 
om detta da han raknade upp perceptionens sex delar. 

Fritjof Karlsson och Sten-Gosta Karlssons bidrag i boken "RurnRelationRetorik" heter "Det 
sprakliga hos stillbilden". De behandlar de olika stadier som utspelar sig nar vi reagerar pa en 
bild. Bl.a. sager de att tolkning av bild ar en fortlopande akt som startar omedelbart da vi ser 
en bild. En spontan reaktion gor att vi later element i bilden som punkter, linjer, farg 
kombineras ihop for att representera ansikten, grasstran och havsutsikter mm. Vi gor detta 
genom att ta hjalp av tidigare erfarenheter av det vi sett forut. Vi aterknyter till andra bilder vi 
sett tidigare. Vi tolkar bilderna. Aven Berefelt sager att det kravs vana och erfarenhet att se 
bild (Berefelt, 1976,s 17). 

De forklarar grunden for bildtolkning och bildanalys med att den forsta kontakten vi harmed 
en bild antagligen betyder mer an vi tror. Var reaktion pa en bild ar en intuitiv och varderande 
respons som kan vara inkorsporten till analys av bilden. Analysens mal ar att ta fram det dolda 
innehallet i bilden som skapar sjalva reaktionen. 
De papekar vidare, att vi maste Iara oss hantera och anvanda reaktionen som ett instrument i 
analysen: "Vad kommer det sig till exempel att vi tilltalas av vissa bilder medan vi vander ryggen at andra. 
Bildanalysen ar egentligen lika mycket analys av reaktionen som analys av bilden." (Nordstrom, 1996,s 
235) 

For att man enklare skall forsta tolkningsaktens struktur har de delat in akten i tre stadier. 
Det forsta stadiet ar reaktionen. Det andra ar betraktandet, vilket innebar att vi borjar soka i 
bilden efter tecken och teckenkedjor for att komma fram till bildens betydelse. Det tredje och 
sista stadiet ar reflektionen. Har provar vi medvetet de tolkningar av teckenkedjor som vi gjort 
tidigare. Kanske tolkas vissa tecken om. Bildtolkningen tillhor alla dessa tre stadier, men 
framforallt de tva forsta: reaktion och betraktande. Det tredje stadiet glider over i bildanalys. 
Karlsson/Karlsson utvecklar med detta en mer kvalificerad form av bildanalys an Berefelt. 

I foregaende avsnitt behandlas Bernsteins sex olika stadier for perception, vilket 
askadliggors genom ponerandet av motet med en orm. Bildtolkningen ovan knyter an till detta 
stadietarikancfe. 

Bernstein gar in pa fenomenet varfor vissa delar av omvarlden blir figurer och andra delar 
forblir bakgrund, fastan ingen speciell del "star ut" i det fysiska ljusmonster som faller in i 
ogats nathinna. Bernstein sager, att svaret ar att vissa inneboende egenskaper hos stimuli far 
manniskor att gruppera stimuli, mer eller mindre automatiskt. 
Tyska psykologer beskrev i arhundradets borjan principerna bakom denna gruppering och 
menade att manniskor upplever syner och ljud som organiserade helheter. Det tyska ordet 
"gestalt" betyder "helfigur" och darfor fick denna psykologi kallas gestaltpsykologi. 
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Psykologin presenterar ett antal principer eller egenskaper som far det perceptuella systemet 
att klistra ihop enskilda stimuli pa sarskilda satt och pa sa satt ordna och organisera stimuli till 
former och monster. 
Dessa grupperingsprinciper ar: 

1) narhet: Ju narmare objekten ar varandra, desto troligare ar det att de verkar hara ihop. 
2) likhet: Objekt som liknar varandra verkar tillhora en grupp, t ex manniskor i samma trojor 
verkar tillhora samma grupp, fastan de inte star tillsammans pa ett torg. 
3) kontinuitet: Objekt som skapar en kontinuerlig form verkar hora ihop. 
4) avslutning: man brukar fyller i saknade konturer for att fa ett helt objekt. 
5) orientering: Nar stimulis grundlaggande egenskaper har samma orientering (t ex 
horisontella och vertikala linjer som gar at samma hall) sa brukar manniskor gruppera dessa 
stimuli tillsammans. 
6) enkelhet: man brukar grupperar stimulis egenskaper pa det satt som utgor den enklaste 
tolkningen av omvarlden. 
7) gemensamt ode: Stimuligrupper som ror sig at samma hall i samma hastighet antas vara en 
grupp. 

Dessa gestaltprinciper gor det mojligt for manniskor att organisera varlden till att bli 
identifierbara former och monster. 

A. ven Rudolf Arnheim ser pa bild och konst genom gestaltpsykologins ogon i sin bok "Art 
and Visual Perception" (1954). 
Arnheims principer ar balans, monster, form, tillvaxt, rymd, ljus, farg, rorelse, dynamik och 

uttryck. 
Han sager, att om man skall fa ut allt av en bild sa maste man allra forst se bilden i sin helhet. 
Vad ar det som bildkonstnaren visar? Vilka kanslor ger fargema? Vilken dynamik bar 
formema och monstren? 
Man letar efter ett tema, en nyckel till vilket allt i bilden hor ihop med. Nar man fatt en 
strukturerad helhet borjar manse detaljers egenskaper. Gradvis avslojar bilden sig sjalv och 
allt faller pa plats. Nar vi ser bilden pa ratt satt, sa borjar den engagera hela hjamans kapacitet 
med vad bilden kan tankas betyda. (ibid s 8) 
Denna typ av bildtolkning och bildanalys stammer overens med den bildanalys som Karlsson 
och Karlsson tidigare redovisat. 

Karlsson och Karlssons forklaring till hur vi valjer bort de bilder vi inte vill se lyder som 
foljer: 

Vi har faststallt det fdrsta stadiet som en reaktion. Det ar ett kort studium pa nagra sekunder, dar vi skaffar 
oss en helhetsuppfattning om bi/den och mdjligen ocksafattar ett snabbt beslut att avbryta kontakten med 
bi/den. Vi kan gdra det genom att bladdra vidare i en tidning el/er genom att byta kanal pa TV. 

(Nordstrom,1996,s 238) 

Att vi ser och tolkar bilder ar aldersrelaterat, vilket de undersokningar som Lindgren-Fridell 
redovisade (Fridell, 1977 ,s 9-30) bekraftar. Barn varderar och tycker om olika bilder i olika 
aldrar. J A Appleyard gar i sin bok "Becoming a reader" (1990) in pa barn och ungdomars 
lasning och hur denna lasning bestar av olika roller som lasaren utvecklar under sin livstid. 
Han har en utvecklingspsykologisk syn pa detta med lasande och havdar en kunskapsrelaterad 
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estetisk uppfattning hos barnen. Barnen lar sig beharska dessa roller under sin utveckling som 
lasare. Det kan vara intressant att jamfora detta med bamens satt att se bilder. Appleyard 
presenterar fem roller: Ltisaren som akt6r, ltisaren som hjtilte och hjtiltinna, ltisaren som 
ttinkare, ltisaren som tolkare samt den pragmatiska /asaren (ibid s 14 ). Av dessa roller ar det 
lasaren som hjalte och hjaltinna som ar den intressanta for min undersokning. 

* Lasaren som hjalte och hjaltinna ar relaterad till aldern 7-12 ar. Barnen identifierar sig 
som centralfigurer i en roman som standigt skrivs om och forandras. Bamets bild av sin 
omvarld och uppfattning av hur manniskor beter sig "fyller ut" berattelsen. Lasaren flyr latt in 
i berattelsen och blir involverad i den. 

Appleyard menar att rollegenskapen som hjalte och hjaltinna forsvarar barnens ratt att ha 
langserietypens aventyrsbocker. I handlingens centrurn star hjalten som lasaren direkt kan 
identifiera sig med. Lasaren ser sig sjalv som centralfiguren som sjalv kan losa problem i en 
kaotisk varld. Appleyard pastar, att bamen fortfarande befinner sig i det som kallas konkreta 
operationernas stadium, ett begrepp myntat av psykologen J. Piaget. Vid narmare granskning 
av hans teori om barns intelligensutveckling ser vi att barn i aldem 7-12 ar tanker konkret och 
dualistiskt, och befinner sig i det stadiet som Piaget kallar det konkreta operationernas 
stadium (Piaget, 1952). Han delar in barnets kognitiva utveckling i fyra stadier: 
sensorimotoriska (fodsel-2 ar),preoperationel/a (2-7 ar), konkret operationella (7-12 ar) samt 
forme/1 operationella (11- ). Barnen i "slukaraldem" befinner sig saledes mest i det konkret 
operationella stadiet och litet grann i detformell operationella stadiet. 

Det som kannetecknar det konkret operationella stadiet ar att bamen kan forsta logiska 
principer. De kan rakna, mata, addera och dra ifran. De uppfattar saker som antingen eller och 
att varje sak hor hemma i en bestamd kategori. De kan halla tva koncept som t ex langre och 
bredare i tankarna pa samma gang. Deras tankande domineras inte langre av foremals visuella 
narhet och de kan anvanda enkel logik. Barn i detta stadium kan dock endast fora logiska 
resonemang nar det galler verkliga, konkreta saker, t ex tulpaner och stenar, och inte nar det 
galler abstrakta saker som frihet och rattvisa. Detta utvecklas snarare i det sista stadiet,forme/i 
operatione/la da. barnen bm spekulera och fundera pa hur saker skulle kunna vara etc. De kan 
anvanda troligheter och mojligheter och de funderar pa hur de sjalva tanker. 

Bamen i det konkreta operationernas stadium tycker att en sak som har en samrnansatt 
karaktar med ba<~e morka och ljusa partier ar svar att forsta. I denna alder har barnen allt mer 
borjat upptacka oroande, hotfulla saker i omvarlden och de har ett behov av att konkretisera 
ondskan gc:·1om att se skurkar i texten som de kan besegra. Barnen behover uppleva detta igen 
och igen. A vc ... ··mxna lasare har detta behov: enligt Appleyards rollschema lar vi oss i och for 
sig att spela med i nya och mer komplicerade roller som lasare, men oftast vill vi tillbaka till 
de gcmla rnllerna igen och spela hjalten i en berattelse med lyckligt slut. 
Appleyard menar att langseriebock:rna fyller en viktig funktion for bamen, just genom att 
upprepa sig. Nya inslag introduceras i en varld dar ordningen anda ar den sarnma. 

I rollen "lasaren som tankare" ar barnen/ ungdomama mellan 13-17 ar och har behovet av 
realism. Saker skall vara realistiska och verklighetstrogna, vilket aven Haubolds 
undersokning rried de aldre bamen visade (Fridell, 1977 ,s 15). 
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Enligt Appleyards rollschema laser alla manniskor pa olika satt men rollen som lasare 
forandras under aren som gar. Hur man uppfattar bilder kan, menar jag, jamforas med detta 
roll schema. Var formaga att tolka bild utvecklas genom erfarenhet. 
I "lasaren som hjalte och hjaltinna"- rollen spelar identifikationen med hjalten en viktig roll 
hos bamen. Det samma kan galla omslagen, dar vanligtvis hjalten ar avbildad. Bilden ger 
upphov till en aventyrskansla hos bamen, och detta signalerar aventyrsbok och hjaltar och 
hjaltinnor. 
Hur vi laser paverkar ocksa hur vi ser bilder. Vi laser pa olika satt och ser bilder pa olika satt. 
Vart lasande forandras och da aven det vi far ut av att se och tolka bilder. 
Att vi vill ha olika bilder i olika aldrar visar bl.a. de undersokningar Lindgren-Fridell 
redovisade (Fridell, 1977 ,s 9-30). Studien som Haubold gjorde visade att mindre barn i 8-ars 
aldem ville ha linjara och tydliga bilder, 12-aringar ville ha maleriska bilder och 16-aringama 
ville ha mer realistiska bilder. 
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UNDERSOKNINGEN 

Val av fragor 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp valet av varje fraga i enkaten och varfor den anses 
relevant for undersokningen. I slutet av avsnittet redovisas ocksa de eventuella problem som 
uppstod nar varje fragas svar skulle sammanstallas. 

I formulerandet av fragoma har jag tagit hjalp av Bengt-Erik Anderssons Som manfragar 
far man svar ( 1985). Genom denna bok fick jag en uppfattning om vilka svar som kraver 
vilka fragor och hur endast en liten andring av en frageformulering kan fa stora konsekvenser 
i de olika skiktningar av svar man kan fa (ibid s 54). Nedan foljer resultatet av 
fragekonstruktionen: 

Fraga 1: Hur ofta laser du hocker? 
En gang om dagen 
En gang i veckan 
En gang i manaden 
Nagra ganger om aret 
Aldrig 

For att kunna tolka resten av enkatens svar sa ratt som mojligt stalldes denna fraga. For att 
kunna tolka fraga 5 och 8 behovdes kunskap om hur ofta forekommande det ar att bamen 
laser. Hade <let visat sig att bamen aldrig laste, sa skulle deras svar pa fragoma inte kunna 
tolkas riktigt pa samma satt som om de alltid laste. Erfarenheten av att handskas med bocker 
var en viktig faktor vid enkatens ovriga analys. 
Andersson forklarar min fraga som en frekvensfraga (ibid s 32). Svaret pa en sadan fraga talar 
om hur ofta vissa foreteelser forekommer och hur vanliga vissa beteenden ar. Han skriver att 
man nastan alltid vill ha en del fakta om den tillfragades bakgrund och personliga 
forhallanden. Han menar att detta mojliggor ett studium av hur svaren i ovrigt varierar mot 
dessa bakgrundsforhallanden (ibid s 99). 
Jag ville ha vissa fakta om hur mycket bamen laste for att lattare kunna bedoma de resterande 
fragomas svar. 
Min fraga passade ocksa in pa vad Andersson kallar endimensionsfraga (ibid s 103 ). I en 
sadan fraga finns ett antal svarsaltemativ som loper utefter en dimension i termer av mer eller 
mindre. 

Fraga 2: Hur valjer du oftast dina hocker? 
Jag far tips av kompisar 
Jag far tips av andra manniskor t ex bibliotekarien eller lararen 
Jag letar sjalv reda pa bockema 

Avsikten med fragan var att fa fram vilka tips och ideer bamen far av vilka manniskor. Bamen 
skulle markera ett svar, dvs. det som var vanligast att de gjorde. Om bamen mestadels sjalva 
valjer sina bocker sa ar det intressanta vad som far dem att valja just de backer de valjer. 
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Spelar framsidan nagon roll? Om det ar bibliotekarien som valjer backer at bamen sa spelar 
kanske inte framsidan sa stor roll, da bamen tar de backer de blir tipsade om. Om bamen far 
tips av kompisar ar det intressanta hur kompisen fatt tips om boken i farsta led. Detta kan jag i 
och for sig inte fa reda pa. 
Andersson tar inte direkt upp denna typ av fraga, men han hanvisar den till att vara en fraga 
med kvalitativt skilda svar (ibid s 113). Han sager att man har valjer mellan en rad 
svarsaltemativ som inte ligger utefter en dimension. Altemativen ar bade kvalitativt och 
kvantitativt atskilda. Att valja det ena svaret framfdr det andra innebar alltsa inte att man 
uttalar sig i termer av mer eller mindre. 

Fraga 3: Hur far du oftast tag pa bockerna? 
Jag lanar av kompisar 
Jag gar till biblioteket 
Jag gar och kaper backema 
Jag anskar mig i fodelsedagspresent eller julklapp 

A vsikten med fragan var att se fran vilken plats bamen hamtar sina backer. Skillnaden pa 
denna fraga 3 och forra fraga 2 ar att forra fragan ger svar pa vem som tipsar bamen om 
bocker och denna fraga 3 ger svar pa var bamen hamtar sina backer. I fraga 2 far kanske 
barnet tips av en kompis och i fraga 3 far vi da se att bamet oftast gar till biblioteket for att 
leta upp boken som kompisen tipsade om. Detta ar skillnaden pa de bada fragorna. Andersson 
hanvisar denna fraga 3 till att vara en fraga med kvalitativt skilda svar (ibid s 113). 

Fraga 4: Vad heter den senaste boken du har last? 
Var den bra? 
Varfor valde du just den boken? 

A vsikten med fragan var att se vilka bocker som bamen laser nu for ti den. Ar det backer som 
fanns nar jag var i deras alder, dvs. "gamla" backer, eller ar det de senaste bockerna som 
kommit ut pa marknaden? Haller gardagens backer fortfarande mattet i konkurrensen mot 
dagens bocker? Jag knot ocksa an till fraga 2 och 3 genom att fraga varfor de valde just den 
boken. Kanske skulle de svara vem de fick tips ifran eller hur de fatt tag pa boken. 
Anderssons frekvensfraga eller fragor med kvalitativt skilda svar passar inte in pa denna typ 
av fraga. Istallet ar det en kvalitativ fraga utan givna svarsaltemativ. 

Fraga 5: Vad ar viktigast nar du valjer en bok? 
(Satt en 1 :a for det viktigaste, en 2:a for det nast viktigaste och en 3 :a for ocksa 
viktigt) 
Storleken pa texten i boken 
Texten pa bokens baksida 
Om det finns bilder eller inte i boken 
Bilden pa framsidan 
Bokens titel 
Hur tjock boken ar/Bokens omfang 
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Har kommer en av de fragor som ger svar pa det jag verkligen vill undersoka, namligen hur 
viktig bilden pa bokens framsida ar for barnen nar de valjer en bok. 
Jag forsokte fa med alla bokens delar och attribut som skulle kunna spela en avgorande roll i 
bamens val av bok. 
Fragans svar kommer att behandlas pa tva satt pa grund av att om jag endast redogor for de 
1 :or som placerats pa altemativen sa far vi bara se vilket altemativ som fatt flest 1 :or dvs. 
varit viktigast, nar bamen valt. Detar ocksa viktigt att se vilket altemativ som fatt flest roster 
1,2 eller 3 i bamens rangordning. Detta for att se det altemativ som flest barn pa nagot satt 
tyckte var viktigt. Det andra diagrammet (undersokningen) ar kanske inte riktigt lika 
intressant som det forsta, men det ar anda viktigt att se vilket altemativ som fatt flest roster 
beroende pa om det ar 1 :or, 2:or eller 3:or. De tre siffroma kommer att ges varden for att 
utslaget lattare skall kunna ga att analysera. Mer information om vardena under diagrammet i 
resultatdelen. 
Andersson kallar det for en rangordningsfraga (ibid s 111 ). Han skriver att fordelen med att ha 
denna typ av fraga ar att man far veta vilka altemativ den tillfragade satter allra framst. 
Jag ansag att det rackte med att be dem satta ut de tre viktigaste altemativen, darfor att 
rangordna alla alternativen skulle forsvara fragan alltfor mycket. Svaren pa denna fraga var av 
den art att de skulle stjalpa eller stodja mitt antagande, och jag var mycket spand over 
resultatet. 

Fraga 6: Vad heter den basta boken du bar last? 
Hur sag bilden ut pa framsidan? 
Hade bilden nagot med innehallet i boken att gora? 

Den har fragan var litet lik fraga 4, den var helt enkelt av allmant intresse for mig. Vilka 
backer har bamen som "basta bok"? For att gora fragan mer relevant for undersokningen 
fragade jag ocksa hur bilden pa framsidan sag ut och om den hade nagot med innehallet i 
boken att gora. A vsikten med detta var att fa barnen uppmarksammade pa hur bilden sett ut pa 
bokens framsida. Hade de memorerat bilden? 
Denna fraga ar samma typ av fraga som fraga 4, en kvalitativ fraga utan givna svarsaltemativ. 

Fraga 7: Vad tycker du att det skall vara for nagon bild pa en boks framsida? 
(Stryk under en sak i varje mening) 
Skall den vara i F ARG ell er SV AR TVITT? 
Skall den vara ett FOTOGRAFI eller en MALAD BILD? 
Skall det vara en HANDELSE UR BOK.ENS HANDLING eller bara KLOTTER 
OCH STRECK? 

A vsikten med fragan var att komma mer in pa sjalva bilden i sig. Hur skulle den se ut om de 
fick valja? Ungefarliga motsatser sattes for att lattare askadliggora altemativen for barnen. Jag 
gick inte in pa detaljer som t.ex .. om det skulle vara personer eller miljoer etc. utan jag tog 
helt enkelt dessa sex overgripande altemativ. Svaren pa denna fraga skulle jag sedan kunna 
jamfora med svaren pa fraga 8. Stamde deras bokval i fraga 8 overens med det de strukit 
under i denna fraga? Ar de konsekventa i sina val? 
Andersson anser att detta ar en typ av motsatsfraga dar man staller tva altemativ mot varandra 
(ibid s 109). 
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Fraga 8: Ga fram till katedern och titta pa de framsidor som finns dar. Valj ut de TV A 
framsidor som du tycker bast om och ga tillbaka till din bank och skriv upp de tva 
numren som stod pa bockerna: 

Jag tycker att bok nummer och bok nummer ar bast! 

En liknande undersokning gjordes av Hinkel 1972 och redovisas av Lindgren-Fridell 
(Fridell, 1977 ,s 21 ). Barnen skulle dar plocka ut de bilder de tyckte bast om och de bilder de 
tyckte samst om. Urvalet av bilder bestod av 24 olika konstverk fran olika epoker. 
I valet av vilka bocker som skulle inga i undersokningen insag jag att <let behovdes en strategi 
att ga efter. 
Nar fraga 8 var fardigformulerad ville jag ocksa fa med varfor bamen valde just de tva 
bockema de valde. Men istallet for att komplettera den redan langa fragan med annu en, sa 
valde jag att pa plats hos bamen be dem dra en pil fran fragan till platsen langst ner pa 
papperet. Vid pilens slut skulle de skriva ordet "V ARFOR?" med stora bokstaver. Jag 
forklarade att de dar skulle skriva just varfor <let valt de tva bockema de valt. Denna 
"muntliga" process verkade vara uppskattad hos barnen, da de alla sag glada ut och noga skrev 
av mitt ord pa tavlan. 
Svaren som forvantades pa denna fraga skulle ytterligare belysa vad bamen tyckte om for 
framsidor. Jag sag till att ha sa varierade bilder som mojligt for att kunna tillgodose alla olika 
smakriktningar. 
Detta skulle ge mig mer underlag till undersokningen genom att visa vilka bilder som 
generellt sett intresserade bamen. Bamen skulle inte rangordna de tva framsidoma som de 
val de. 
Andersson anser att denna fraga ar av typen rangordningsfraga (Andersson,1985,s 111). 

Fraga 9: Rita pa nasta sida (det tomma papperet) en framsida till en bok som du skulle 
vilja lasa. Hitta pa en titel och en bild, och rita! 

A vsikten med fragan var att se hur bamen ville ha sina framsidor om de sjalva fick mala. 
Valde de att mala med farg- eller blyertspennor? Var placerade de titeln pa framsidan? Skulle 
det vara mycket farger eller sparsamt med farger? Vilken typ av teckningar skulle de rita, dvs. 
vilka teman skulle visa sig idem? Enligt J A Appleyard befinner sig barn i alder 7-12 ar i en 
lasarroll som kallas "Lasaren som hjalte och hjaltinna" (Appleyard, 1990,s 60). Sattet bamen 
ser och ritar bild kan paverkas av denna lasarroll. Kanske ritar de hjaltar och hjaltinnor? Enligt 
den tidigare namnda undersokningen av Hedvall & Zachrisson ville bamen ha skarpa och 
glada farger och bildema skulle vara realistiska och verklighetstrogna (Fridell, 1977,s 17). 
Aterspeglar sig detta i deras teckningar? Kort sagt, hur sag deras framsidor ut nar de sjalva 
fick skapa dem? 

Det uppstod tyvarr nagra problem nar svaren skulle sammanstallas: 
Fraga 1, som gallde bur ofta bamen laser, blev ofta besvarad med tva kryss, fastan <let avsags 
endast ett. De tva kryssen var oftast satta pa <let forsta och andra altemativet. Det skulle ha 
behovts ett ytterligare alternativ dar emellan. 
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Om just detta skriver Andersson (Andersson, 1985,s 135). Han sager bl.a. att <let ibland 
hander att svarsaltemativen ar sadana att den svarande har svart att finna nagot altemativ som 
passar. A vstandet mellan tva narliggande altemativ kan vara for stort. 
Jag valde dock att ha kvar fragan och behandlade den som <let var tankt, genom att markera 
bada svaren i en avprickningslista med att ocksa skriva till en reservation att <let var tva kryss 
satta. Detta for att rattvist kunna rakna ihop kryssen till slut. 

I fraga 5 ombads bamen att rangordna de tre viktigaste sakema nar de valjer bocker. 
Andersson menar, att man genom att bestamma antalet till tre styr den svarande pa ett satt 
som kan vara mindre bra (ibid s 132). Trots detta valde jag att ha en rangordning av de tre 
viktigaste sakema. Bamen skulle mycket val klara av denna typ av fraga. 
Vidare pastar han, att en framtvingad rangordning inte sager nagot om den absoluta nivan 
mellan olika altemativ eller mellan olika tillfragade (ibid s 111 ). Han menar, art om en person 
i sjalva verket tycker art samtliga altemativ ar relativt betydelselosa skall han anda markera 
nagra som viktigast och dessa ges vardena 1, 2 och 3. Dessa varden betyder naturligtvis nagot 
helt annat hos en person som tycker art dessa altemativ alla ar synnerligen viktiga. 

Fraga 4, 6 och 8 var formulerade sa art bamen skulle skriva svar med egna ord. Andersson tar 
upp detta och sager att enkaten kan innehalla tva typer av fragor: fragor med mer eller mindre 
fardiga svar som de tillfragade kan valja mellan, och fragor med appna svar (ibid s 26). Detta 
var fallet pa de tre fragoma. Han papekar att <let ar Jartare bade for de svarande vid 
fragetillfallet och den fragande vid svarssammanstallningen om <let finns fardiga 
svarsalternativ. Jag gjorde anda sa, att for att fa svar pa fraga 4 och 6, var jag tvungen att be 
dem skriva ner backernas namn. Dessa kunde jag ju inte forutsett och gissat mig till. Inte 
heller pa fraga 8 kunde jag fran borjan forutse vilka alla de olika orsakema till bamens val 
kunde vara. 

Pa fraga 2 och 3 forsokte jag fa fram alla de mojliga kallor som skulle kunna tipsa bamen om 
backer och hur de nadde fram till dem. Naturligtvis kanske de hade nagra andra kallor an de 
som fanns att valja pa, och om sa var fallet sa skrev de faktiskt <let bredvid fragan! Det var 
dock inte manga som behavde lamna egna altemativ. 

Det var i stort sett dessa problem som kom fram vid analysen av fragomas svar. Dock maste 
poangteras, att problemen inte var sarskilt svara eller oovervinneliga, utan enkatema har blivit 
bra besvarade och darmed mycket enkla att sammanstalla och analysera. 

Va-I av de 16 bockeFfl8 

I detta avsnitt redovisas hur de 16 backema, som ligger till grund for undersokningen, valdes 
ut. 

Nar jag bestamt att ha bilder fran backers framsidor representerade, sa infann sig det stora 
problemet hur jag skulle ga till vaga for att valja ut nagra hocker ur det enorma sortiment som 
finns. Jag kunde ju inte planlost irra omkring bland hylloma pa biblioteket. 
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Darfor byggdes en strategi upp over hur bockema skulle se ut for att passa in i 
undersokningen. Funderingar over vilka olika typer av framsidor det finns gjordes, och jag 
forsokte darefter ga till ytterlighetema, t ex farg - svartvitt. Till slut blev det sex kategorier 
varav en av dem hade fyra underavdelningar. Att hitta pa kategorier var inte speciellt svart, da 
jag fatt se manga olika typer av omslag under mina vandringar mellan hylloma. Att leta upp 
hocker som skulle passa in pa dessa kategorier gjorde att urvalet av hocker minskade 
nagot. Ytterligare en faktor som fick minska urvalet var att bara valja hocker som var avsedda 
for a.Idem 9-12 ar, dvs. hocker under signum Hcg. 
En annan faktor som ytterligare hjalpte till att minska urvalet var att forsoka fa tag pa backer 
som blivit utgivna pa nagra av de forlag som intervjuats till undersokningen, namligen 
Almqvist & Wiksell, En Bok For Alla och Berghs. 

Med dessa strategier och dessa forlag i tankama borjades vandringen mellan hylloma pa 
biblioteket. Det tog manga timmar och dagar att till slut ha bantat ner det stora urvalet till att 
galla de 16 backer som anvandes i undersokningen. Jag fick dock franga strategiema nagot, 
da de inte gick att folja fullstandigt. Sex av bockema fick ha andra forlag an de tre forlagen 
som besvarat enkaten for undersokningen. Bockema som valdes bade i huvudsak signumet 
Hcg, samt nagra uHc. (En narmare beskrivning over varfor jag valde varje enskild bok kan ses 
i avsnittet "De 16 bockema" efter detta avsnitt). 
Nedan foljer en oversikt av kategoriema och vilka backer som blivit representanter for dem: 

FOTOGRAFISK BILD: 

SV ARTVIT BILD: 

INGEN BILD: 

MALAD BILD: 

Ericsson, Stig, "Mal" 
D.o)'.k, Roddy, "The Commitments" 

Edelfelt, Inger, "Missne och Robin" 
Hartling, Peter, "Min van Kryckan" 

Loesje, "Disken far vanta" 

med svaga fiirger: Eklund Lykull, Anita, "Hjartat i oversta ladan" 
Akerb!om, Gull , "Ville och Mina" 

med skarpa fiirger: Burkett, Molly, "Nikki min van gravlingen" 
lfulm, Elvira Birgitta, "Draksommar" 

bild med miljoskildring: Hesslind, Lars, "Styv kuling" 
Chambers, Aidan, "Dansa pa min grav" 

handelserik bild: Chambers, Aidan, "Klappjakten" 
Cooper, Susan, "Den objudne gasten" 

FANT ASIFULL/HUMORISTISK BILD: Korschunow, Irina, "Om det kommer en .. " 
Kowal, Juri, "Potatishunden" 

FLICKAKTIG BILD: Bockman, Heddi, "Sandras ponny" 
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De 16 bockerna 

Framsidorna presenteras i det foljande avsnittet enligt foljande kategorier: 

1. Bildens farger: har tas bildens farger upp, da de inte kan ses pa den svartvita kopian. 
2. Visuell tolkning av bilden: har gors forsok till en analyserande tolkning av det som hander i 
bilden enligt perceptions- och gestaltpsykologiskt monster. 
3. Varfor jag valde bi Iden: har talar jag om varfor jag sjalv valde att ha med bilden. 
4. Vad jag tror att barnen som valjer denna bild har fastnat for: har redovisar jag min egen 
forforstaelse av bamens bildval. 

Det sista stycket skrevs innan undersokningen utfordes for att se om mina forutfattade 
meningar om bamens val skulle infrias. 
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Aidan Chambers 

Klappja~!!.!! 

KLAPPJAKTEN 
Aidan Chambers (1985) Almqvist & Wiksell 
Omslagstecknare: Jan Gustavsson 

?''" 

- .. .,.-- . 
. .. t; 

.. ·:~~.,-! -. ......., ~ 

Bildens farger: Personen pa bilden ar brunharig och har bla byxor och gronbla troja. Marken 
ar gra och himlen blavit. Titel: rod Forfattare: svart 
Visuell tolkning av bilden: Liggande personer stalls mot staende personer for att skildra 
speciella handelser, likasa ljus mot morker. (Nordstrom, 1996,s 260) Den sittande personen pa 
bilden stalls i kontrast mot de morka staende gestalterna i bakgrunden. Den sittande personen 
sitter mer at hoger an i mitten av bilden och detta gor att kanslan av oro infinner sig hos 
betraktaren. En rorelse at hoger i en bild tolkas som en rorelse bortat och utat 
(Nordstrom, 1996,s 260) och den sittande personen pa bilden kan anses vara utomstaende och 
borta ifran de tre gestalterna. Personen blir bortmotad fran dem, blir mobbad. 
Varf6r jag valde bilden: Den signalerar en dramatisk handelse: mobbing. 
Vad jag tror att barnen som valjer denna bild bar fastnat for: Den dramatiska och dystra 
stamningen i bilden och att bilden skildrar en foreteelse som atla barn ar medvetna om. Enligt 
Birgitta Kindenberg i "Omslagstoppen" sa tycks bocker om mobbing ga hem hos barn och 
ungdomar. Valjarna ar nog bade pojkar och flickor. 
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DANSA PA MIN GRAV 
Aidan Chambers (1983) Almqvist&Wiksell 
Omslag: Bernt Danielsson 

Bildens fiirger: Bilden ar ett fotografi, dar tradet ar svart och loven pa marken ar gulroda. 
Gravstenarna ar gra. Titel: gron, lila, gul och rod Forfattare: svart. 
Visuell tolkning av bilden: En symmetrisk bild skapar harmoni och ordning. 
(Nordstrom, 1996,s 260) Denna bild ar symmetrisk i det avseende att tradet star mitt i bilden 
och som betraktare far man kanslan av att allt ar i sin ordning i bilden. 
Varfor jag valde boken:Tien miljo som bilden skildrar gor att man ryser nar man ser den. 
Bilden ar fargmassigt kylig och kall. 
Vad jag tror att barnen som valjer denna bild har fastnat for: Bilden ser hemsk och 
spoklik ut. Kyrkogardar forknippas ofta som hemska platser med spoken och annat otyg. 
Valjarna ar nog bade pojkar och flickor. 
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THE COMMITMENTS 
Roddy Doyle (1994) Bonnier Carlsen 
Omslag: David Appleby 

Bildens fiirger: Bilden ar ett fotografi, dar personema star framfor en rod tegelvagg och en 
gron port. Titel: orange Forfattare: vit 
Visuell tolkning av bilden: Cirkeln betraktas allmant som den perfekt balanserade gestalten 
(Nordstrom, 1996, 263). Personema pa bilden kan sagas inga i en cirkel i och med det satt de 
ar placerade pa. Personen !angst fram i bilden star precis i mitten av bilden, vilket skapar 
symmetri med harmoni och ordning till fcHjd. Ordning skapar helhet och lugn i en bild (s 
260). 
Varfor jag valde bilden: Den ar ett fotografi med manga olika manniskor som har vilda 
ansiktsuttryck. 
Vad jag tror att barnen som valjer denna bild har fastnat for: De olika manniskoma som 
star och skriker nagonting ser ganska roliga ut, samt att det ar ett fotografi. Verkliga bilder 
uppskattas av barn och ungdomar, enligt B.Kindenberg i "Omslagstoppen". Valjama ar nog 
bade pojkar och flickor. 
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ANITA EKLUND LYKULL 
~ 

Raben & Sjogren 
~ 
is 

HJARTAT . . I 
I 6VERSTA LIDAN , 

HJARTAT I OVERSTA LADAN 
Anita Eklund-Lykull (1994) Raben & Sjogren 
Omslag: Kaj Wistbacka 

Bildens farger: K vinnan ar brunharig och har bruna ogon och vit blus. Bakgrunden ar vit. 
Titel: rod Forfattare: svart. 
Visuell tolkning av bilden: Kvinnan ar centralt i mitten och detta skapar ordning och 
harmoni hos betraktaren .Till hoger pa bilden gar en man ifran betraktaren. Enligt Jung sa kan 
det som skildras pa en bilds hogra sida sta for framtid i tolkningssamrnanhang, och nar det 
gatler denna bild sa skulle mannens avlagsnande kunna ha nagot med framt1den art gora, 
kanske for kvinnan pa bi Iden. K vinnan fokuserar stint betraktaren och detta rar betraktaren att 
kanna sig som att man ar med i det som hander i bilden. 
Varfor jag valde boken: Den fint ritade halsen och nyckelbenen. Boken fanns ocksa med i 
"Omslagstoppen". 
Vad jag tror att barnen som valt denna bild har fastnat for: Kvinnan i sin helhet och 
hennes spannande ansiktsuttryck. Pojkar kanske valjer bilden for att hon ar snygg. 
Valjarna ar nog mest flickor. 
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DEN OBJUDNE GA.STEN 
Susan Cooper (1995) Bonnier Carlsen 
Omslag: Trina Schart Hyman 

I 

! 
., 

Bildens fiirger: Barnet till hoger ar morkharigt och har gron troja. De tva andra bamen ar 
blonda och har bla respektive rosa troja. Himlen utanfor fonstret ar bla och ovanfor slottet pa 
datom ar himlen gulorangerosa. Titel: gul Forfattare: vit. 
Visuell tolkning av bilden: En person pa en bild som fokuserar betraktaren brukar bekrafta 
att man som betraktare ar med i bildens handelse, att man ar narvarande (Nordstrom, 1996,s 
260). Bildens tre personer verkar fokusera betraktaren, vilket Ieder till att man sugs in i det 
som hander i bilden. Mitt i bilden sitter den svart forskramda katten. 
Varfor jag valde bilden: Den utstralar spanning och drarnatik. 
Vad jag tror att barnen som valjer denna bild bar fastnat for: Det kusliga och spannande 
som bilden utstralar genom bildbamens ansiktsuttryck. Dessa ansiktsuttryck talar nog till 
barnen. Enligt B.Kindenberg i "Omslagstoppen" sa kan ansiktsuttryck paverka bamen som 
studerar bilden. Aven datorn kan locka nagot av barnen, sarnt titeln. 
Valjarna ar nog bade pojkar och flicker. 
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POT A TISHUNDEN 
Juri Kowal (1977) Berghs 
Omslag: 

JURI KOWAL 

Potatis-
hunden 

Bildens farger: Mannen har gulrutig keps, gronrutig kavaj, gula byxor, bruna stovlar och vitt 
skagg och roda kinder. Marken under gestaltema ar gulbrun. Titel : brun Forfattare: svart. 
Visuell tolkning av bilden: Ingen av bildens figurer befinner sig i bildens mitt och detta 
skapar oreda och disharmoni hos betraktaren. Till hoger pa bilden kommer polisen gaende. 
Enligt psykologen Jung sa kan det som skildras pa bildens_..hograsida sta. ilirJi:amtiden. 
Mannen med hunden kommer i detta fall fa nagot med polisen att gora i framtiden, da denne 
befinner sig till hoger i bilden. 
Varior jag valde bilden: Fargmassigt sett ar den lattsam och glad. 
Vad jag tror att barnen som valjer denna bild har fastnat ior: Den lattsamma och kacka 
bilden och den ovanliga titeln. 
Valjama ar nog bade pojkar och flicker. 

33 



DISKEN FAR VANTA 
Loesje ( 1995) Norstedts 
Omslag: 

DISK EN 
0 

FAR 
•• 

VANTA 

.NORSTEDTS 

Bildens fiirger: Bakgrunden ar vit. Titel: svart Forfattare: gron 
Visuell tolkning av bilden: Det ord som befinner sig i mitten av bilden ar forlagsnamnet. De 
andra orden star i oordning, och oordning bland en bilds komponenter skapar oro. 
Varfor jag valde bilden: Bokens framsida har ingen bild i vanlig bemarkelse. 
Vad jag tror att barnen som valjer deona bild bar fastnat for: Just att framsidan inte ar 
nagon "bild" och att den ar ful i jarnforelse med de andra bilderna. Trakigheten lockar nog. 
Enligt den svenska atti tydundersokningen som Hedvall och Zachrisson gjorde 1961 
(Furuland, 1986,s 166) sa skall bokomslaget kl art och tydligt skildra bokens innehall, tyckte 
barnen. Andra bokomslag ogillades starkt. Enligt min egen fraga 7; om bokomslaget skulle 
skildra handlingen i boken eller bara vara klotter och streck, sa var alla barnen rorande eniga 
om att bilden pa framsidan skulle skildra bokens handling. 
Valjarna ar nog bade pojkar och flickor. 
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NIKKI MIN VAN GRAVLINGEN 
Molly Burkett (1989) Berghs 
Omslag: 

Bildens farger: Gravlingen ar svartvit. Bakgrunden ar blarosa och maten pa bordet har sina 
ratta farger. Titel: svart Forfattare: svart 
Visuell tolkning av bilden: Gravlingen sitter inte i bildens mitt utan mer at hoger. Koksstolen 
star daremot i mitten. I och med gravlingens sneda sittande pa stolen sa skapas det en 
oordning oreda (Nordstrom, 1996,s 260), men stolens centrala position rattar till oredan igen, 
medneThet och harmoni som foljd hos betraktaren. 
Varfor jag valde boken: De skarpa och verklighetstrogna fargerna och att gravlingen ar ett 
ovanligt djur. 
Vad jag tror att barnen som valjer denna bild har fastnat for: Gravlingen ar ett ovanligt 
djur, samt att bilden har skarpa och verklighetstrogna farger. Att barnen viii ha farger, skarpa, 
glada och verklighetstrogna kunde man se i Hedvalls och Zachrissons undersokning samt i 
Hinkels undersokning fran 1972 (Furuland, 1986,s 167). 
Valjama blir nog bade pojkar och flicker. 
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STYVKULING 
Lars Hesslind (1975) Almqvist & Wiksell 
Omslag: Claes Folcker 

Bildens farger: Omradet utanfor bilden ar blatt. Himlen pa bilden ar en blandning av blatt, 
vitt, gratt och svart. Titel: svart Forfattare: svart. 
Visuell tolkning av bilden: Forfattare, titel och bild ar sneda. Oordning i en bild skapar oro 
och disharmoni. Den oro som elementen i bilden skapar gor att man som betraktare aven 
uppfattar det som hander i bilden som oroligt och det stammer ju i denna bild: Baten haller pa 
att ga under ute pa havet i det harda ovadret. 
Varfor jag valde bilden: Bilden ar mycket bla, hotfull och signalerar fara och kyla. 
Vad jag tror att barnen som valjer denna bild har fastnat for: Framsidans mycket blaa 
farg och bildens dramatik. Baten kan intressera barn som tycker om batar. 
Valjama ar nog pojkar. 
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VILLE OCH MINA 
Gull Akerblom (1995) Bonnier Carlsen 
Omslag: Anna Walfridson 

Bildens farger: Bakgrunden pa bilden ar svagt gron. Pojken och flickan ar blonda och pojken 
har gronvit krage och flickan en rod troja. Titel: morkbla Forfattare: svarta bokstaver. 
Visuell tolkning av bilden: Pojken pa bilden fokuserar betraktaren, vilket gor att man som 
betraktare kanner att man armed i vad som hander i bilden (Nordstrom, 1996,s 260). Pojkens 
vanstra oga ar i bildens mitt, annars ar inte bilden speciellt symmetrisk och skapar darfor litet 
oreda hos betraktaren. -fliekan pa bilElen star med ryggen at betraktaren och pojken, och hon 
befinner sig till vanster pa bilden, vilket enligt Jung innebar forfluten tid. Flickan vande sig 
bort fran pojken i texten vid en tillfalle. Kan det vara detta som hennes position i bilden 
skildrar? 
Varfor jag valde boken: Den grona bakgrunden och de daskiga och oskarpa fargerna pa 
personerna. Bildens osynlighet. 
Vad jag tror att barnen som valjer denna bild har fastnat for: Detar bade en pojke och en 
flicka pa bilden och pojken ser sot ut. 
Valjarna ar nog mest flickor . 
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MIN VAN KRYCKAN 
Peter Hartling (1988) Raben & Sjogren 
Omslag: Sophie Brandes 

·l 

Bildens fiirger: Bilden ar svartvit. Omradet utanfor bilden ar rosa. Titel: vit Forfattare: svart. 
Visuell tolkning av bilden: Pojken star i bildens mitt och ringmurens oppning placeras mitt 
ovanfor honom. Oppningen har formen av en halv cirkel och cirkeln anses vara den perfekt 
balanserade gestalten. Bilden ar symmetrisk och detta skapar harmoni och ordning hos 
betraktaren. 
Varfor jag valde bilden: Pojkens fragande ansiktsuttryck och att bilden ar svartvit. 
Vad jag tror att barnen som valjer denna bild bar fastnat for: Pojken pa bilden samt forr i 
tiden-kar.slan som bilden ger. I och for sig visar Hedvall och Zachrissons undersokning 
(Furuland, 1986,s 167) att bilder som ar svartvita ogillades och ansags inte vara fardiga, enligt 
bamen, liksom Hinkels undersokning visade att farg foredrogs framfor svartvitt. I min egen 
fraga 7 var ocksa bamen rorande eniga om att bilden pa framsidan skulle vara i farg (se 
Resultat). 
Valjama ar nog mest pojkar. 
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OM DET KOMMER EN UNUGUNU 
Irina Korschunow ( 1981 ) Berghs 
Omslag: Gisela Kalow 

Bildens fiirger: Ornradet utanfor bilden ar gulbrunt liksom bildens ram. Figuren ar aningen 
gulare an omgivningen. Titel: gul Forfattare: svart. 
Visuell tolkning av bilden: Figuren pa bilden star i bildens mitt och ramen runt bilden ar i 
framsidans mitt. Figuren star vidare i mitten av trappan och dorrmattan. Bilden ar extremt 
symmetrisk och skapar med detta harmoni och ordning. Figuren ar litet av en cirkel, som star 
for oalans i bilden. 
Varfor jag valde bilden: Titeln och figuren pa bilden. 
Vad jag tror att barnen som valjer denna bild bar fastnat for: Den overkliga lilla figuren 
ihop med titeln som skapar fantasi och overklighet. 
Valjarna ar nog bade pojkar och flickor. 
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DRAKSOMMAR 
Elvira Birgitta Holm (1987) Bonniers Juniorfcirlag 
Omslag: Johan Petterson 

Bildens fiirger: Himlen ar kraftigt gulorange. Skogen pa on ar gron och vattnet ar svartlila. 
Kanoten ar rod med bruna aror. Titel: gronsvart Forfattare: svart. 
Visuell tolkning av bilden: Ons skog ligger i bildens mitt och de tva molnen Jigger 
proportionellt pa varsin sida om skogen. Vattnet bildar en halvcirkel framfor on. Allt ar 
mycket symmetriskt och ordningsamt. Det enda som sticker ut och stor ordningen ar kanoten. 
Att kanoten ligger till vanster kan betyda att den skildrar fcirfluten tid, men det kan ocksa 
betyda inat och hemat i tolkningssammanhang. 
Varf6r jag valde bilden: Den hysteriska och livliga stamning som bilden skapar genom sina 

farger. 
Vad jag tror att barnen som valjer denna bild har fastnat for: Explosionskanslan som 
fargema pa himlen ger samt den underliga titeln. Aven de skarpa fargema. 
Valjama ar nog bade pojkar och flicker. 
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Tigrarna 
iCupen 

MAL 
Stig Ericson (1975) ABF 
Omslag: Nils Ingvar Svensson 

·A!J ... .. ., ... 
- ~ i~ ~_.-,-- ,\::-.. -. ~-- - - . 

~~\'f' .. Stf g . __ 
~ Ericson 

Bildens fiirger: Himlen ar ljusbla. Spelaren har bla drakt och malvakten rod drakt. Titel: 
orangegul Forfattare: svart. 
Visuell tolkning av bilden: Hockeyspelaren befinner sig i bildens mitt och detta skapar 
ordning och reda. Malvakten fokuserar betraktaren och far betraktaren att karma det som att 
man ar med i bildens handelse. 
Varfor jag valde oifcfen: Bilden ar ett fotografi ocn bol<.en veikar var en "pojkbok" . 
Vad jag tror att barnen som valjer denna bild har fastnat for: Ishockeyvarlden och sport, 
samt att det ar ett fotografi med riktiga manniskor. 
Valjarna ar nog uteslutande pojkar. 
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fuger Edelfeldt 

Mu;,ene och Robin 

AWE/ GEBERS 

MISSNE OCH ROBIN 
Inger Edelfeldt (1980) Almqvist & Wiksell 
Omslag: Inger Edelfeldt 

Bildens farger: Bilden ar nastan svartvit. Titel: brun Forfattare: brun. 
Visuell tolkning av bilden: Personen pa bilden ar nastan i bildens mitt; verkar dyka upp fran 
vanster. En rorelse at hoger i en bild tolkas som en rorelse bortat och utat (Nordstrom, 1996,s 
260) och personen pa bilden verkar vara pa vag at hoger. 
Varfor jag valde bilden: Bilden signalerar en mystisk kiinsla och var min favoritbok nar jag 

var yngre. 
Vad jag tror att barnen som valjer denna bild har fastnat for: Den ofargade bilden och 
mystiken den visar. "Loviingen bar en annan stamning an skogsmossen" sager Berefelt (ABSe 
om bildperception, 1976,s 42) och avser antagligen <let som kan ses i denna bild: litet kylighet, 
mystik och olustighet. Troll? 
Valjama ar nog mest flickor. 
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HEDDI BOCKMAN 

SANDRAS PONNY 

SANDRASPONNY 
Heddi Bock.man ( 1995) Eriksson & Lindgren 
Omslag: Bengt Bockman 

Bildens farger: Himlen ar ljusbla och buskarna, traden och marken ar grona. Hasten och 
staketet ar vita och flickan har gronjacka och ar brunharig. Titel: svart Forfattare: svart. 
Visuell tolkning av bilden: Hasten befinner sig i bildens mitt. Flickan star till hoger av 
mitten och bilden far anses som symmetrisk i och med hastens placering i mitten. Detta skapar 
harmoni och ordning hos betraktaren. Jung havdar att det som finns pa en bilds hogra sidas.tar 
for framtid (Nordstrom, 1996,s 260) vilket skulle kunna innebara i denna bild att flickan och 
hasten kommer att ha en framtid tillsammans. 
Varf6r jag valde bilden: Boken ar en "flickbok" och bilden ar vackert malad. 
Vad jag tror att barnen som vaijer denna bild bar fastnat for: Hasten och flickan som 
speglar hastbok och darmed "flickbok". 
Valjama ar nog uteslutande flickor. 
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RESULTAT 

Fraga 1: 
HUR OFTA LASER DU BOCKER? 

Resultat: 

Hur ofta laser du backer? 
70% 

60% -

50%. 

40% -

30% -

20% -

10% 

0% -
1 gang/vecka Aid rig 

• Antal pojkar Antal flicker 

Fig.I 
Fragan viintades ha I 07 svar, men det b lev 153 svar. Orsaken iir att nagra barn markerat tva svar i fragan. Det 

var mestadels de tva forsta a lternativen som blivit markerade hos de barn som markerat tva svar. De extra svaren 

iir rnedriiknade. En (I) enkiit foll bort pga. att inte fragan besvarats. 

Kommentar: 
Enligt diagrammet i fig. I ar det vanligast att bamen laser en gang om dagen. 3 5 % av 
pojkarna (P) och 62 % av flickorna (F) svarade detta. 
35 % (P) och 34 % (F) svarar att de laser en gang i veckan. 
7 % (P) och 3 % (F) svarar att de laser en gang i manaden. 
15 % (P) och 1 % (F) svarar att de laser nagra ganger om aret. 
7 % (P) och O % (F) svarar att de aldrig laser. 

96 % av flickorna laser regelbundet varje vecka eller oftare. Pojkama 70 %. 
4 % av flickorna laser mindre ofta, dvs. mindre an en gang i veckan eller aldrig. Motsvarande 
siffra for pojkarna iir 29 %. Resultatet tyder pa att flickorna har vanan att lasa oftare an 
pojkarna. 
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Fraga 2: 
HUR V ALJER DU OFT AST DINA BOCKER? 

Resultat: 

Hur valjer du oftast dina bocker? 
60% -

50% -

40% -

30% -

20% 

10%-

0% 
Tips av van Tips av andra Letar sjalv upp 

• Pojkar E2l Flickor 

Fig.2 
Fragan vantades ha I 07 svar, men det blev 142 svar. Orsaken ar att nAgra barn markerat tvA svar i frAgan. 

Mestadels var det det andra och tredje alternativet som b livit valda i dessa fall. De extra svaren ar medraknade. 

Kommentar: 
Enligt diagrammet i fig.2 ar det vanligast att barnen sjalva letar reda pa bocker de vill lasa. 55 
% av pojkarna (P) och 60 % av flickoma (F) markerade detta alternativ. 
26 % (P) och 23 % (F) svarar att de tipsas av sina kompisar. 
18 % (P) och 16 % (F) svarar att de tipsas av andra manniskor an kompisar, tex. larare eller 
bibliotekarier. 
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Fraga 3: 
HUR FAR DU OFTAST TAG PA BOCKERNA? 

Resultat: 

Hur far du oftast tag pa bockerna? 
70% 

60% -

50%-

40%-

30% -

20% -

10% 

0% 
Lan av kompis Biblioteket 

• Pojkar 

Koper 

~ Flickor 

Fig.3 
Fragan vantades ha I 07 svar, men det blev 129. Orsaken ar att nagra barn markerat tva svar pa fragan. Oftast var 
det det andra och tredje altemativet som blivit valda i dessa fall. De extra svaren ar medraknade. 7 enkater foll 
bort pga. att fragan inte besvarats. 

Kommentar: 
Enligt diagrammet i fig.3 ar det vanligast att bamen gar till biblioteket for att fa tag pa bocker. 
62 av pojkarna (P) och 51 % av flickorna (F) svarar detta. 
21 % (P) och 29 % (F) svarar att de onskar sig i present och julklapp. 
13 % (P) och 7 % (P) svarar att de koper bockema. 
3 % (P) och 11 % (F) svarar att de lanar backer av kompisar. 

Fraga 4: 
V AD HETER DEN SENASTE BOKEN DU HAR LAST? 

Resultat: 
De bocker barnen noterade kan ses i bilagan. Efter en narmare granskning av titlama gjordes 
en latt sammanfattning och aversikt av al!a backer som flicker resp. pojkar laser: 
For flickorna verkar det vara aventyrsbocker och typiska flick backer som dominerar. Det var 
manga Kitty-backer (5 st.). Det var ocksa en del seriebocker som tex. Kulla-Gulla och Anne 
pa Gronkulla. Manga hastbocker forekom ocksa. En litet tyngre bok fanns ocksa med, 
namligen "Sagan om ringen". 

For pojkam a verkar det vara aventyrsbocker och Bert-backer som dominerar. Nagra klassiker 
fanns bland pojkarnas val av forfattare, som tex. Jules Verne och Mark Twain. Sportbocker 
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fanns har istallet for hastbocker. Utover klassikema lastes aven "Jurtjyrkogarden" och 
"Vinterviken" , som val kan anses som litet svarare backer 

Fraga 5: 
VAD AR VIK TI GAST NAR DU V ALJER EN BOK? 

Resultat: 

Vad ar viktigast nar du valjer en bok? 
50% -

40%-

30% -

20% 

10% -

0% 
Textstorlek Baksidetext Bilder Framsida Tit el Tjocklek 

• Pojkar C:.l Flickor 

Fig.4 Diagrammet visar barnens fcirstahandsval. 

25%-

20% 

15% -

10% -

5% -

0% -
Textstorlek Baksidetext Bilder Framsida Tjocklek 

• Pojkar Ill Flickor 

Fig.5 Diagrammet visar i procent det totala antalet roster med hansyn tagen till hur barnen rangordnade sina 
val. Forstahandsvalet gavs poangen 3, andrahandsvalet 2 och tredjehandsvalet I. 
FrAgan-vantades ha 321 svar, dli varje barn skulle markera tre svar. Tiet b lev 297 svar. Orsaken ar att nAgra barn 
endast markerat ett alternativ, och dli det viktigaste. 

Kommentar: 
Barnens forstahandsval visar foljande resultat: 
Flest barn tycker att baksidestexten ar viktigast nar de valjer en bok. 23 % av pojkama (P) och 
42 % av flickorna (F) markerade detta alternativ. 
21 % (P) och 20 % (F) svarar att titeln pa boken ar viktigast. 
2 1 % (P) och 14 % (F) svarar att bilden pa bokens framsida ar viktigast. 
14 % (P) och 6 % (F) svarar att om det finns bilder eller inte i boken ar viktigast. 
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14 % (P) och 4 % (F) svarar att textens storlek i hoken ar viktigast. 
7 % (P) och 14 % (F) svarar att hokens tjocklek,dvs. hokens omfang, ar viktigast. 

I diagrammet fig.5 visas altemativens placering utefter om de fatt 1 :or, 2:or eller 3:or av 
hamen, och siffroma har givits poangen: I= 3 p., 2= 2 p. samt 3= 1 p. 
Nar denna infallsvinkel ges at altemativen kommer altemativet hokens titel forst, med storst 
sammanlagda poangsumma. 23 % av pojkama (P) och 20 % av flickoma (F) hade rostat pa 
detta altemativ. 
17 % (P) och 25 % (F) har markerat haksidestexten. 
20 % (P) och 21 % (F) har markerat hilden pa hokens framsida. 
15 % (P) och 20 % (F) har markerat hokens tjocklek/omfang. 
13 % (P) och 8 % (F) har markerat storleken pa texten i hoken. 
12 % (P) och 6 % (F) har markerat om det finns hilder eller inte i hoken. 

Fraga 6: 
V AD HETER DEN BAST A BOKEN DU HAR LAST? 

Resultat: 

De hocker harnen antecknade kan ses i hilagan. Det visade sig att manga av hockema har ar 
samma hocker som de angav i fraga 4, alltsa den senaste hok de har last. 
Som foljdfraga omhads de forsoka minnas hur hilden pa hokens framsida sag ut och om den 
hade nagot med innehallet i hoken att gora. Nar det galler pojkama sa kom de noga ihag 
hockerna och vad det var for nagonting pa framsidan. De heskrev detaljrikt och ordentligt. 
Nagra hade glomt hort titeln men kunde daremot ge en detaljrik heskrivning av framsidan i 
alla fall! Ytterligare nagra hade glomt hur framsidan sag ut, men de kunde anda svara pa om 
hilden hade nagot med hokens innehall att gora! 
Betraffande flickorna forholl det sig pa i start samma satt som pojkama, med den skillnaden 
att nagra fler flickor varken kom ihag titel, hur hilden sag ut eller om den hade med innehallet 
i hoken att gora. 
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Fraga 7: 
V AD TYCKER DU ATT DET SKALL VARA FOR NAGON BILD PA EN BOKS 
FRAMSIDA? 

Resultat: 

100%-

Farg 

Fig.6 

Vad skall det vara for nagon bild? 

Svartvitt 

• Pojkar 

Handelse 

~ Flickor 

Kl otter 

Fragan vantades ha 321 svar, da varje barn skulle markera tre svar. Det blev 252 svar. Orsaken till detta ar att 23 

enkater foll bort pga. att fragan inte blivit korrekt besvarad. Fragan har delats in i tre grupper: Farg/svartvitt, 
foto/malat samt handelse/klotter och procentsats har beraknats for varje grupp. 

Kommentar: 
Nar barnen sjalva fick valja mellan 6 olika altemativ sa ar enligt sammanstallningen sa att i 
stort sett alla ar eniga om att bilden skall vara i farg (93 % (P) och 93 % (F)), den skall vara 
malad(85 % (P) och 93 % (F)) och skildra en handelse ur bokens handling (90 % (P) och 95 % 
(F)). Detar mycket lika mellan pojkar och flicker. De ovriga svaren ar fordelade : 
7 % (P) och 7 % (F) svarar svartvit bild. 
15 % (P) och 7 % (F) svarar foto . 
10 % (P) och 5 % (F) svarar kl otter och streck. 

Jag gjorde ocksa enjamforelse med denna och fraga 8, for att se om bamen hade valt sadana 
framsidor som de har angav att de ville ha. 
For att gora jamforelsen relevant tog jag bara ut de barn som svarat nagot annat an farg, malad 
bild och handelse ur bokens handling. Valde de konsekvent? 
Resultatet av sambandet blev kort och gott: det fanns inget samband. Endast en av flickoma 
som valt klotter och streck pa fraga 7 hade valt boken med klotter och streck, "Disken far 
vanta". Endast en av flickoma som hade valt svartvit bild pa fraga 7 hade ocksa valt en bok 
vars bild ser ut att vara svartvit, namligen "Missne och Robin". 
En av pojkama jag val de ut som svarat svartvit pa fraga 7 hade valt en bild som ser ut att vara 
svartvit, namligen "Dansa pa min grav". En annan av pojkama jag valt ut hade svarat fotografi 
pa fraga 7 och val de ocksa en bok i fraga 8 vars bild var ett fotografi, namligen "Mal". Dessa 
fyra tillfalligheter ar inte tillrackliga for att konstatera att det finns ett samband mellan hur 
bamen svarade pa fraga 7, och mellan vilka backer de valde under fraga 8. 
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Fraga 8: 
GA FRAM TILL KATEDERN OCH TITTA PA DE FRAMSIDOR SOM FINNS DAR. 
V ALJ UT DE TV A FRAMSIDOR SOM DU TYCKER BAST OM OCH GA TILLBAKA 
TILL DIN BANK OCH SKRIV UPP DE TV A NUMREN SOM STOD PA BOCKERNA. 

Resultat: 

Valj de tva bocker du tycker bast om 
35% -

30% -

25% -

20% -

I 15% -

10% - __J 
~:: ntJ_hL__._.___----------.. ___ L -1~~ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 . 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

• Antal pojkar ~ Antal flicker 

Fig.7 
Diagrammet visar hur bamens val fi:irdelade sig mellan bockema. Fragan vantades ha 214 svar da varje barn 

skulle valja ut tva backer. Det blev 210 svar. Orsaken ar att en enkat foll bort och tva enkater endast inn eh oil ett 
val vardera. 

Forklaring till siffra 1-16 i Fig.7: 
1. Klappjakten 9. Styv kuling 
2. Dansa pa min grav 10. Ville och Mina 
3. The Commitments 11. Min van Kryckan 
4. Hjartat i oversta byraladanl2. Om det kommer en unugunu 
5. Den objudne gasten 13. Draksommar 
6. Potatishunden 14. Mal 
7. Diskenfar vanta 15. Missne och Robin 
8. Nikki min van gravlingen 16. Sandras ponny 

Titlarna Pojkar Flickor 

1. Klappjakten 6% 6% 

2. Dansa pa min grav 5% 5% 

3. The Commitments 5% 3% 

4. Hjartat i oversta [ ... ] 6% 1% 

5. Den objudne gasten 33% 34% 

6. Potatishunden 1% 2% 

7. Diskenfar vdnta 3% 4% 

8. Nikki - min van gravl. 4% 8% 

9. Styv kuling 8% 0% 

10. Ville och Mina 1% 7% 

11. Min van Kryckan 1% 0% 

12. Om [ .. . ] en unugunu 1% 1% 

50 



13. Draksommar 11 % 

14. Mal 15% 

15. Missne och Robin 0% 

16. Sandras ponny 0% 
Fig.8 

11% 

1% 

3% 

15% 

Tabellen visar den procentuelta fordelningen av bamens bokval och kompletterar diagrammet fig.7. 

Kommentar: 
Efter genomgang av resultatet kan man konstatera att alla bockema blev valda, om an bara en 
gang. Valet av "Den objudne gasten" dominerade fullstandigt. Den sammantagna skillnaden 
pojkar och flickor mellan den boken och den bok som kom pa andra plats, "Draksommar", ar 
enormt: 67 % (P 33%, F 34%) mot 22 % (P 11 %, F 11 %)! 
Enligt min forforstaelse skulle bara nagra fa valja denna bok och att detta skulle motiveras av 

att bilden ingav spanning och spokerier. 
Bilden och titeln tilltalade pojkar och flickor lika mycket: framsidan var alltsa neutral i 
konshanseende. Pa bilden finns bade pojkar och flickor vilket appellerar till bade ock. 

Enligt barnens kommentarer till valet av just denna bok, ar den vanligaste motiveringen: "De11 
ser spannande ut". Adjektivet "spannande" forekom i 43 av de 71 motiveringarna. Andra 
motiveringar art.ex.: "Snyggt skuggspel", "Den var frack", "Jag gillar datorer", "Den sag 
laskig och konstig ut", Sag acklig ut" och "Bilden ar skum" m.fl. Samtliga av det senare slaget 
var formulerade av pojkar. 
Vidare trodde jag inte att de ansiktsuttryck som bamen pa bilden visar skulle bekomma 
betraktaren. Uttrycken av radsla, panik och angest har paverkat barnen och fatt dem att kanna 
samma kittlande spanning. Tydligen har bilden i hop med titeln varit avgorande i valet. 
Sarnspelet rnellan bild och titel har gett onskat resultat for alla inblandade. (De inblandade ar 
ju forfattare, omslagstecknare, forlag rn.fl.). 

Boken "Draksommar" tilltalade bade pojkar och flickor i lika ornfattning; 11 % vardera. 
Aven detta omslag ar neutralt i konshanseende. Eftersom bilden saknar personer saknar den 
identifieringsobjekt, hjalte eller hjaltinna. Om identifieringsobjekt i text talar tidigare namnda 
Appleyard nar han redogor for Jasarens roll som hjalte och hjaltinna (Appleyard, 1990,s 57). 
Personer i texten ar karaktariserade sa att lasaren direkt kan identifiera sig med dem. Lasaren 
ser sig sjalv som centralfiguren i texten. Likadant kan det vara med bildseendet. En pojke pa 
bild signalerar till pojkar sorn kan identifiera sig med honom. I sa fall ar inte bilden 
konsneutral. 
Min forestallning var att nagra barn skulle lockas av bildens skarpa och explosionsartade 
farger och att titeln kanske skulle dra till sig nagra pojkar. Och visst blev pojkama 
intresserade. 
Mptjveringama infor valet av denna bok var ocksa i overvagande fall att den var "spannande"; 
att den var "fargglad" och hade "fina farger" narnndes ocksa, liksom att den var "haftig". En 
flicka skrev att "man Jangtar till sommaren", en annan att bilden var "rolig". 
Aterigen var det pojkarna sorn stod for de mest variationsrika motiveringama, dvs. de flesta 
skrev nagot annat an "spannande" i sin motivering. 
Frarnsidans farger intresserade uppenbart bamen. Titeln manar till en spannande kansla i 
barnen. Drakar, finns de? Darav motiveringen "spannande", tror jag. 
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Boken "MAL!" tilltalade 15 % av pojkama och kom darmed pa andra plats enligt 
konsvariabeln. Bilden ar inte neutral. Personen pa bilden ar en ishockeyspelande pojke och 
darmed ar signalema tydliga. Mina forvantningar betraffande denna bild infriades. 
Motiveringarna infor denna bok var "Jag tycker om ishockey", "Jag spelar ishockey" etc. 
Adjektivet "spannande" forekommer ofta. 
Bildens miljo, personens klader och kon intresserade bamen. Titeln ar explosiv och talande. 
Identifikatinen med hjalten ar pafallande stark. 

Boken "Sandras ponny" valdes av 15 % av flickoma och kom darmed pa andra plats enligt 
konsvariabeln. Konsrelaterade signaler ar tydliga. 
Mina forvantningar infriades. Jag trodde inte ens att hastintresserade pojkar skulle valja 
bilden. Bilden skulle vara lite for "sliskig" och gullig for att intressera pojkar. 
Motiveringama var mestadels "Jag alskar hastar". Nagon skrev att "Den sag sornrig ut" och eit 
annan att den "Har fina forger". 
De ljusa pastellforgema, hasten och flickan pa bilden ihop med titeln avgjorde valet. 
Identifikationen med hjaltinnan ar uppenbar. 

Boken "Klappjakten" tilltalade pojkar och flickor i samma utstrackning, 6 % vardera. Bilden 
ar konsneutral eftersom personen pa bilden bade kan vara pojke och flicka. Aven personema i 
bakgrunden kan vara antingen eller. 
Jag trodde att nagra av bamen skulle valja just denna bok for att den skildrar en foreteelse som 
alla berors av. Bilden, som ar dramatisk och fyller betraktaren med empati, trodde jag skulle 
vara orsaken till deras val. 
Motiveringarna var varierande, och visst fanns ordet "spannande" med aven har. Nagon sk.rev 
att "Denser vemodig ut" och en annan att "Det verkade synd om pojken pa framsidan". Den 
for mig mest omtumlande motiveringen var: "Besk.rev en handelse som forekommer alldeles 
for ofta i bl.a. skolor". 
Bild och titel har inget omedelbart samband - har forfaller bilden vara den mest dominerande 
faktom. 

Boken "Nikki min viin griivlingen" tilltalade 4 % av pojkama och 8 % av flickoma. Bilden 
ar ganska konsneutral eftersom djur i allmanhet tilltalar bada konen. Aven de tydliga och 
skarpa forgerna trodde jag skulle locka bada konen. 
Motiveringama var blandade, men vanliga var "Rolig framsida", "Fina forger och den sag 
rolig ut", "Gravlingen ar gullig" etc. 
Att gravlingen ar ett ovanligt djur och att bilden har harliga farger avgjorde bamens val. 

Boken "Dansa pll min grav" tilltalade lika manga pojkar som flickor, 5 % vardera. Bilden pa 
framsidan ar neutral i den bemarkelse att den saknar personer , bilden visar bara en overvuxen 
kyrkogard. Signalema som sands ut riktas mao till bada konen. Jag trodde att bamen skulle 
valjajust denna bok for att den ser hemsk och spoklik ut. 
Motiveringama var naturligtvis "Spannande". Ovriga utlatanden var t.ex. "Sag haftig ut pa 
framsidan och rubriken", "Verkar vara hemsk och bra" och "Ruskig bild pa en kyrkogard". 
Den spoklika titeln ihop med den "ruskiga" miljon pa bilden avgjorde bamens val. Titeln 
kunde nog fungerat sjalvstandigt, men inte bilden. · 
"Omslagstoppens" ungdomar motiverade sina val med: "Denser mork och otack ut." 
Omslaget gav harliga skrack.rysningar. Titeln ansags chockerande och lockade just pa grund 
av detta, enligt Birgitta Kindenberg. 
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Boken "Styv kuling" tilltalade 8 % av pojkarna. Bilden ar alltsa inte konsneutral, vilket inte 
stamde med min forforstaelse. Den ar alldeles bla och mork och en stor bat befinner sig i 
sjonod. 
Motiveringama var manga "Spannande" och nagra "Frack". En av valjarna tyckte om batar 
ocksa. Bilden ar helt enkelt dramatisk och spannande och sammantaget med titeln utgjorde 
den valet for nagra av pojkarna. 

Boken "The Commitments" tilltalade 5 % av pojkarna och 3 % av flickorna. Bilden visar ett 
fotografi fullt av pojkar och flickor i lite aldre alder. Signalerna som sands ut riktar sig till 
bada konen. Jag trodde att nagra av barnen som valde just denna bok skulle ha fangats av 
samma som jag, namligen de skrikande manniskoma pa bilden och det galna intryck hela 
bilden ger. Bildens realism trodde jag skulle intressera nagra barn. Jag antog att valjama mest 
skulle besta av flicker. Men dar hade jag fel , det var fler pojkar an flicker som valt boken. 
Motiveringarna var nagra "Spannande" men aven "Den sag rolig ut", "De var tuffa" och "Sag 
bara bra ut" . 
Att titeln ar pa engelska och har nog inte spelat nagon storre roll i detta sarnmanhang. Eller s~1 

var titeln intressant just for att den var pa engelska. Den kunde nog uteblivit helt. Bilden talar 
for sig sjalv. 

Boken "Hjiirtat i oversta ladan" valdes nastan uteslutande av pojkar 6 %. Endast en flicka 
rostade pa den. Jag trodde att fler flickor an pojkar skulle valja bilden, p.g.a .av att personen pa 
bilden ar en kvinna. 
Motiveringarna ar som vanligt nagra "Spannande" men ocksa att "Tjejen var snygg" eller att 
"K vinnan var snygg" . Ovriga utlatanden var t.ex. "Verkar bra" och "Fin bild". 
"Omslagstoppens" ungdomar motiverade sina val med att den var: "Prydlig och fin" enligt 
flickorna och "att bruden var snygg" enligt pojkarna. 

Boken "Ville och Mina" valdes nastan enbart av flickor, 7 %. En pojke hade rostat pa den. 
Bilden kan vara neutral och passa bade pojkar och flickor, eftersom personen !angst fram pa 
bilden ar en pojke, och flickan star lite langre bak i bilden. Jag trodde att nagra barn skulle 
valja denna bok i och med faktumet att pojken pa bilden ar !angst fram: Att titeln borjar med 
ett pojknamn skulle kunna locka nagra pojkar. Kanske var den lite for " tjejig", trots allt. Jag 
misstankte att barnen i regel skulle ga forbi denna bild. 
Motiveringama var nagra "Spannande" och nagra "Den sag bra ut" . Den finaste motiveringen 
var val anda "Den sag ut att handla om vanskap" . 
Bilden sag belt enkelt bra ut och darfdr valde barnen den. Jag tror inte att titeln spelade nagon 
storre roll har, trots allt. 

Boken "Diskenfilr viinta" tilltalade pojkar och flicker lika mycket. Bilden ar neutral i och 
med att det inte finns nagon person pa bilden utan bara tre ord pa en vit bakgrund. Detta 
signalerar inte till nagot speciellt kon. Jag trodde att nagra barn skulle valja denna bok darfor 
att det inte ar nagon bild i vanlig bemarkelse. Kanske skulle "bilden" bli intressant for att den 
var annorlunda i jamforelse med de andra bilderna. Jag antog att bade pojkar och flickor 
skulle valja den. 
Motiveringama var langa och helt lysande. Vad sags om "Den sag gatfull och spannande ut. 
Det kanns som om man knappast kan vanta med att oppna den. Man vill sa garna veta vad 
som doljer sig dar bakom." Detta var skrivet av en flicka. Pojkarna skrev bl.a. "Den hade sa 

53 



ful framsida", "Sag sa trakig ut att den sakert var bra" och "Den verkar ganska konstig". Jag 
tycker det var belt acceptabla motiveringar. En flicka skrev "Pa nagot satt sag titeln bra ut" . 
Den uteblivna bilden ihop med den mycket konstiga titeln drog anda nagra barn till sig. 

Boken "Potatisltunden" tilltalade 1 pojke och 2 flickor. Bilden ar tecknad pa ett skamtsamt 
satt och signalerar lattja. Den ar neutral och passar nog bada konen. Jag trodde att barnen 
skulle valjajust denna bok for det lattsamma och "kacka" i bilden, och naturligtvis skulle 
titeln intressera dem. Trots detta misstankte jag att de fiesta barnen skulle missa bilden och ga 
fdrbi den. 
Motiveringama var "Den sag rolig ut", "Denser rolig ut" och "Den verkar rolig". Ganska 
talande motiveringar, tycker jag. Barnen tyckte helt enkelt att bilden var rolig. Titeln gjorde 
nog sitt. 

Boken "Missne oclt Robin" tilltalade endast flickor. Bilden ar lite mystisk och det ar en flicka 
!angst fram. Antagligen signalerar da bilden till flickor. Jag trodde att bilden nog skulle tilltala 
flickor ganska uteslutande da personen pa bilden ar en flicka. Enligt mig skulle flickorna 
fangas av det mystiska i bilden. 
Motiveringarna var "Sag bra ut", "den sag mysko och spannande ut" samt "Sag ocksa 
spannande ut". Bilden fick fram det mystiska och spannande i flickorna. Jag tror att titeln var 
med och gjorde sitt har. 

Boken "Om det kommer en unugunu" tilltalade 1 pojke och 1 flicka. Detta signalerar inte till 
nagot speciellt kon utan bilden ar ganska konsneutral. Jag trodde att nagra barn skulle valja 
denna bok for den lustiga figuren ihop med titeln och att bilden skulle locka pojke som flicka. 
Trots detta sa misstankte jag att manga skulle missa bilden just darfor att den inte ar sarskilt 
uppseendevackande fargmassigt sett. 
Motiveringarna var pojkens "Den var tuff' och flickans "Sag kul ut" . 
Bild och titel samarbetade nog har. 

Boken "Min van Kryckan" tilltalade 1 pojke. Bilden visar en pojke !angst fram och signalerar 
nog da till pojkar. Jag trodde att barnen skulle valja denna bok pa grund av den lilla fdrr-i
tiden kansla som bilden signalerar. Puttekulor, pojke och <let dar kanske skulle locka pojkarna. 
Jag var dock inte frammande for att nagon flicka skulle kunna valja den. 
Motiveringen fran pojken uteblev, tyvarr. Det hade varit mycket roligt och intressant att se 
varfor han valde den, da ingen annan gjorde det. Boken med sin svartvita bild forsvann nog i 
mangden . Titeln och bilden samverkade nog. 

I avsnittet "Val av de 16 bockerna" namndes att en analys av de sex kategorierna, som fick 
ligga till grund i urvalet av de 16 bockerna, skulle goras och eventuella tendenser skulle dras 
fram, nu nar resultatet ar fardigt. De tva hocker som blev mest valda,"Den objudne gasten" 
och "Draksommar" , tillhor bada kategorien "Malad bild" men olika underavdelningar av 
denna kategori: "Den objudne gasten" tillhor "Handelserik bild" och "Draksommar" tillhor 
"Bild med skarpa forger". Eftersom kategorin "Malad bild" hade atta representanter i och med 
sina underavdelningar, sa ar denna kategori den mest forekommande kategorin i barnens val. 
De litet annorlunda kategorierna, sasom "lngen bild", "Svartvit bild" och 
"Fantasifull/humoristisk bild" var inte sa aktuella, utan hade hara nagra fa roster genom att <let 
inte var sa manga barn som valt dessa kategoriers representanter. 
Barnen har inte valt en kategori utan en representant for kategorin! 

54 



Fraga 9: 
RITA PA NAST A SIDA (DET TOMMA PAPPERET) EN FRAMSIDA TILL EN BOK 
SOM DU SKULLE VILJA LASA. HITTA PA EN TITEL OCH EN BILD OCH RITA! 

Resultat: 

Vad barnen ritade for typ av teckningar 
I 25% -

20% ~ 
I 

15%-

10% -

5% -

• Pojkar % W Flickor% 

Fig.9 
Diagrammet visar vilken typ av teckningar bamen ritade. 

Forklaring till siffrorna i diagrammet: 
I. Spokerier/ mystik 6.Tekniska saker 
2. Sport 7. Karlek 
3. Vaid/ krig/ dod 8. Personer 
4. Sorg 9. Miljoer 
5. Djur I 0. Ovrigt 

Kommentar: 

Betraffande de teman som bamen valde att illustrera framgick foljande fordelning: 
6 % (P) och 20 % (F) ritade teckningar som hade nagot med spokerier och mystik att gora. 
24 % (P) och 2 % (F) ritade teckningar som berorde sportsliga sammanhang. 
20 % (P) och O % (F) ritade teckningar som visade vald, krig och dod. 
0 % (P) och 8 % (F) ritade teckningar som visade pa sorgliga handelser och kanslor. 
7 % (P) och 24 % (F) ritade teckningar med djur. 
13 % (P) och..0 % (F) ritade teckningar mecltekniska foi:ema-1--Som bi.Iar, -datorer, bat-ar. 
0 % (P) och 4 % (F) ritade teckningar som behandlade karlek med hjartan, pussar mm. 
15 % (P) och 6 % (F) ritade teckningar som visade speciella personer som mamma mm. 
7 % (P) och 24 % (F) ritade teckningar som visade olika miljoer som landet, skogen. 
7 % (P) och 12 % (F) ritade teckningar som f'ar kategoriseras som ovrigt, da de var svara att 
uttyda. 

Det vanligaste pojkarna ritade var teckningar som skildrade sport, vald och personer. Sporten 
stod for 24 %. 
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Det vanligaste som flickorna ritade var teckningar som skildrade djur, miljoer och spokerier. 
Vanligast var djur och miljoer med vardera 24 %. 

13 % av pojkarna ritade teckningar som skildrade tekniska foremal som bilar, batar mm. Inga 
flick or hade ritat detta, utan ritade istallet sorg och kanslor (8 % ) ell er karlek ( 4% ). Detta 
hade inga pojkar ritat. Tekniken byttes ut mot kanslor och karlek. 
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DISKUSSION 

Diskussionen kommer art ta upp det jag kommit fram till i undersokningen och vilka nya 
fragor detta gett upphov till. 
Diskussionen kommer att byggas upp efter frageenkaten barnen fick, dvs. folja 
Resultatkapitlet. Fraga for fraga gas igenom och funderingar och tankar tas upp kring varje 
fraga. Anknytningar till tidigare text i uppsatsen gors. 

Den forsta fragan barnen fick i enkaten berorde hur ofta de laser. Den storsta delen av dem 
svarade att de laser en gang om dagen, 35 % Poch 62 % F. Det var nagot fler flickor som 
svarade detta, och enligt Wahlin & Carlssons undersokning "Barnens tre bibliotek" laser 
flickor mer an pojkar (Wahlin,1994,s 28-53). De sager art flickor generellt sett laser 8 hocker 
nar pojkar laser 7. Detta beror pa att manga pojkar inte laser alls eller mycket litet. Man kan 
dock saga att pojkarna i min undersokning trots allt laste tamligen mycket i jamforelse med 
pojkama i "Barnens tre bibliotek". Men visst svarade manga pojkar att de aldrig laste (7 %). 

Den andrafragan barnen fick berorde hur de oftast valjer sina backer. Den storsta delen av 
dem svarade att de sjalva soker de hocker de vill lasa, 55 % Poch 60 % F. Darmed stalls det 
hogre krav pa att framsidan med bild och titel skall vara lockande och vacka intresse. Detta i 
sin tur leder till att de personer som gor framsidan till en bok maste ha kannedom om vad barn 
tilltalas av betraffande bilder pa framsidor. 

Den tredje fragan barnen fick berorde hur de oftast far tag pa hocker de vill lasa. Den storsta 
delen av dem svarade att de gar till biblioteket, 62 % Poch 51 % F. Nar man nu vet att de 
flesta barnen gar till biblioteket for art fa tag pa backer kan man fa fram bockerna dar pa ett 
annu tydligare satt genom skyltning, information och aktiviteter som kanske tipsrundor och 
tidigare namnda "Omslagstoppen". Vad som helst som kan fa barnen som gar dit idag att ga 
dit aven i morgon ar vart att satsa pa. Biblioteken, som kan ta del av min uppsats, kan fa en 
inblick i att framsidorna inte spelar nagon storre roll for bamen i deras val av hocker. Texten 
pa bokens baksida, som barnen anser viktigast, kanske kan exponeras pa nagot satt, nu nar 
resultatet visar pa dess viktiga funktion. Jag framhaller dock mitt antagande art framsidan 
paverkat barnet innan det vander pa boken. Biblioteket kanske kan fa fram en kombinerad 
losning med framsida och baksidestext? 
Tamligen manga barn svarade att de onskar sig backer i present och julklapp, 21 % P och 29 
% F. Bocker som skapas for barn maste alltsa aven tilltala barnens foraldrar och andra vuxna 
som koper hocker till barnen. Om detta talade rostema fran fdrlagsbranschen nar jag fragade 
dem vilken malgrupp de har i tankarna och de svarade att de har foraldrar, bibliotekarier och 
la.rare att ta hansyn till vid framsidans tillverkning. Barn tycker i regel om andra bilder an de 
vmma gor, s-a der bltr rbtand en svarbalansgang an tiilgodose aira malgrupper. Tietta problem 
orsakade tidigare namnda undersokning av Hedvall & Zachrisson, dar barnen inte tyckte om 
de bilder som vuxna ansag lysande (Fridell, 1977 ,s 17). 
Det var inte sa stor del av barnen som lanade hocker av kompisar, men de som gjorde det var 
mestadels flickor. Nar bamen lanar hocker av varandra innebar det att varje Ian maste ha 
foregatts av en dialog om boken. 
Wahlin & Carlssons undersokning visade pa att barnen far tag pa hocker fran tre platser: 
hemmet, biblioteket och kompisar. Pa biblioteket far barnen en stor mangd backer att valja 
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bland och varje barn kan med stor sannolikhet hitta en bok som passar. Att de Umar hocker av 
varandra ar en viktig del i barnens homogenitet till varandra. 

Denjjarde fragan berorde vilken bok barnen last senast. Det var en stor spridning bland 
bockerna som narnndes. 
Generellt sett kan man saga att de hocker som namndes har mycket levande och fargglada 
framsidor. 

Demfemte fragan berorde var bamen ansag vara viktigast nar de valjer hocker. Den storsta 
delen av dem svarade att baksidestexten pa boken ar viktigast. Nastan dubbelt sa manga 
flickor som pojkar valde detta alternativ, 23 % Poch 42 % F. 
Jag anser dock att for att bamet skall ta boken och vanda pa den och lasa pa baksidan maste 
nagonting ha gjort att barnet far lust att vanda pa boken. Framsidan med bild och titel maste 
ha gjort sitt allra forst, innan barnet vander pa boken. Denna "forpaverkan" ar barnen 
antagligen inte medvetna om, utan for dem ar texten pa baksidan det som far dem att ta boken 
eller lagga tillbaka den. Den har "forpaverkan" har enligt mig redan agt rum innan bamet tagit 
boken i sin hand. For vad ar det som gor att barnet tar just den boken och inte den som ligger 
bredvid? Just detta vad som gor att vi tilltalas av vissa bilder men vander ryggen at andra tar 
Klaren samt Karlsson & Karlsson upp angaende den tolkningsprocess en bildbetraktare 
genomgar nar han moter en bild. Tolkningen av bild sker omedelbart da vi ser en bild. En 
spontan reaktion gor att vi later element i bilden som punkter och linjer kombineras ihop for 
att bilda ansikten etc. Vi gor detta genom att ta hjalp av tidigare erfarenheter av <let vi sett 
forut (Nordstrom,1996,s 235). Den forsta kontakten med bilden avgor ocksa om vi vill 
fortsatta kontakten med den och ga djupare in och betrakta bilden, eller om vi vill avbryta 
kontakten och titta pa nasta bild (ibid s 238). 
Nar bamet star infor nagra bocker att valja pa, sa ar denna "forpaverkan"/reaktion igang redan 
innan barnet tar upp en av bockerna och vander pa den. Titeln och bilden blir, sa att saga, en 
inkorsport till att barnet vander pa boken. 

En stor del av barnen svarade att de tyckte att bokens titel och bilden pa framsidan ar 
viktigast. Titel, bild och framsidan i ovrigt samspelar pa ett viktigt satt. Antingen fungerar 
endast en av demi valet av boken, eller sa maste alla samspela for att boken skall valjas. 
Forfattarnamnet spelar ocksa en stor roll i detta avseende, men jag har valt att inte berora detta 
i denna uppsats. 
Enligt mig och andra forskare vacker bilden ett intresse inombords i betraktaren. Framsidan 
skall skapa sapass mycket intresse att betraktaren vill veta mer om boken och darfor vander pa 
den. Enligt vad Karlsson & Karlsson sager (Nordstrom, 1996,s 235) kan vi formoda att 
framsidan maste vara sa intressant att reaktionen overlever och haller kvar bamets intresse och 
gar in i bildtolkningens andra stadie: betraktandet. Lyckas reaktionen med detta sa har 
framsidan lyckats med att intressera. Barnet vander med all sakerhet pa boken darefter. 

En liten mindre del av barnen tyckte att det var viktigast om boken hade bilder eller inte. 
Vissa lasare vill ha bilder i bocker, andra lasare vill det inte. Men det var en viktig faktor hos 
bamen. Alternativet hur tjock boken ar/bokens omfang var ocksa viktigt. Jag antar att vissa 
lasare vill ha tjocka bocker for att det tar langre tid att lasa bockerna och for att man far vara 
med i handlingen under en langre tid. Ater andra lasare tar hellre tunnare bocker for att kunna 
lasa ut dem snabbt och kunna ta en ny berattelse i sina hander. Eller sa tar andra lasare tunnare 
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backer for att de tvingas lasa dem och da vill ha sa korta backer som majligt. Vi har alla olika 
uppfattningar och lasstilar. 

Alternativet storleken pa texten i boken hade inte en sa stor de! av valjarna, men nagra barn 
valde detta. Det var fler pojkar an flickor som valde. Aterigen kan jag inte saga annat an att vi 
lasare ar olika och har olika behov. Har kan ocksa las- och skrivsvarigheter ha en betydelse 
for stor eller liten text. Vissa vill ha stor text for att det ar lattare att lasa och andra vill ha 
m;ndre text for att det far plats mer text pa varje sida och darmed mer handling. Skalen till att 
vilja ha stor eller liten text i boken ar nog de samma som skalen till att vilja ha en tunneller 
tjock bok. 

Den sjtitte fragan berarde vilken bok barnen tyckte var den basta de hade last, om de kom 
ihag hur framsidan sag ut och om den hade nagot med innehallet i bokens text att gara. 
A vsikten med detta var att fa barn en uppmarksammade pa hur framsidan sett ut. Hade de 
memorerat den? Skulle bilden pa framsidan ha haft en sadan inverkan pa barnen att de skulle 
lyckas komma ihag den? 
De kom ihag bilderna och beskrev detaljrikt och utforligt. Pojkarna kom ihag litet battre an 
flickorna och de beskrev bilderna mer utforligt. 

Den sjunde fragan berarde hur bilden pa bokens framsida skulle se ut om barnen fick valja 
mellan tva motsatta alternativ i tre grupper. 
Den storsta delen av barnen var averens om att bilden skulle vara i farg, den skulle vara malad 
och skildra vad boken handlar om. Det var mycket lika mellan pojkar och flickor. Att bilden 
skulle se ut pa detta satt verkar vara den generella uppfattningen bland barn i aldern 9-12 ar. 
Marita Lindgren-Fridell redovisar studier (Fridell, 1977,s 9-30) och de visar all a tre pa 
samma faktorer. 
Haubolds barn i forsta studien ville ha "maleriska bilder". Hedvall & Zachrissons barn i 
andra studien ville ha farger och de skulle vara skarpa och glada. Svartvita bilder var inte 
omtyckta. Bokomslagen skulle klart och tydligt visa bokens innehall. Hinkels barn i den 
tredje studien foredrog farg framfor svartvitt och de ville ha klara och tydliga bilder (ibid s 
22). En del av pojkarna i min undersakning ville ha fotografiska bilder pa framsidan. Enligt 
Birgitta Kindenberg i "Omslagstoppen" ger fotografiska bilder akthet och realism at boken 
(sammanstallningen "Omslagstoppen" 1996). 

"Omslagstoppen" ar intressant for min uppsats eftersom bamen i min undersakning ocksa 
fick valja ut de bokomslag/framsidor de tyckte bast om och motivera varfor. 
Den bok som kom pa andra plats i "Omslagstoppen", "Hjtirtat i oversta ladan", hade avenjag 
med bland de 16 backerna, liksom "Dansa pa min grav" (vilken kom pa fjortonde plats i 
"Omslagstoppen"). Den forsta boken valde jag just for att den kommit pa en sabra plats i 
"Omslagstoppen". Backerna fick vara med bland de 16 backema trots att de egentligen riktar 
sig till aldre barn (tonar) an de som forekommer i min undersakning. Men det var bilderna 
som var intressanta, inte innehallet i backernas text. 
Det har varit intressant att jamfora ungdomamas svar i "Omslagstoppen" och de svar barnen i 
min studie givit dessa tva backer just for att kommentarerna var sa lika (se min uppsats 
Resultat fraga 8 s 53) och att tendenserna att reagera pa samma saker (t ex. skrack) verkar vara 
likadana oavsett aldern hos barnen och ungdomarna. 
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Jag tycker att det ar viktigt att de personer som gor framsidor till backer vet vad just bokens 
malgrupp vill ha pa framsidoma. Belagg for mitt tyckande far jag av Gunnar Berefelt som 
bla. skriver att det ar viktigt att sandaren (bildskaparen) vet vad mottagaren (i detta fall barnet) 
vill ha och behaver (Berefelt,1976,s 68). Rostema fran forlagsbranschen ar alla eniga om att 
bilden pa framsidan skall skildra bokens handling och den skall vacka intresse och nyfikenhet. 
Hur kommer det sig da att det finns manga framsidor som gor detta? Att mitt tyckande ar 
berattigat i detta fall ser jag hos Gert Z. Nordstrom och det ban skriver i sitt bidrag "Den 
seriosa ungdomsbokens forpackning" (Fridell,1977,s 175). Han saker belysa motsattningama 
mellan innehall och forpackning i den seriosa ungdomslitteraturen. Forfattaren har ofta en 
ambition och forlaget en annan. Forlagen vill fa ut maximal vinst genom att anpassa bokens 
forpackning, omslaget, till den breda och utarmade smaken som det kapitalistiska systemet 
skapat. Nordstrom anser att omslaget skall ge lasaren en uppfattning om vad boken handlar 
om. Omslagstecknaren maste satta sig in i forfattarens arbete och tolka det. Heist bor de 
samarbeta. Han avslutar: 

Som det nu dr f ore/al/er det inte existera nagot samarbete. 1 vissafal! verkar det som om omslagsmakarna inte 
ens last texten e/ler endast fragment av den. I vissa fall misstdnker man t o m att forlagen koper in omslag som 
kan anvdndas till olika backer. Sadan tycks situationen vara och utvecklingen verkar inte positiv. (ibid S 190) 

Jag ar inte riktigt lika negativt installd till omslag som Nordstrom har visar att han ar, men 
visst haller jag med honom att det ibland verkar som om forlag koper in omslag som kan 
anvandas till manga backer. Jag tycker att det finns daliga omslag i bokhylloma pa bibliotek 
och bokhandlar, men <let finns ocksa manga bra och fina. De 16 framsidor som var med i min 
undersokning tycker jag hor till de battre och finare jag stotte pa under urvalet av framsidor. 

Den attonde fragan gick ut pa att bamen skulle valja ut de tva framsidor de tyckte bast om av 
sexton mojliga och notera varfor de valtjust dessa. 
Den framsida som valdes av storst andel barn, "Den objudne gasten", kannetecknade de tre 
faktorerna som redovisats har ovan: bilden var i farg, den var malad och bade en tydlighet i 
bilden om vad boken handlar om. Det var lika manga pojkar som flicker som hade valt denna 
framsida. 
I de motiveringar barnen lamnade till varfor de valt de tva framsidoma hanvisar de inte till att 
de valt boken for att den har de tre faktorer som de fiesta bamen var overens om. De 
motiverar i stallet sitt val med att bilden ser spannande ut. Bilden har alltsa formedlat en 
stamning till barnen som gjort att de kant detta. 

Bilden som valdes av den nast storsta andelen barn, "Draksommar", blev motiverad av bamen 
for dess skarpa och fina forger. 
Endast en person, en pojke, hade valt boken "Min van Kryckan". Bilden ar svartvit, tecknad 
och skildrar litet grann vad boken kan tankas handla om. Det var alltsa nara att inget barn 
hade valt denna bild. Och enligt vad bamen i min undersokning svarat pa fraga 7, och enligt 
vad barnen i de studier som Lindgren-Fridell redovisar, sa vill bamen inte ha svartvita bilder 
i nagon storre utstrackning. 

Den nionde fragan innebar att barnen sjalva skulle rita och mala en framsida. Jag ville se 
vilken typ av teckningar de ritade, dvs. inom vilka amnen och omraden teckningarna rorde 
sig. 
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Pojkarna ritade mest med blyerts och flickorna borjade forst med blyerts och farglade sen med 
kritor. 

Nar det galler vad barnen ritade ritade storst andel pojkar teckningar som hade med sport att 
gora, och storst andel flickor ritade djur. Denna fordelning mellan sport och djur gar att se i 
bamens bildval pa fraga 8, dar bilden som kom pa tredje plats, "Mal", som visar en 
ishockeyspelare, nastan bara valdes av pojkar och bilden som kom pa fjarde plats, "Sandras 
ponny" , som visar en hast och en flicka, bara valdes av flickor. 
Alla bamens teckningar var mycket detaljerade och noggranna. 

Detta var sista fragan i enkaten. 
De slutsatser jag kan dra av hur pojkar och flickor har valt ar att de valjer konsbundet, 
antingen det galler att valja bilder eller att rita egna teckningar. Pojkar valjer bilder som 
skildrar maskulinitet och typiska pojkintressen, vilket ocksa visar sig i deras egna teckningar. 
Dar ritar de krig, vald, sport, batar, datorer, flygplan mm. Flickor valjer bilder som skildrar 
feminina saker och typiska flickintressen, vilket aven visar sig i deras teckningar. De ritar inte 
krig och vald utan istallet sorg, och karleksbilder istallet for tekniska intressen. Istallet for 
sport ritar de djur och miljoer som tex landskap och hav. Konsbundenheten gallde dock inte i 
valet av de tva framsidor som blev mest valda. Dar var det jamt fordelat mellan konen. 

Nar det galler bildperception och bildtolkning har jag inte stott pa nagra skillnader. Barn i 9-
12 ars aldern ser helhet fore detaljer, enligt Haubolds undersokning med konstmotiven 
(Fridell, 1977,s 15). Hjarnans funktion att urskilja enskilda moment och att pussla ihop dessa 
enligt gestaltpsykologiska principer, och med hjalp av tidigare erfarenheter av bilder och 
omvarld, ar den samma hos alla manniskor, man som kvinnor, vuxna som barn. Det som 
skiljer sig at fran person till person ar de tidigare erfarenheterna och livsituationen som varje 
manniska befinner sig i och darmed paverkas tolkningen av bilder. Men processen att tolka ar 
den samma hos alla manniskor. 

For att knyta an till de fragestallningar som satts upp i undersokningens borjan kan foljande 
svar ges: 

Vilken betydelse bar bokens framsida, nar barn mellan 9-12 ar valjer backer? 
Bamen tyckte inte att bokens framsida var viktig. For dem var texten pa bokens baksida det 
som var viktigast. (Darefter bokens titel och pa tredje plats bilden pa framsidan.) Men som jag 
sagt tidigare: vad ar det som far dem att vanda pa boken i forsta borjan? Nog ar det nagot pa 
bokens framsida som signalerat nagonting tilltalande under en tusendels sekund. Detta ar dock 
en omedveten process, och barnen anser att texten pa bokens baksida ar det viktigaste. De har 
besvarat fragan och det ar det svar jag far ga efter. 

Vjjken typ av omslag ar populara inom denna alderskategori? 
Omslag som ar ifarg, malade och som skildrar vacfboken handlar om ar ae mest populara 
omslagen. Att framsidorna skulle se ut pa detta satt var alla barnen rorande eniga om. 
Betraffande de framsidor som barnen hade att valja ut de tva de tyckte bast om, sa var omslag 
som skildrar spanning det som var popularast. Bilden var ocksa i farg, den var malad och 
skildrade tydligt vad boken handlade om. Framsidan som fick nast flest roster skildrade en 
miljo utan manniskor och hade samma tre faktorer som ovan. 

Ar det nagon skillnad mellan pojkar och flickor nar det galler framsidans betydelse och vilka 
omslag som ar popu!ara? 
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Framsidan var inte speciellt viktig, men av den andel barn som sagt att framsidan ar viktigast 
ar storst andel pojkar. 
Betraffande vilka omslag som ar populara ar det mycket lika mellan pojkar och flickor. Den 
storsta andelen barn som rostat vill att bilden pa framsidan skall vara i farg, den skall vara 
malad och skildra boken handling. 

Angaende de framsidor barnen skulle studera och valja tva de tyckte bast om, blev 
fordelningen att de tva mest valda bockerna bade samma fordelning mellan pojkar och flickor. 
Framsidorna tilltalade bada konen lika mycket. De var inte utpraglat pojkaktiga med 
maskulina inslag eller utpraglat flickaktiga med feminina inslag, utan det var blandade 
signaler de skickade ut. Det ena hade tre barn och en dator, den andra hade en o, ett vatten och 
en kanot. Appleyard talade om lasarens identifiering med textens centralfigur 
(Appleyard, 1990,s 57). Betraffande dessa tva aktuella framsidor hade den ena tre barn av 
olika kon, vilket leder till att bade pojkar och flickor kan identifiera sig med dem. Den andra 
framsidan saknar personer och detta mojliggor att bada pojkar och flickor kan valja bilden 
utan att storas av identifieringsobjektet. 
De tva framsidor som kom efter de som valdes mest hade daremot starka maskulina och 
feminina signaler, och barnen valde darefter. Konsbundenheten i deras val var tydlig och 
identifieringen med personerna pa bilderna var uppenbar. 

Vilken perceptionspsykologisk betydelse har omslaget, och bur uppfattar manniskan det som 
visas i en bi!d? 
Bilder paverkar betraktaren utifran olika aspekter och hur en bild tolkas varierar fran individ 
till individ vilket beror pa individens bakgrund och erfarenheter. Bockernas framsidor ar 
bilder, eller konstverk. Vi uppfattar det som visas i bilden tack vare hjarnans formaga att tala 
om for oss vad det ar vi tittar pa. Hjarnan gor det med hjalp av tidigare erfarenheter och 
individens sociala forankring i sin omvarld. En bild har lika manga tolkningar och betydelser 
som den har betraktare. 
Bockernas omslag ar bilder/konst och dessa beror oss antingen vi vill eller inte. Vi fokuserar 
de bilder vi stater pa mer eller mindre omedvetet. Reklam, konst, TV - overallt ser vi bilder. 
Karlsson & Karlsson havdar att vart intresse for bilder gor att vi fortsatter kontakten med 
bilden eller avbryter den genom att vanda blad eller stanga av TV:n (Nordstrom,1996,s 238). 

Bamen har i sina val av framsidor betraktat dem som vilka bilder som heist och kopplat ihop 
det de ser pa bilden med vilka kanslor bilden har skapat inombords och darmed avgjort om de 
tyckte om bilden eller inte. Tyckte de om bilden kanske de studerade den mer noggrant, och 
tyckte de inte om den sa gick de till nasta framsida. Den bildtolkning Karlsson & Karlsson 
redovisar (ibid s 236) avgor om framsidan ar nagot att ha, om boken kan tankas vara rolig att 
lasa, eller om man skall ga vidare till nasta bok. 

Framsidan ar bokens forpackning som skall ge signaler till lasama, starta bildtolkningen hos 
betraktaren och fa lasaren att valja boken. 
En bok med en intressevackande framsida blir last, sa enkelt ar det. 
Vi manniskor styrs av det vi ser, men vi har ocksa formagan att valja bort det vi inte vill ha av 
all stimuli som strommar emot oss. 
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SAMMANFATTNING 

Valet av uppsatsamne bottnar i eget intresse av bur manniskors bokval ofta styrs av bokens 
framsida. Vilka framsidor lockar och vilka vander vi ryggen at? Hur vi valjer backer kan ses 
ur en psykologisk synvinkel: vad hander inom oss nar vi ser bilder och hur fungerar det rent 
fysiskt i oga och hjarna nar vi ser en bild? Hur tolkar vi det vi ser? 
Detta blev till slut grundpelarna i undersokningen: Vilken betydelse har bokens framsida nar 
barn mellan 9 och 12 ar valjer backer? Vilken perceptionspsykologisk betydelse har omslaget 
och hur uppfattar manniskan det som visas i en bild? 

Genom att valja barn i den alder da de anses lasa mest, d.v.s. barn i 9-12 ars aldern, skulle ett 
rattvisande material kunna erhallas, da barn i denna alder har en tamligen stor erfarenhet av att 
handlas med backer. 

Syftet med uppsatsen ar att fa mitt eget antagande om framsidors betydelse verifierad eller 
falsifierad och att fa andra manniskor uppmarksammade pa det som ligger till grund for den 
avancerade process som sker i hjarnan nar vi betraktar och tolkar bilder. 

En kvantitativ och kvalitativ undersokningsmetod anvandes och en enkat formulerades med 
fragor om barnens lasvanor och vad de ansag viktigast i sina val av hocker. Ett antal framsidor 
skulle ocksa visas upp. Barnens uppgift var att valja ut de tva framsidor de tyckte bast om och 
motivera varfor. 

Utforandet av undersokningen skedde pa tva grundskolor dar tre klasser i arskurs 4 och tva 
klasser i arskurs 5 deltog. Det blev inalles 107 barn fordelade pa 56 pojkar och 51 flickor. 

F orskning i anslutning till undersokningens forsta grundpelare, barn och bild, har tidigare 
inom ramen for uppsatsens amne bl.a. bedrivits av Marianne Haubold 1960. Hon valde 
skol barn i 8-16 a.rs aldern och lat dem jamfora barnboksbilder och fargreproduktioner av 
kanda konstnarer. Barnen skulle uppge likheter och olikheter mellan bilderna. 
Anders Hedvall & Bror Zachrisson gjorde 1961 en studie om vad barn i 7-13 ars aldern 
ville ha for bilder i sina backer. 
Hermann Hinkel studerade barn fran klasserna 1-9. Barnen skulle plocka ut de bilder de 
tyckte bast och samst om bland 24 olika konstbilder. 
Barnen ur dessa tre undersokningar var nastan samtliga overens om att bilderna skulle vara i 
farg och fargerna skulle vara skarpa och glada. Bilderna skulle vara klara, tydliga och 
verklighetstrogna. Nar det gallde bokomslag sa skulle de vara i farg och dessutom klart och 
tydligt skildra bokens handling. 

Ytterligare en studie som behandlat bokomslag och framsidor ar "Omslagstoppen" (1995). 
Initiativtagare ar Birgitta Kindenberg, barnbibliotekskonsulent i Orebro. Studien gick till sa 
att ett tiotal forlag skickade in till Kindenberg ett antal titlar vars omslag de ville ha bedomda. 
Kindenberg skickade dessa 20 titlar vidare till bibliotek runt om i landet. Ungdomar fick 
sedan valja ut de tre omslag de tyckte bast om och motivera varfor de valt just dessa. De flesta 
som svarade var i aldern 13-14 ar. Resultatet blev mycket omfattande och generellt kan sagas 
att pojkarna ofta motiverade sina val med sjalva typografin, omslagets utseende. Flickorna 
motiverade sina val med att tala om kanslor som omslaget vackte. 
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For att fa en inblick i hur processen att skapa ett bokomslag och en framsida gar till 
kontaktades nagra representanter for produktionssidan, d.v.s. forlag. Ett antal fragor stalldes 
till dem hur det gar till, vem som valjer vilken bild man ska ta etc. 

Den andra grundpelaren i min undersokning ar den perceptionspsykologiska aspekten av 
seendet och tolkandet av bild. Begreppet perception definieras och forklaras utforligt av 
psykologer och konstvetare. Konstprofessor Gunnar Berefelt sager att det finns ca 130 
miljoner mottagarceller i nathinnan, dit ljuset fran olika foremal i var omvarld nar. 
Ljussignalen ger upphov till en fotokemisk process dar ljussignalen omvandlas till 
nervimpulser. Nervimpulserna gar via synnerven vidare till hjarnan for tolkning. 
Psykologen D. A. Bernstein sager att manniskan fyller i den information som saknas i vissa 
inkommande signaler fran foremal utanfor oss. Manniskan sammanlankar detta med tidigare 
erfarenheter och far till slut en samrnanhangande varld som kan forstas och tolkas. 
Tecknaren Ulf Klaren menar att varlden maste uppfattas som hel och relativt oforanderlig for 
att kunna overblickas. Manniskans forestallningsforrnaga och minne bistar med ett 
"normaltillstand", mot vilket vi kan korrigera den inkommande inforrnationen. 

Seendet och tolkandet av bild kraver enligt Berefelt vana, erfarenhet och intresse. Han 
betonar att bilden i sig har olika betydelser och att manniskan ofta later bilden vacka 
forestallningar om nagot som inte finns pa bilden. 

Fritjof Karlsson och Sten-Gosta Karlsson, bada larare vid Uppsala universitet, sager att 
tolkandet av bild sker i olika stadier: reaktion, betraktande och reflektion. 
Bernstein forklarar harefter gestaltpsykologins principer och hur manniskan i sitt betraktande 
och tolkande av bild tenderar att gruppera stimuli i bilder efter vissa principer, bl.a. likhet och 
narhet. 
Konstpsykologen Rudolf Arnheim bygger ocksa sina asikter om bildtolkning pa 
gestaltpsykologins lagar. 

Hur vi ser och tolkar bilder ar aldersrelaterat, enligt tidigare forskning. J. A. Appleyard har i 
sin bok "Becoming a reader" redogjort for manniskans olika roller som lasare, vilka utvecklas 
under livstiden. Det kan vara intressant att jamfora dessa lasarroller med barnens satt att se 
bilder. "Lasaren som hjalte och hjaltinna" ar den roll som barnen i min undersokning befinner 
sig i. Har identifierar sig barnen med rollfigurerna i texten och sa kan det ocksa vara nar det 
galler barnens satt att se bild. 

Nar det galler sjalva undersokningen med enkaten sa blev den val besvarad, aven om nagra 
barn besvarat vissa fragor med fler kryss an <let var tankt fran borjan. 
Betraffande barnens lasvanor visade det sig att de mestadels laser en stund varje dag. Pojkarna 
laste nagot mindre. 
De letar oftast sjalva reda pa bocker de vill lasa och gar overvagande till biblioteket for att fa 
tag pa dem. 
Angaende vilka backer barnen laste vid fragetillfallet laste flickorna overvagande 
aventyrsbocker och typiska flickbocker. Pojkarna laste mestadels aventyrsbocker och s.k. 
Bert-bocker. 
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De tillfragades vilken bok som var den basta de bade last och det var stor spridning mellan 
dessa. En foljdfraga var om de kunde minnas hur bilden pa bokens framsida hade sett ut. 
Pojkarna hade noggrant memorerat bildema och atergav dem med precision. Nagot farre 
flickor var lika preciserande. 
Nar det galler vilken typ av bild bamen vill ha pa frarnsidoma svarade den overvagande delen 
av dem att bilden skulle vara i farg , den skulle vara malad och skildra vad boken handlar om. 

Angaende de framsidor som visades for bamen var det en (1) framsida som i stort sett valdes 
av alla barn. Denna bild formedlade spanning och skrack. Lika manga pojkar som flickor hade 
valt bilden. Bilden var i farg, den var malad och skildrade tydligt vad boken handlar om. 

Bamen fick ocksa i uppgift att sjalva rita och mala en framsida. Flickomas teckningar var 
mestadels ritade med kritor och pennor, medan pojkarna oftast anviint blyerts. De flesta av 
flickomas teckningar skildrade djur, miljoer eller spokerier. Hos pojkama var <let sport, vald 
eiler personer som dominerade. 

A vslutningsvis kan sagas att barnen inte finner bokens framsida specieilt viktig nar de valjer 
hocker. For dem ar texten pa bokens baksida viktigast. 
Trots detta resultat havdar jag att bilden pa framsidan har paverkat barnen sekunden innan de 
tar upp boken och vander pa den. Urvalsprocessen ar selektiv. 

Det satt varpa manniskor uppfattar <let som visas i en bild ar det samma hos alla manniskor. 
Det som skiljer sig at ar vad de ser och vilken tolkning de valjer att tro pa. 
Hur de ser ar det samma hos alla, men vad de ser ar beroende av den enskilda individens vana, 
intresse och erfarenhet. 
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BILAGA 1 

Kille: 
Tjej: 

1. Hur ofta laser du hocker? (Kryssa for <let som stammer pa dig!) 

En gang om dagen 
En gang i veckan 
En gang i manaden 
N agra ganger om aret 
Aldrig 

2. Hur valjer du oftast dina hocker? 

Jag far tips av kompisar 
Jag far tips av andra manniskor t ex bihliotekarien eller lararen 
Jag letar sjalv reda pa hockema 

3.Hur far du oftast tag pa hockema? 

Jag lanar av kompisar 
Jag gar till bihlioteket 
Jag gar och koper hockema 
Jag onskar mig i fodelsedagspresent eller julklapp 

4. Vad heter den senaste hoken du har last? (Skriv ett kort svar efter fragan.) 

Var den bra? 

Varfor valde du just den boken? 

5. Vad ar viktigast nar du valjer en hok? 
(Satt en 1 :a for <let viktigaste, en 2 :a for det nast viktigaste och en 3 :a for ocksa viktigt) 

Storleken pa texten i boken 
Texten pa bokens baksida 
Om det finns bilder eller inte i boken 
Bilden pa framsidan 
Bokens titel 
Hur tjock boken ar/ hokens omfang 



6. Vad heter den basta boken du har last? 

Hur sag bilden ut pa framsidan? 

Hade bilden nagot med innehallet i boken att gora? 

7. Vad tycker du att <let skall vara for nagon bild pa en boks frarnsida? 
(Stryk under en sak i varje mening.) 

Skall den vara i F ARG eller SV ARTVITT? 
Skall den vara ett FOTOGRAFI eller en MALAD BILD? 
Skall <let vara en HA.NDELSE UR BOKENS HANDLING eller bara KLOTTER OCH 
STRECK? 

8. Ga fram till katedern och titta pa de frarnsidor som finns dar. Valj ut de TV A framsidor 
som du tycker bast om och ga tillbaka till din bank och skriv upp de tva numren som stod pa 
bockema: 

Jag tycker att bok nummer och bok nummer ar bast! 

9. Rita pa nasta sida (<let tomma papperet) en framsida till en bok som du skulle vilja Jasa. 
Hltta pa en titel och en bild och rita! 

Vad snall du ar som ville hjalpa mig med detta! TACK! 

Catharina Rydberg 



BILAGA2 

Sammanstallning av forlagens svar pa enkaten 

1. Vern ar det som bestammer omslaget till en bok? 
A&W: Formgivaren i samrad med redaktor och forfattare som godkanner. 
EBFA: Hur omslaget skall ses ut bestams till stor del av omslagstecknaren men naturligtvis i 
samarbete med oss, dvs. fdrlagschefen, jag sjalv, vara grupper som hjalper oss att besluta var 
utgivning: Forlagsradet for vuxenbocker och Referensgruppen for barn- och ungdomsbocker. 
Ibland kan det handa att forfattaren till boken har valdigt bestamda asikter om omslagsbild 
och da brukar vii mojligaste man forsoka tillfredsstalla hennes/ hans onskemal. 
B: Detar lite olika, men oftast en gemensam process. 

2. Vad ar det som avgor vilket omslag som satts pa en bok? ETC. .... 
A&W: Allt detta spelar in. Titel, bokens innehall. Man laser ocksa bokens innehall. 
EBFA: En handelse ur boken kan ofta vara till grund for omslagsbild. Vara omslagstecknare 
(BokMakama Bohman & Dahlstrom) anser att man bor lasa boken innan man gor 
omslagsbild. 
B: Detar lite olika. Omslaget skall ju vara attraktivt och naturligtvis skildra bokens handling 
pa nagot satt. 

3. Ar bokens titel och omslag beroende av varandra? 
A&~w': Ja, det tycker jag.Detar ett samspel som blir komrnunikation. 
EBFA: Ja, ganska ofta. 
B: Nej, inte mer an rent tekniskt, dvs. titeln maste fa tillrackligt med plats ovanfor bilden. 

4. Vilken uppgift bar omslaget for lasaren? Skall det endast vacka intresse? 
A&W: Det ska vacka intresse och lust att oppna boken. 
EBF A: Ja, naturligtvis ska omslagsbilden vacka intresse (tillsammans med baksidestexten). 
Ibland maste man kanske lasa boken innan man riktigt forstar omslagsbilden. 
B: Bara vacka intresse. 

5. Vad viii man fa sagt med ett omslag? VEM viii fa sagt nagot med omslaget? 
Forfattaren? 
A&W: OMslaget ska forsoka spegla innehallet. Men det kanju ocksa vara en deli en serie, 
da ar det viktigt att se samhorigheten. 
EBF A: Man vill beratta nagot om handlingen och vacka intresse for lasning. !bland kan 
omslagstecknare och forfattare samarbeta. 
B;.- Det ar ju foFfatt-aren eeh forlaggaren som vill skapa nyfikenhet infer en bok. 

6. Kan omslaget medvetet vanda sig till vissa personer men inte till andra? 
A&W: Ja, det kan <let.Detar ju tydligt om det ar till sma barn eller "stora barn" alltsa 
hogstadie, gymnasiet. 
EBF A: Ja, i alla fall om det ror sig om hocker i olika genrer. En romantisk bok ser ju inte ut 
som en deckare tex. 
B: Naturligtvis. Varje bok har en viss malgrupp som man med omslaget vill na. 



7. Finns det regler som man maste folja oar man valjer omslag? 
A&W: Nej. Men man har vissa forutsatningar om man ska folja en tidigare serie. 
EBF A: Inga direkta regler finns. 
B:Nej, vi har inga regler eller regelbok att folja. 

8. Maste man vara konstkunnig for att kunna valja omslag till en bok? 
A&W: Man maste vara FORMKUNNIG! Detar ju inte alltid bild pa omslaget. Lika ofta ar 
det typografiskt (alltsa bara text). 
EBF A: Det ar inte nodvandigt att vara konstkunnig, men a andra sidan ar ju omslagstecknare 
konstnarer sa jag tror att dom fiesta som tecknar omslag ar till viss del konstkunniga. 
B: Nej. 

9. Vet den som valjer bokornslag nagot om vad hjarnan uppfattar och tar till sig, dvs. 
perception? Gestaltpsyk.? 
A& W: En del har nog last det pa konstskoloma, men det ar inget man tanker pa i det dagliga 
arbetet. 
EBF A: Ja, atminstone har var omslagstecknare en viss grundkunskap om detta. 
B: Det har vi inte brytt oss om. Naturligtvis tittar vi pa omslaget och ser vad som ar intressant. 

10. Vad gor man om man inte kan komma fram till nagot omslag? 
A&W: Det har jag aldrig varit med om, det kan vara svart ibland om manga ska tycka, och da 
kravs det Jang skisstid innan det ar klart. Ar det helt kort, sa ar det val bast att lamna over till 
en a1U1an formgivare som kan se med friska ogon. 
EBF A: Man talar med olika personer som last boken men om man anda inte kommer fram till 
en bild kan man gora en rent typografisk losning. 
B: Det gor man alltid. Det kan dock vara en lang process ibland. Yid oversattningar sa kanske 
det landets omslag inte passar i Sverige och da far vi andra det. 

11. Finns det fardiga omslag i nat arkiv eller liknande? E ller bestams ett lampligt 
omslag och tillverkas efterat? 
A& W: Nej , inget finns fardigt. Vi har ett bildarkiv men det ar lika mycket (eller mer) till 
inlagan man kan anvanda dessa. Ett omslag ar ju en kombination av text och bild. 
EBF A: Fardiga omslag finns inte, men bildarkiv fi1U1s ju om det ar nagon speciell typ av bild, 
konstbild, fotografi eller liknande. 
B: Vid oversattningar sa tar man landets bokomslag om det passar, a1U1ars sa tillverkar vi ett. 
Vi har inga omslag pa lager eller nat sant. 

12. Far en viss typ av bovker en viss typ av omslag? 
A&W: Forstar inte riktigt vad du menar. 
EBF A: Det ar val ungefar som fraga 6. Att deckare far en helt annan typ av omslag an tex. 
romantiska hocker. Bocker for barn ser annorlunda ut an bocker for vuxna. 
B: Yid serier sa blir ju layouten ganska lika for att lasama skall kanna igen boken. En viss 
likhet alltsa. 

13. Om man pa forhand vet att en bok kommer att lasas, Bigger man da ner rnindre tid 
pa omslaget? 
A& W: Det gors det ingen skillnad pa. Men vet man att en bok kommer att synas mycket i 
media och pa utstallningar sa nog lagger manner lite extra tid, sa att man kanner sig helt nojd. 



EBFA: Nej inte hos oss! 
B: Sa resonerar inte vi. 

14. Vad kannetecknar ett bra respektive daligt omslag? 
A& W: Ett bra omslag signalerar tydlighet och innehall och bra form. Ett daligt, motsatsen. 
EBF A: Ett bra omslag skall beratta nagot om boken, om vilken typ av bok det ar, det ska 
locka till lasning och dessutom vara saljande. Med ett daligt omslag ar det tvart om. 
B: Ett bra bokomslag skall vacka intresse. Det far ju inte vara fult och daligt tecknat. Det far 
inte se taffligt och amatormassigt ut. 

15. Har man bokens malgrupp i tankarna, alltsa barnen, nar man valjer omslaget, eller 
ar det nagonting annat man tanker pa? 
A&W: Ja, det har man. Men det svara ar att det ar ju lararna som ska kopa boken, och darfor 
maste det aven tilltala dem. 
EBF A: Ja, man har bokens malgrupp i tankarna nar man gor omslag. Nu ar det ju sa att barn 
kan tycka om helt andra bilder an vuxna. Men det ar ju de vuxna som koper bockerna. Men 
gor man omslagsbild till en barnbok eller ungdomsbok sa forsoker man att vanda sig till den 
aldersgruppen. 
B: Bade barnen och deras foraldrar. Detar foraldrarna som valjer bockerna at dem. 

16. Far jag lov att aterkomma om det skulle vara nagot mer jag skulle behova veta? 
A&W: Javisst. 
EBF A: Sjalvklart far du hora av dig igen om det ar nagot du undrar over. Detar sakert sant 
som man kan prata utforligare om. 
B: Ja. 



BILAGA3 

Barnens senaste Hista bok: 

Flickor 

Busungen 
Windy ledarhingsten 
Taramas hus 
Amerikaresan 
Willas stora karlek 
Det doda huset 
Berts bekymmer 
Anne pa Gronkulla 
Haxguldet 
Jag ska vara Maria 
Fem pa mystiska heden 
Kulla-Gulla 
Jag Julia 
Gengangare 
Miljonaren Martensson 
Solo for gitarr 
Fem pa rymmarstrat 
Kitty och den spanska medaljongen 
Boken om Majken 
Sagan om ringen 
Min hemliga dagbok 
Miranda och friheten 
Skriet fran vildmarken 
Biggies pa hemligt uppdrag 
Kitty och det ode huset 
Blamarken 
Mias hemlighet 
Matilda 
Roster (2) 
Min van pricken 
Kitty och armbandsmysteriet 
Sommarflickan 
En liten karlekssang 
Visst ar det Lotta 
Galaxaren 
Sommaren som kom av sig 
K virre och Hoppsan 
Bert och brorsoma 
Det magiska spelet 
Kitty och skelettmysteriet 

Hans-Eric Hellberg, 1979, Tva skrivare 
Elyne Mitchell, 1973, Wahlstroms 
Ann Wigley, 1995, Pollux hastbokklubb/Stabenfeldt 
Michael Morpurgo, 1986, Richter 
Patricia MacLachlan, 1992, Rabe'n & Sjogren 
Robert L. Stine, 1994, Richter 
Soren Olsson, 1994, Raben & Sjogren 
L. M. Montgomery, 1909, Liber 
Maj Bylock, 1993, Raben & Sjogren 
Barbara Robinson, 1978, Raben & Sjogren 
Enid Blyton, 1980, Raben & Sjogren 
Martha Sandvall-Bergstrom, 1946, Bonniers 
Helena Dahlback, 1995, Bonnier Carlsen 
Britt Engdal, 1992, Opal 
Viveca Sundvall, 1989, Raben & Sjogren 
Cynthia Voigt, 1985, Bonniers 
Enid Blyton, 1994, Citadel] 
Carolyn Keene, 1987, B.Wahlstroms 
Margaretha Stromstedt, 1984, N&K 
J. R. R. Tolkien, 1959, Almqvist & Wiksell 
Sue Townsend, 1984, Legenda 
Kerstin Sundh, 1993, Norstedt 
Jack London, 1907, Bonniers 
? 
Carolyn Keene, 1976, Wahlstroms 
Anke de Vries, 1995, Norstedt 
Hans G. Franciskowsky, 1995, Wahlstroms 
Roald Dahl, 1989, Tiden 
Joan Aiken, 1995, Bonnier Carlsen 
Helen Griffiths, 1989, Richter 
Carolyn Keene, 1978, Wahlstroms 
Max Lundgren, 1971 , Litteraturframjandet 
Michelle Magorian, 1992, Tiden 
Meni Vik, 1987, Wahlstroms 
? 
Kerstin Sundh, 1980, A WE/Gebers 
Ester Rigner Lindgren, 1953, Wahlstroms 
Soren Olsson, 1995, Raben & Sjogren 
Anna Cnattingius, 1992, Raben & Sjogren 
Carolyn Keene, 1978, Wahlstroms 



Tvillingama: balens drottning 
Sweet Valley Familjen Wakefield 
Svarta hingsten moter eldfuxen 
Vern ar radd for Beatie Bow 

Pojkar 

Vinterviken 
Haxoma 
Mio min Mio 
Bert-bok (4) 
Spokena fran Carra (2) 
Robinson Cruose 
Manring en 
Byggskola for radioflygare 
Aldrig mer 
Berts bravader 
Black Beauty 
Bert och badbrudama 
Snowboard 
Mysteriet med ryrnmaren 
Vagen till valpama 
En varldsomsegling under havet (2) 
Rymlingen 
Kalla Karar (2) 
Ashojden gar vidare 
Hall nollan, Jannel 
Det var inte mitt fel 
Vasja koper hunden i sacken 
Supersnuten Sune 
Fembok 
Den otroliga vandringen 
Se upp for Spader Knekt 
De domdas halor 
Kalsonger med grona algar 
Jurtjyrkogarden 
Vapnat ran 
Huckleberry Finn 
Bert och brorsoma 
Alla snygga tjejer 
Svarta masken 
Dan Henrys flykt 
Mysteriet med den brunna stugan 
Raseri 
Kanske for alltid 
Storta tyrannen 

Francine Pascal, 1994, Wahlstroms 
? 
Walter Farley, 1965, Bonniers 
Ruth Park, 1985, Sjostrands 

Mats Wahl, 1993, Bonniers 
Roald Dahl, 1984, Litteraturframjandet 
Astrid Lindgren, 1954, Raben & Sjogren 
Soren Olsson, , Raben & Sjogren 
Eva Ibbotson, 1989, Berghs 
Daniel Defoe, 1745, B.Wahlstroms 
Maj Bylock, 1984, Raben & Sjogren 
Hakan Davidsson, 1993, Promo-tech 
Hans Peter Richter, 1963, Raben & Sjogren 
Anders Jacobsson, 1991, Raben & Sjogren 
Anna Sewell , 1891 , B.Wahlstroms 
Soren Olsson, 1993, Raben & Sjogren 
Saga Areng, 1995, Raben & Sjogren 
Enid Blyton, 1995, Citadell 
Nan Inger, 1982, Raben & Sjogren 
Jules Verne 1872, AWG 
? 
Robert L. Stine, 1994, Richter 
Max Lundgren, 1968, Bonniers 
Pirkko Talvio, 1986, Fingraf 
Aase Foss Abrahamsen, 1986, Raben & Sjogren 
Juri Koval, 1977, Berghs 
Soren Olsson, 1994, Raben & Sjogren 
Enid Blyton 
Sheila Bunford, 1961, Bumford 
UlfNilsson, 1992, Bonniers 
Franklin W. Dixon, 1992, Wahlstroms 
Mats Berggren, 1991 , Raben & Sjogren 
Stephen King, 1984, Legenda 
Magnus Lind, 1995, Raben & Sjogren 
Mark Twain, 1979, Trevi 
Soren Olsson, 1995, Raben & Sjogren 
Rune Belsvik, 1990, Raben & Sjogren 
Hans Erik Engqvist, 1990, Tidens 
Stig Ericson, 1969, Bonniers 
Enid Blyton, 1951, Lindfors 
Stephen King, 1987, Legenda 
Jan Leek, 1984, Legenda 
Olov Svedelid, 1988, A WG 



BILAGA4 

Barnens basta-bocker: (siffroma vid bockerna betecknar antalet barn som uppgett 

samma titel) 

Flickor 

Vinterviken (2) 
Basta vanner 
Miranda-bok 
Kitty (5) 
Heidi 
Aldrig mera krig, Emma 
Tre trapper upp med hiss (2) 
Den langa vagen hem 
Kulla-Gulla 
Eva och Adam 
Hodjas fl ygande matta 
Windy (3) 
Tvillingarna-bok (2) 
Alskade Dunder 
En liten karlekssang 
Hogre an himlen 
Hemlangtan 
7A 
Kalla karar 
Karusell och karleksbrev 
Det doda huset 
Carin & Friolina 
Haxoma 
Min van Flicka 
Sommaren som kom av sig 
Haxpojken 
Wildheart ny i stan 
Bert och brorsorna 
Det magiska spelet 
Sweet Valley 
Svarta hingsten gor uppror 
Pa andra sidan speleln 

Pojkar 

Mats Wahl, 1993, BJ 
Francine Pascal, 1989, B.Wahlstrom 
Kerstin Sundh 
Carolyn Keene 
Johanna Spyri, 1882, Bonniers 
Magda Eggens, 1995, Raben & Sjogren 
Maria Gripe, 1991 , Bonniers 
Cynthia Voigt, 1983, Bonniers 
Martha Sandvall-Bergstrom, 1984, BJ 
Mans Gahrton, 1995, Bonnier Carlsen 
Ole Lund Kirkegaard, 1980, Tiden 
Elyne Mitchell, 1972, B.Wahlstrorns 
Francine Pascal 
Joann Campbell, 1995, Pollux hiistbokklubb/Stabenfeldt 
Michelle Magorian, 1985, Tiden 
Klaus Hagerup, 1992, Natur & I(ultur 
Michelle Magorian, 1985, Tiden 
Siw Widerberg, 1978, Gidlund 
Robert L. Stine, 1994, Richter 
Maj Bylock, 1987, Bonniers 
Robert L. Stine, 1994, Richter 
Veronica Wagner, 1990, Svenska Dagbladet 
F 0ald Dahl, 1984, Litteraturframjandet 
Mary O'Hara, 1976, Norstedt 
Kerstin Sundh, 1980, A WE/Gebers 
Maj Bylock, 1991 , Raben & Sjogren 
Cherie Bennett, 1995, Wahlstroms 
Soren Olsson, 1995, Raben & Sjogren 
Anna Cnattingius, 1992, Raben & Sjogren 
Francine Pascal, ? 
Walter Farley, 1958, Bonniers 
Antonia White, 1986, Trevi 

Cassiopeja Michele Marineau, 1990, Bonniers 
Polispalatset Magnus Lind, 1993, Raben & Sjogren 
Wayne Gretzky Wayne Gretzky, 1992, Richter 
Alfred Hitchcock - tre deckare-bok (2) 
Pettson-bok Sven Nordquist, , Opal 



Vinterviken 
Alla snygga tjejer 
Skrivet i sno 
Matilda, SV J, Haxorna 
Skogens ande 
Brott av hogsta klass 
Det brinner! Det brinner! 
FC Stjarnan (2) 
Korallon 
En varldsomsegling under havet (2) 
Tordyveln flyger i skymningen 
Bert och brorsorna 
Bokens hemlighet 
Supersnuten Sune 
Zorro 
Dodsbrunnen 
Snittkungen 
Kapten Grants barn 
Fembok 
Rovad av irokeserna 
Oskar i Paradiset 
Broderna Lejonhjarta 
Overfall et 
De gyllene oarna 
Kalla karar 
Jurassic Park 
Bert och badbrudarna 
Bert-bok (3) 
Snowboard 
Fem pa mystiska heden 

Mats Wahl, 1993, Bonniers 
Rune Belsvik, 1990, Raben & Sjogren 
Lena Stiessel, 1991 , Raben & Sjogren 
Roald Dahl, 1989, 1986, 1984 
Robert Mongomery Bird, 1981, Lindblad 
Franklin W. Dixon, 1992, Wahlstroms 
Karl-Ola Nilsson, 1987, Arbetarkultur 
Arne Norlin, 1994, Alfabeta 
Theodore Taylor, 1988, Opal 
Jules Verne, 1872, A WG 
Maria Gripe, 1978, Bonniers 
Soren Olsson, 1995, Raben & Sjogren 
Susanne Lembrecht Madsen, 1988, Opal 
Soren Olsson, 1994, Raben & Sjogren 
Johnston McCulley, 1991, Wahlstroms 
? 
? 

Jules Verne, 1873, A WG 
Enid Blyton 
Anna Jilrgen, 1978, A& W 
Margareta Lindberg, 1988, Norstedt 
Astrid Lindgren, 1973, Raben & Sjogren 
Leif Esper Andersen, 1981 , Opal 
Maj Bylock, 1994, Raben & Sjogren 
Robert L. Stine, 1994, Richter 
Michael Crichton, 1992, Wiken 
Soren Olsson, 1993, Raben & Sjogren 
Soren Olsson 
Saga Areng, 1995, R&S 
Enid Blyton, 1980, R&S 





Hogskolan 
i Baras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att studera har. Hogskolan bestar av 
fem institutioner och Etbildningsprogram och kurser ges inom 
omradena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildning.arna bar sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Yafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, siatliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

I nstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en rnagisterexamen 
som omfattar sammanJ.1.igt 160 poling (motsvarar atta tenn i
ner), varav minst 80 pcang inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och infonnationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

·1nstitutionen bibliocekshogsko1an 

Hogskolan i Boras 
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