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Inledning 

Bilderböcker kan verkligen vara fantasifulla. Detta demonstrerar Sven Nordqvist i 

bilderboken Var är min syster?, som vann Augustpriset i barnboksklassen år 2007. I denna 

berättelse är ingenting som det verkar vara. En groda spelar pingis med en gumma och en gris 

tävlar i ett race. Berättelsen tar sin början när en muspojke upptäcker att hans syster är 

försvunnen. Han ger sig därför ut på ett uppdrag med en äldre mus, där de tillsammans 

försöker hitta systern. Som utgångspunkt för var de ska leta försöker brodern minnas vad hans 

syster har för intressen, eller olika platser hon har talat om. Därför börjar de sökandet i den 

äldre musens trädgård, där systern gillar att sitta i päronträdet. De hittar dock inte henne och 

fortsätter därför sökandet i en luftballong bestående av ett päron. De susar förbi olika miljöer 

på hög höjd eftersom systern drömmer om att flyga. De åker förbi en stad med höga hus, ett 

stort hav, berg och grottor. Muspojken och hans kompanjon letar därefter vid en racerbana, 

och fortsätter sedan till hennes hemliga gömställe i skogen. Slutligen hittar de systern hemma 

hos muspojken, där hon frågar brodern var han har varit hela dagen. Hon har ju letat efter 

honom överallt. Berättelsen slutar med att mössen återförenas och planerar inför ett nytt, 

okänt äventyr följande morgon. 

Författaren till denna fantasifulla bilderbok, Sven Nordqvist, föddes år 1946 i Helsingborg, 

men växte upp i Halmstad. Han har sedan 70-talet försörjt sig som tecknare, då han började 

med att arbeta på en reklamfirma i Halmstad. Det ledde så småningom till att han ägnande sig 

åt illustrering av läroböcker, grattiskort och affischer. År 1981 deltog han i och vann 

bokförlaget OPALs bilderbokstävling med boken Agaton Öman och Alfabetet (1983). Detta 

var startskottet för Nordqvists författarkarriär, då han kort därefter skrev och illustrerade den 

första boken om Pettson och Findus, nämligen Pannkakstårtan (1984).1  

Enligt Nordqvist är fantasi viktigt i en barnbok eftersom fantasin inte bara visar det vanliga, 

utan även erbjuder andra möjligheter. Därför menar Nordqvist att han inte i första hand 

skriver för att berätta en historia för någon annan. Han gör det för att få besöka den fria värld 

som sagan kan beskriva.2 Nordqvist har även sagt att bilderna i Var är min syster? kom till 

honom innan texten, och till en början var han till och med osäker på om han ens skulle 

inkludera någon text överhuvudtaget, eller om de händelserika bilderna skulle få tala för sig 

 
1 Sven Nordqvist, ”Författare”, Rabén & Sjögren, http://www.rabensjogren.se/forfattare/116698-sven-nordqvist 

(2019-11-12).  
2 Nordqvist 2019, http://www.rabensjogren.se/forfattare/116698-sven-nordqvist (2019-11-12).  

http://www.rabensjogren.se/forfattare/116698-sven-nordqvist
http://www.rabensjogren.se/forfattare/116698-sven-nordqvist
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själva. Slutligen bestämde han sig trots allt för att inkludera en viss mängd text, men att den 

skulle vara så pass självständig att ett barn kunde ha glädje av boken utan texten.3  

Att Nordqvist först planerade att låta bilderna vara utan text antyder att han inledningsvis 

ansåg att bilderna kunde visa händelseförloppet på egen hand, och att de därmed kunde agera 

självständigt. Beslutet att lägga till text har dock påverkat den slutgiltiga versionen av 

bilderboken, vilket gör det intressant att undersöka hur text och bild samverkar i skildrandet 

av bokens huvudsakliga tema, nämligen sökande. Kompletterar texten och illustrationerna 

varandra? Eller är det som Nordqvist antyder, att bilderna kan klara sig utan textraderna? Det 

slutgiltiga verket består av text och bild i samverkan. Frågan är då hur de gestaltar sökande 

var för sig, och tillsammans.   

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur temat sökande gestaltas i Sven Nordqvists 

bilderbok Var är min syster?. Sökande kan ta sig uttryck på olika sätt, både i metaforisk eller 

bokstavlig bemärkelse. Denna uppsats kommer att undersöka vad sökande betyder i 

Nordqvists berättelse, och hur detta skildras i både text och bild. När jag skriver om sökandets 

betydelse menar jag inte nödvändigtvis att det är något som barnen förstår, men att boken 

ändå ger dessa tolkningsmöjligheter. På så vis kan olika aspekter av sökande framgå hos 

barnet, om än inte på ett medvetet plan. Denna uppsats är alltså en analys av 

tolkningsmöjligheter.  

Frågeställningarna är följande: 

• Hur samverkar bild och text i gestaltandet av sökande som tema för bilderboken?  

• Vilka olika betydelsenivåer eller innebörder av sökande gestaltas i bilderboken? 

 

 

 

 
3 Sven Nordqvist, Var är min syster?, Bromma: OPAL 2007, s. 28. Var är min syster? är inte paginerad, och 

därför räknar jag första sidan efter innehållssidorna, när muspojken är på väg hem till den äldre musen. 

Hundpromenaden, Bromma: Opal 2018, är ett exempel på en liknande bilderbok av Nordqvist utan text.  
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Tidigare forskning 

Det har genomförts en del tidigare forskning om både bilderböcker i allmänhet, och även mer 

specifikt om Sven Nordqvists bilderböcker. Därför kommer jag först att beskriva mer allmän 

forskning om bilderböcker som är relevant för denna studie, och därefter redogöra för vad 

tidigare forskare har kommit fram till gällande Nordqvists verk, där fokus kommer att ligga på 

Var är min syster?. 

Elina Druker har skrivit avhandlingen Modernismens bilder (2008) där hon undersöker 

nordiska bilderböcker från 40- och 50 talen, där barnet har en central roll.4 Hon undersöker 

bland annat Tove Janssons Hur gick det sen? Boken om Mymlan, Mumintrollet och lilla My 

(1952), där text och bild inte alltid förmedlar information som går ihop. Druker beskriver 

detta som att texten och illustrationerna stundvis kontrasterar varandra, vilket medför en 

vacklande dialog mellan texten och bilderna eftersom de beskriver olika saker. Bildrummet 

innehåller händelser och karaktärer som inte ingår i huvudhandlingen i Janssons bilderbok.5 

Ett exempel på en sidohandling är när Mumintrollet träffar Mymlan för första gången efter att 

lilla My har försvunnit i Hur gick det sen?, och mumintrollet kommenterar lilla Mys 

försvinnande. Han säger att ”hon nog är gömd av någon skurk”, och i bilden syns en mystisk 

karaktär i randig tröja som ska föreställa en bov. Alla bilder i bilderboken hänger ihop, och 

visar på så vis händelseförloppet i bilderboken. Men boven, som Druker skriver, ”är på väg i 

motsatt riktning mot händelsernas fortsatta förlopp.”6 Samtidigt gömmer sig lilla My bakom 

burken på samma uppslag och är uppenbarligen inte bortrövad. Detta visar enligt Druker att 

omgivningen har föränderliga och opålitliga egenskaper samt att texten har luckor så att 

berättaren kan upplevas som opålitlig.7 Drukers resultat kan användas i denna uppsats, då 

illustrationerna i Var är min syster? är mycket händelserika i förhållande till den lilla 

mängden text. Därmed sker fler bihandlingar i bildrummet än i texten, vilket kommer att 

diskuteras mer i analysen.   

Druker kommer även fram till att 40-talets modernister var intresserade av att betrakta barnets 

sätt att se på verkligheten, där det aktiva och lekande barnet är ett tydligt återkommande tema 

i bilderboken. Därmed användes bilderboken som ett medel för att locka barnen att delta i 

 
4 Elina Druker, Modernismens bilder, den moderna bilderboken i Norden, Stockholm: Makadam 2008, s. 171.  
5 Druker 2008, s. 80–81. 
6 Druker 2008, s. 83.  
7 Druker 2008, s. 83–84. 
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exempelvis deckarhistorier eller andra typer av berättelser.8 Även detta, att locka barn till 

deltagande i berättelsen, kommer att diskuteras mer ingående i förhållande till Var är min 

syster?. Ett av bokens syften tycks vara att barn ska kunna hjälpa till att leta efter muspojkens 

syster, då hon syns som en liten prick på vissa sidor i boken. Därmed lyssnar inte barnen 

enbart på en historia i de fall när de får sagan läst för sig, utan de 3-6 år gamla barnen, som är 

åldersgruppen som boken främst är riktad till,9 får även delta i sökandet efter systern visuellt. 

Dessutom kan tankarna om det lekande barnet kopplas till systerns äventyrliga personlighet, 

som ligger till grund för var muspojken letar efter henne. Detta kommer att diskuteras senare i 

uppsatsen.  

Det finns olika uppdelningar av bilderböcker, som flera forskare har formulerat egna teorier 

kring. Ulla Rhedin beskriver i sin avhandling Bilderboken på väg mot en teori (2001) om hur 

bilderböcker kan delas in i tre olika ”bilderbokskoncept”.10 

        Koncepten ska inte ses som absoluta utan tjänar snarare som idealtyper eller beskrivningssystem,  

        som är avsiktligt renodlade och polariserade. Det innebär att enskilda bilderböcker kan vara mer eller 

        mindre typiska för det ena eller andra konceptet och att andra bilderböcker kan ha drag från flera koncept.11  

Rhedin har skapat en mall för att hjälpa litteraturvetare att kategorisera bilderböcker, men hon 

menar att det är viktigt att ha i åtanke att vissa böcker kan tillhöra flera koncept. Det första 

konceptet, den illustrerade texten, avser de bilderböcker som sannolikt är skrivna utan en 

ursprunglig tanke på att illustreras.12 Därmed fungerar texten utan bilden, efter som den enligt 

Rhedin har sin egen auktoritet. I den expanderade texten, det andra konceptet, är texten öppen 

för att bildsättas redan vid textens tillkomst. Detta menar Rhedin är den viktigaste skillnaden 

mellan det första och andra konceptet.13 Man kan därmed säga att text och bild samverkar och 

hjälps åt att föra handlingen framåt genom en växelverkan i den expanderade texten. Det 

tredje konceptet, den genuina bilderboken, beskriver de böcker som har ännu mindre text. 

Därmed har bilderna ännu större betydelse för händelseförloppet än i de tidigare koncepten, 

då Rhedin menar att bilderna inte har skapats i efterhand som i det första konceptet. Här är 

 
8 Druker 2008, s. 172–174. 
9 Akademibokhandeln, https://www.akademibokhandeln.se/bok/var-ar-min-syster/9789172992238/ (2020-03-

01).  
10 Ulla Rhedin, Bilderboken på väg mot en teori, Andra upplagan, Stockholm: Alfabeta bokförlag 2001.  
11 Rhedin 2001, s. 73.  
12 Rhedin 2001, s. 78.  
13 Rhedin 2001, s. 78.  

https://www.akademibokhandeln.se/bok/var-ar-min-syster/9789172992238/
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både text och bild väsentliga för berättandet av bilderboken, då de har samverkat i bildandet 

av händelseförloppet.14  

Det jag har hittat om Nordqvists författarskap är tämligen begränsat, och därför kommer jag 

att presentera en akademisk artikel och en kandidatuppsats om Var är min syster?. Detta är 

intressant för min studie eftersom båda texterna diskuterar fenomen som kan kopplas till 

bilderbokens tema; sökande.  

Viktor Johansson skriver i sin artikel ”In Charge of the Truffula Seeds´: On Children´s 

Literature, Rationality and Children´s Voices in Philosophy”15 om hur barn kan tala för 

filosofin och ha en filosofisk röst i olika verk. Han vänder sig till Gareth Matthews filosofi 

om barndomen för att stödja sin argumentation, och föreslår även en dekonstruktion av 

Matthews idéer. Johansson diskuterar flera barnböcker, bland annat Theodor Seuss Geisels 

The Lorax (1971) och Nordqvists Var är min syster?. I diskussionen av Var är min syster? 

skriver Johansson om hur bilderna skildrar muspojkens tankar, och att pojkens ord samtidigt 

beskriver en del av det vi ser i bilderna. Detta menar Johansson är viktigt för att vi ska förstå 

att barnets fantasi är en central del av berättelsen: det rör sig inte endast om ett sökande efter 

en syster, utan handlar också om en lek eller rollspel. Detta förstår den äldre musen, och 

därför spelar han med i barnets fantasi och frågar om de ska leta efter systern bakom en soffa 

eller ett hav. Den äldre musen förstår, enligt Johansson, att detta är en viktig fråga i 

muspojkens lekfulla världsbild. Johansson påstår även att läsarna måste kunna föreställa sig 

vad muspojken ser för att kunna följa med i berättelsen. ”To follow the story, both in the 

pictures and in the words, we must be able to imagine what the child sees, to enter into the 

child´s fantasy”.16 Johansson skriver fortsättningsvis att denna inlevelse i barns fantasi hjälper 

oss att bli mer lyhörda för barnens röster, och att denna insikt kring barn och barndom ger oss 

klarhet om hur vi vill leva med barn, och vad vi har gemensamt.17 Därmed kan citatet både 

tolkas som att det är viktigt att leva sig in i muspojkens fantasi för att hänga med i 

händelseförloppet, och att det är viktigt att föreställa sig hur barnet som läser eller lyssnar 

tolkar berättelsen, då detta ger oss större förståelse kring hur barn resonerar. Detta är relevant 

för min undersökning eftersom Johanssons artikel ger oss en större förståelse för hur vi kan 

 
14 Rhedin 2001, s. 79. 
15 Viktor Johansson, ”In Charge of the Truffula Seeds´: On Children´s Literature, Rationality and Children´s 
Voices in Philosophy”, Journal of Philosophy of Education, 45:2, 2011-05.  
16 Johansson 2011, s. 368.  
17 Johansson 2011, s. 368–369. 
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begripa muspojkens sökande på ett tydligare sätt. För att förstå oss på muspojkens sökande 

efter sin syster i Var är min syster? är det viktigt att vi är lyhörda för vad pojken egentligen 

vill säga, och att vi lever oss in i hans fantasi. Då kanske vi kan se, och föreställa oss, flera 

typer av sökande än ett enda. Johanssons insikt i lek som en central utgångspunkt för sökandet 

kan också ge fler inblickar i vilken typ av sökande som muspojken egentligen ägnar sig åt. 

Johansson menar även att denna filosofi, att leva sig in i barns fantasi, hjälper vuxna individer 

och barn att bilda relationer eftersom barnböcker såsom Var är min syster? hjälper oss att 

kunna föreställa oss ett liv tillsammans med barn. Han menar att om vi börjar betrakta barns 

fantasifulla tankar som autonoma, så kan vi på ett mer effektivt sätt föra fram barns idéer, 

vilket Johansson anser är viktigt eftersom detta hjälper oss att leva tillsammans med barn.18 

Här tolkar jag Johansson som att en diskussion mellan barn och vuxna är viktigt för att bygga 

starkare band och förståelse mellan olika generationer. Detta kommer jag också att diskutera 

längre fram i uppsatsen.  

I Victoria Olssons kandidatuppsats ”Det är svårt det där med sanning” jämför hon två av 

Nordqvists bilderböcker: När Findus var liten och försvann (2001) och Var är min syster?.19 

Den förstnämnda boken handlar om gubben Pettson, som berättar för katten Findus om när 

katten var liten och först började bo hos Pettson. En dag försvann Findus eftersom han gömde 

sig för en grävling, men tack vare mucklorna, varelser som bor i Pettsons hus, så hittade 

gubben till slut Findus och boken får ett lyckligt slut.20 Var är min syster? slutar också med en 

återförening när muspojken hittar sin syster mot berättelsens slut.21 För att jämföra 

bilderböckerna använder sig Olsson av två kategorier, där den första kategorin innefattar 

miljö-personskildring samt syllepser för att beskriva hur karaktärerna och miljön skildras i 

bild och text. Den andra kategorin handlar om layout, synvinkel och rörelse som bland annat 

handlar om Nordqvists val av färgsättning och bildernas synvinklar. Detta syftar, enligt 

Olsson, till att det ska bli tydligare hur rörelse skildras.22 För att undersöka kategorierna och 

definiera begreppen använder hon Maria Nikolajevas terminologi från Bilderbokens 

pusselbitar (2000). Jag kommer också att använda mig av Nikolajevas terminologi och 

begreppsdefinitioner, men i denna uppsats ska delvis andra aspekter än det Olsson tar upp i 

sin uppsats att undersökas, vilket jag återkommer till senare.  

 
18 Johansson 2011, s. 368–369. 
19 Victoria Olsson, ”Det är svårt det där med sanning”, Växjö: Linnéuniversitetet 2014. 
20 Olsson 2014, s. 13.  
21 Olsson 2014, s. 19.  
22 Olsson 2014, s. 4.  
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Olsson vill även undersöka vilket bilderbokskoncept som verken tillhör. Hon använder 

Rhedins avhandling om ”bilderbokskoncepten”, och kommer fram till att Var är min syster? 

tillhör det tredje konceptet, den genuina bilderboken. Olsson menar att mängden text är 

relativt liten i förhållande till bilderna, vilket gör att bilderna får en större betydelse för 

berättelsen. Olsson är dock osäker på om Var är min syster? uppfyller alla kriterier för att 

tillhöra detta koncept. I en genuin bilderbok ska text och bild vara beroende av varandra, 

vilket Olsson inte anser passar in på Var är min syster?. Hon menar att bilderna skulle 

fungera utan texten tack vare rubriken och de detaljrika illustrationerna, men att texten inte 

skulle fungera utan bilderna.23 Olsson menar även att narrationen inte nödvändigtvis 

förtydligas av texten, utan skriver: ”Jag anser främst att texten upplevs ologisk till bildernas 

berättande och skapar snarare förvirring än styrning. Texten bidrar snarare till fler frågetecken 

än förtydligande för förståelse av narrationen.”24 Denna tolkning håller jag inte med om. 

Eftersom bilderna är så detaljrika menar jag att det kan vara svårt för läsaren att veta vad som 

är viktigast att fokusera på utan att ha texten som vägledning. Texten ger en fingervisning om 

hur bilderna ska ”läsas” och förstås, och visar oss därmed varför bilderna ser ut som de gör. 

Detta kommer jag att argumentera för mer djupgående i analysen.    

 

Teoretiskt ramverk och centrala begrepp 

I denna uppsats gör jag alltså ett urval av Maria Nikolajevas teoretiska ramverk kring 

bilderböcker, baserat på vad jag vill undersöka om miljö- och personskildringen i Var är min 

syster?. I Barnbokens byggklossar (1998), introducerar Nikolajeva olika områden som syftar 

till att hjälpa vid barnlitteraturanalyser. Några exempel på områden hon tar upp är miljö, 

handling, personskildring, temporalitet och perspektiv. Två år senare skrev hon dock 

Bilderbokens pusselbitar (2000) eftersom hon menar att bilderböcker skiljer sig från annan 

barnlitteratur och därför kräver sin egen analysform. Nikolajeva anser att samspelet mellan 

ord och bild ger ovanstående fem områden ett säreget uttryck i bilderböcker, vilket enligt 

henne ökade behovet av en handbok om bilderböcker.25 Nikolajeva hävdar att barnbokstexter 

kan vara ett av två slag: narrativa eller icke-narrativa. En berättande text kan exempelvis vara 

en novell, saga eller roman. Icke-narrativa texter kan både vara faktabaserade, ordböcker eller 

 
23 Olsson 2014, s. 26.  
24 Olsson 2014, s. 29.  
25 Maria Nikolajeva, ”Förord”, Bilderbokens pusselbitar, Lund: Studentlitteratur 2000, s. 7.  
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dikter.26 Nikolajeva skriver även om skillnaden mellan ikoniska och konventionella tecken. 

Ikoniska tecken innebär att tecknet är en avbild av det föremål det betecknar.27 Här ger 

Nikolajeva ett exempel på en skrivare på datorns menyrad, som betecknar just det den syftar 

på: nämligen att skriva ut datorskrivna sidor. Konventionella tecken har inte samma direkta 

förhållande till det som tecknet betecknar. Skulle det istället för en bild på en skrivare stå 

”skriva ut” på datormenyn, så skulle detta endast kunna tolkas av betraktaren om man sedan 

tidigare vet vad bokstäverna står för, det vill säga har tillgång till koden. I detta fall innebär 

koden att mottagaren behöver kunna svenska, annars har detta konventionella tecken ingen 

betydelse alls eller åtminstone en tvetydig sådan.28 Dessa ikoniska och konventionella tecken 

har gett upphov till två olika typer av kommunikationsformer: den visuella och den verbala. 

Här exemplifierar Nikolajeva med måleri och litteratur, vilket jag tolkar som visuell konst och 

text. Hon menar vidare att bilder i bilderböcker är sammansatta ikoniska tecken vars funktion 

är att beskriva, och att orden oftast är sammansatta konventionella tecken som syftar till att 

berätta, men att förhållandet i grund och botten är detsamma.29 Detta tolkar jag som att 

samspelet mellan de ikoniska tecknen (bilder) och de konventionella tecknen (ord) i 

bilderböcker samspelar, och på så vis tillsammans ger en helhetsbild av berättelsen. 

Fortsättningsvis kommer jag därför att låta begreppet bild syfta till sammansatta ikoniska 

tecken som ger en visuell bild av berättelsen, medan ord eller text innebär de konventionella 

tecknen som utgör textraderna. Tillsammans utgör de en berättelse.  

För att veta vilka funktioner den avbildade miljön i bokens bilder har för berättelsens handling 

är Nikolajevas begrepp om bakgrundsmiljö och integrerad miljö till stor hjälp. Om en 

bilderbok har en bakgrundsmiljö är bilderna inte väsentliga för handlingen, men de kan ha 

andra funktioner.30 Miljön kan istället ge annan information om berättelsen, exempelvis 

atmosfär eller årstid. Ett exempel Nikolajeva ger är det borgerliga hemmet i Elsa Beskows 

böcker om tant Brun, tant Grön och tant Gredelin.31 Miljön är i dessa böcker inte oumbärlig 

för berättelsens handling, men förmedlar annan viktig information. I en integrerad miljö har 

berättelsen inte förmågan att utspela sig i en annan miljö. Ett exempel är bilderböcker som 

beskriver det förflutna, där miljön behöver vara någorlunda tidstrogen och realistisk. En bok 

 
26 Nikolajeva 2000, s. 17.  
27 Nikolajeva 2000, s. 12.  
28 Nikolajeva 2000, s. 12.  
29 Nikolajeva 2000, s. 12.  
30 Nikolajeva 2000, s. 117. 
31 Nikolajeva 2000, s. 117. 
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om australiska aboriginer måste exempelvis ha en autentisk miljö som passar karaktärerna och 

händelseförloppet.32 Annars skulle bilderna vara väldigt svåra att koppla till berättandet, vilket 

skulle göra bilderboken mer förvirrande. Berättelsen kan därmed inte utspela sig i en annan 

miljö än den som avbildas.  

Nikolajeva skriver följande om miljöskildring: ”På ett sätt påminner bilderbokens miljö om 

teaterns scendekor: den kan vara mycket elaborerad, men ofta, särskilt i moderna 

föreställningar, arbetar skådespelarna med bara några få rekvisita.”33 I reducerade 

miljöskildringar är de visuella miljöskildringarna sparsamma, där bakgrunden exempelvis kan 

vara helt vit.34 Här är negativt rum ett hjälpsamt begrepp, som innebär att bilderboken kan ha 

en helt vit bakgrund och därmed förmedlar en slags frånvaro av bakgrunden. Nikolajeva 

menar att böcker med negativa rum ofta uppfattas som barnvänliga, eftersom barns teckningar 

oftast inte är helt fullmålade. Det finns tomma ytor. På så vis kan böcker med negativa rum 

imitera barnteckningar.35 Druker kommenterar också det negativa rummets funktioner i 

bilderböcker, och skriver om hur det fungerar i Hur gick det sen?:  

        Hålen i sidorna lockar fantasin och skapar en spänning, en rytmisk och dynamisk drivkraft framåt.  

        De antyder att någonting kommer att hända; någonting impliceras men är ännu inte synligt.  

        Tekniken med urklippshålen används också för att skapa upplevelsen av fler färgkombinationer  

        på uppslaget.36  

Detta kan tolkas som att de negativa rummen implicerar det okända i bilderböcker, eftersom 

läsarna inte kan veta vad som egentligen sker i dessa utrymmen. Drukers kommentar om olika 

färgkombinationer antyder även att negativa rum inte nödvändigtvis måste ha en vit 

bakgrund: olika färger förekommer.  

Fullt utvecklade miljöskildringar innebär att miljön har fullmålade ytor, många detaljer och 

kan likna en fullmålad tavla. Ett exempel är Elsa Beskows Tant Grön, Tant Brun och Tant 

Gredelin (1918), där Beskow använder sig av sparsamma verbala miljöbeskrivningar, men 

färggranna och detaljerade bilder som täcker hela sidorna och inte lämnar några omålade ytor. 

 
32 Nikolajeva 2000, s. 117.  
33 Nikolajeva 2000, s. 120.  
34 Nikolajeva 2000, s. 120–121. 
35 Nikolajeva 2000, s. 121.  
36 Druker 2008, s. 80.  
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Detta gör Beskow bland annat genom panoramabilder, vilket enligt Nikolajeva skapar 

atmosfär.37  

Nikolajeva ger olika exempel på hur specialeffekter i visuella miljöbeskrivningar kan ske. Det 

kan exempelvis handla om att författaren leker med olika perspektivvinklar i layouten, då 

bilden kan växla mellan inzoomning på detaljer och panoramabilder.38 Zoom är även ett 

viktigt begrepp inom personskildring, vilket kommer att förklaras närmare längre ned.  

Miljön kan även bidra till personskildringen, då vi ser vilka miljöer karaktärerna vistas i. 

Gillar de exempelvis att vara inomhus eller utomhus? Deras egenskaper kan också skildras på 

andra sätt genom miljön, exempelvis genom att betrakta deras rum eller var de vistas mest. Då 

kan man till exempel avläsa om karaktärerna är organiserade eller slarviga.39   

För att undersöka hur sökande skildras med hjälp av text och bild i Var är min syster?, genom 

olika karaktärer, kommer jag även att använda ett utav Nikolajevas begrepp om 

personskildring. Zoom, som ovan beskrivs som en specialeffekt inom miljöskildringar, kan 

även förekomma vid personskildring, och innebär då att läsaren kommer 

karaktären/karaktärerna närmare. Det finns olika grader av närmande, då ett alternativ är att 

karaktären i fråga avbildas på avstånd, men att landskapet runtom är betydelsefullt och på så 

vis gör att läsaren kommer personen närmare. Det kan också handla om att endast personens 

ansikte syns.40 Zoomning hjälper oss alltså, enligt Nikolajeva, att komma karaktärerna 

närmare inpå livet. Här är Nikolajeva enligt mig lite vag, men jag tolkar henne som att zoom 

kan uppenbara olika karaktärsdrag, känslor eller egenskaper hos personerna i boken, vilket 

gör att läsarna kan analysera dem på ett djupare plan.   

En viktig fråga i uppsatsen är hur text och bild samverkar för att gestalta sökande. För att 

besvara denna fråga använder jag Nikolajevas definitioner av olika bilderböcker, vilka 

analyserar tänkbara samspel som ord och bilder har i bilderböcker. Nikolajevas indelning har 

inspirerats av kategorier föreslagna av andra forskare, vilket hon sedan har byggt vidare på.41 

Nikolajeva har bland annat inspirerats av Ulla Rhedin, men anser att skillnaderna mellan den 

expanderande bilderboken och den genuina bilderboken är subjektiva och vaga. Detta leder 

ofta till att forskare anser att bilderböcker kan delas in i alla tre kategorierna samtidigt, vilket 

 
37 Nikolajeva 2000, s. 124–125. 
38 Nikolajeva 2000, s. 131.  
39 Nikolajeva 2000, s. 118.  
40 Nikolajeva 2000, s. 141.  
41 Nikolajeva 2000, s. 21.  
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enligt Nikolajeva gör ”bilderbokskoncepten” till ett otillräckligt analysverktyg.42 Istället har 

Nikolajeva utvecklat en egen indelning, som börjar med den symmetriska bilderboken. Här 

skapar de verbala och visuella berättelserna en redundans (överflödig information) då de säger 

samma sak.43 Texten beskriver därmed allt som finns inkluderat i bilden. I en kompletterande 

bilderbok har både text och bild otillräckligheter, och därmed kompenserar de varandra.44 En 

expanderande bilderbok har bilder som förstärker orden, vilket innebär att den verbala 

berättelsen är beroende av bilderna. Händelseförloppet kan inte förstås utan dem. Förhållandet 

kan även vara det motsatta, att orden förstärker bilderna.45 I en kontrapunktisk bilderbok 

ifrågasätter ord och bild varandra på ett kreativt sätt, vilket gör att varken text eller bild är 

förståeliga utan varandra.46 Slutligen beskriver Nikolajeva motstridig eller ambivalent 

bilderbok, som liknar den kontrapunktiska bilderboken. Skillnaden är att det skapas en 

konflikt när ord och bilder inte överensstämmer, vilket leder till osäkerhet och förvirring.47 

Denna uppdelning av bilderböcker skiljer sig därmed en aning från Rhedins kategorisering, 

och jag anser att Nikolajevas definitioner är något mer tydliga och heltäckande. Enligt mig är 

detta viktigt för att analysera Var är min syster?, då text- och bildförhållandet stundvis är 

tämligen komplext.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Nikolajeva 2000, s. 16–17. Nikolajeva är även tveksam till Joanne Goldens typologi, då Nikolajeva menar att 

några av kategorierna behöver flera underavdelningar för att tydliggöra flera typer och grader av förstärkning 

eller beroende mellan text och bild.  
43 Nikolajeva 2000, s. 22.  
44 Nikolajeva 2000, s. 22.  
45 Nikolajeva 2000, s. 22.  
46 Nikolajeva 2000, s. 22.  
47 Nikolajeva 2000, s. 22.  
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Metodologiska överväganden och tillvägagångssätt i analysen 

I min analys kommer jag först att undersöka miljöskildringar i Var är min syster?, och 

därefter analysera personskildringarna utifrån Nikolajevas terminologi. Anledningen till att 

jag har valt att fokusera på miljö och karaktärer är att dessa aspekter av boken är intressanta 

att koppla till temat sökande. Genom att analysera dessa aspekter får man både en bild av vad 

miljön har att säga om olika typer av sökande, och därefter ger personskildringar en tydligare 

bild av vad de olika karaktärerna visar som kan kopplas till temat.  

Nikolajeva föreslår flera frågor som kan användas vid miljö- och personanalys.48 Detta 

kommer att fungera som inspiration för analysen. Jag kommer inte att använda alla frågor hon 

ställer, och jag har omformulerat dem en aning för att de ska passa denna uppsats bättre. De 

nedanstående frågorna är därmed inspirerade av Nikolajevas frågor, och kommer att fungera 

som ett raster för analysen.   

Frågorna som används vid miljöanalysen för bilderboken i denna uppsats är följande: 

• Vad har miljön för funktion i berättelsen (handling och andra effekter)?  

• Är text/bildförhållandet i miljöskildringen symmetrisk, kompletterande, 

expanderande, kontrapunktisk eller motstridig/ambivalent?  

Frågorna som appliceras på berättelsens karaktärer är följande: 

• Hur används ord och bilder för olika aspekter inom persongestaltningen?  

• Är text/bildförhållandet i personskildringen symmetrisk, kompletterande, 

expanderande, kontrapunktisk eller motstridig/ambivalent? 

Nikolajevas terminologi kommer att sättas i bruk, och användas i besvarandet av dessa 

metodologiska frågor i syfte att få fram material för att besvara studiens forskningsfrågor.49  

 
48 Nikolajeva 2000, s. 136, s. 172.  
49 Frågorna som Nikolajeva ursprungligen föreslår om miljöanalys är följande: ”Är miljön integrerad eller 

bakgrundstyp? Skildras miljön huvudsakligen med ord eller med bilder? Är text/bildförhållandet i 

miljöskildringen symmetrisk, kompletterande, expanderande? Är den visuella miljön reducerad eller fullt 

utvecklad? Använder konstnären några intressanta visuella grepp eller ”specialeffekter”? Vad är miljöns 

funktion i boken utöver bakgrunden till handlingen? Skapar den genreförväntningar? Skapar den en viss 

stämning? Bidrar den till personskildringen?” Frågorna som Nikolajeva ursprungligen föreslår om 
personskildring är följande: ”Är boken i första hand handlingsorienterad eller personorienterad? […] Är det ord 

eller bilder som i första hand används i persongestaltningen? Vad är text/bildförhållandet på detta område? Finns 

det några intressanta kontrapunkter mellan text och bild? Hur används ord och bilder för de olika aspekterna i 
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Analys 

Sökande i miljöskildring 

Vad har miljön för funktion i berättelsen (handling och andra effekter)?  

I Var är min syster? är miljön starkt kopplad till broderns minnen av sin systers intressen och 

upplevelser, där bilderna visar mycket som inte beskrivs i texten. Frågan är dock om 

illustrationerna är helt nödvändiga för berättelsens narration och för att läsaren ska förstå 

texten. Ett exempel är när den äldre musen ifrågasätter muspojkens minnen som visar sig vara 

något bristfälliga, och menar att det är hjälpsamt att veta om de ska leta efter systern bakom 

ett hav eller en soffa. Då ger muspojken följande svar:  

        Jamen det finns så många vägar!  

        Hur ska man kunna veta 

        när hon alltid springer bort?  

        Vartenda berg vill hon gå upp på,  

        krypa in i alla grottor,  

        aldrig bara sitta still med mig  

        och spela spel och lägga pussel.50  

På bilden kan vi se att pojken och den gamle musen flyger förbi ett stort berg som består av 

pusselbitar på toppen. Bilden kopplas därmed ihop med texten, men den är inte nödvändig för 

att texten ska förstås av läsaren. Vi hade förmodligen förstått vad muspojken menade med att 

han tycker om att vara stillasittande och lägga pussel med sin syster utan att bergen 

bokstavligen består av pusselbitar. Trots detta skulle jag vilja påstå att bilderna faktiskt är 

nödvändiga för berättelsens handling. Ovanstående exempel visar att bilderna inte är 

nödvändiga för att förstå det händelseförlopp som texten förmedlar, men då måste man också 

ha som utgångspunkt att texten skildrar de viktigaste händelserna och aspekterna. Istället för 

att fråga oss om bilderna är väsentliga för att förstå texten, bör vi istället fundera över vad 

både text (konventionella tecken) och bild (ikoniska tecken) förmedlar, och hur dessa 

komponenter kompletterar varandra för att bilda berättelsen som helhet. Pusselberget kanske 

symboliserar något djupare i handlingen än vad som beskrivs i texten. I textraderna i citatet 

 
personskildringen, det vill säga, beskrivning, handlingar, direkt tal, inre liv? Hur förhåller sig 

persongestaltningen till bokens övriga nivåer, framför allt berättarperspektivet?” 
50 Nordqvist 2007, s. 13.  
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får vi veta att systern är mer äventyrlig än honom, och gillar att göra aktiva saker såsom att 

klättra i berg. Muspojken gillar egentligen mest att vara stillasittande och lägga pussel. 

Pusselberget kan därmed symbolisera ett sammanfogande av syskonens intressen, 

pusselläggandet och bergsklättrandet, och skildrar därmed en gemenskap. Bilden antyder att 

muspojken söker efter en förening, och pusselberget tycks vittna om att han längtar efter att 

leka med sin syster. På så vis är pusselberget en viktig ”pusselbit” i berättelsen som helhet, då 

det visar att pojken söker efter sin syster på fler sätt än ett.  

Pusselbergets sammanfogande av det stillasittande och det äventyrliga är även intressant när 

syskonen slutligen hittar varandra:  

        Och där är du, min lille bror,  

        var har du varit hela dan?  

        Jag har ju letat överallt  

        för jag skall berätta nåt för dig!51  

Här får läsaren veta att systern även har sökt efter sin broder. Då kan man fråga sig varför, 

och på vilket sätt, hon har sökt efter honom. Systern vill även visa något för muspojken:  

        I morgon skall jag visa nåt  

        som aldrig du kan gissa.52  

Det faktum att systern vill berätta något för muspojken som hon vill visa nästa dag, antyder 

att hon också vill tillbringa tid med honom. Kan det vara så att systerns sökande också har 

med gemenskap att göra? Att hon vill hitta nya saker att göra som båda två tycker om? Trots 

deras någorlunda olika intressen, så fortsätter brodern och systern att söka efter nya 

aktiviteter, och nya berättelser att dela med varandra. Detta kan även tolkas som ett sökande 

efter en ljus framtid med varandra, då båda två har letat efter varandra och på så vis vill 

fortsätta att bygga vidare på syskonrelationen.  

Den ”orealistiska” illustrationen av pusselberget skapar även en fantasifull atmosfär, och 

därmed kan man säga att Var är min syster? har en bakgrundsmiljö eftersom miljön har olika 

effekter för berättelsen då den förmedlar en viss känsla. Dock så visar bilden att pusselberget 

är viktigt för bokens handling på ett mer djupgående sätt, och antyder flera typer av sökande. 

 
51 Nordqvist 2007, s. 26.  
52 Nordqvist 2007, s. 26.  
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Jag skulle därför säga att miljön är delvis integrerad, för att hänvisa till Nikolajevas 

terminologi om olika typer av miljöer i bilderböcker. Miljön i Var är min syster? är viktig för 

att förstå handlingens olika aspekter, men den är inte helt nödvändig för att läsaren ska förstå 

texten. Pusselberget skulle inte behöva existera för att vi ska förstå muspojkens intresse av att 

lägga pussel snarare än att klättra i berg. Miljön hade kunnat utspela sig i en annan miljö för 

att vi skulle förstå den innebörden, men den miljö som Nordqvist har skildrat i Var är min 

syster? har funktionen att även ge oss innebörden av vilket slags sökande det handlar om, 

nämligen sökandet efter en försoning av intressen.  

Illustrationerna är otroligt detaljrika och sidorna är fullmålade. Eftersom de flesta sidor är helt 

täckta med illustrationer, och inte har en vit bakgrund, innebär detta att det inte finns något 

negativt rum i bilderna. Hade bilderboken haft ett negativt rum, hade det funnits en omålad 

bakgrund i illustrationerna. Därmed kan den visuella miljön, enligt Nikolajevas definitioner, 

beskrivas som fullt utvecklad. Det vi ser i bilderna nämns dock inte lika mycket i texten. Ett 

exempel finner vi i början av berättelsen, när muspojken och den äldre musen börjar leta efter 

systern. Muspojken föreslår då att de ska börja leta i den äldre musens päronträd.  

        Hon tycker om din trädgård.  

        Hon sitter helst i trädet  

        bland päronen och fåglarna.  

        Vi börjar leta där!53  

Här kan man som läsare ana att det finns ett päronträd i närheten, men det används inte 

speciellt många beskrivande ord. På bilden finns det exempelvis ett flertal stegar som leder 

upp i trädet, två trädkojor med roliga figurer i sig och en staty precis bredvid trädet. Att detta 

inte nämns i texten kan tolkas som Nordqvists försök att engagera läsarna i tittandet. Det är 

upp till läsaren att leta efter detaljer på bilderna och koppla ihop denna information med 

texten. Läsarna blir därmed aktiva i ett sökande efter detaljer, vilket visar att sökandet även 

sträcker sig bortom bilderbokens ramar: läsarna ska också få söka efter systern. Detta 

påminner om Drukers avhandling om det lekande och aktiva barnet. Precis som hon antyder 

så får lekfullheten nya ramar när läsarna också får delta, vilket i detta fall innebär att få leta 

efter detaljer i bilderna. Sökandet och deltagandet sker inte endast för bokens karaktärer i 

berättelsen. Detta är därmed ytterligare ett exempel på hur text och bild samverkar i Var är 

 
53 Nordqvist 2007, s. 3.  
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min syster? i förhållande till temat sökande. I citatet får vi veta att mössen ska börja söka efter 

systern i den äldre musens trädgård, vid päronträdet. I bilden ser vi att trädet är väldigt stort. 

Förutom träkojorna och stegarna finns det en lång trappa inbyggd i trädet som sträcker sig 

från den ena sidan i bokuppslaget till den andra. Detta ger känslan av att sökandet efter 

systern är större, mer fantasifullt och äventyrligt än vad läsaren skulle ha vetat om man endast 

hade läst texten. Bara i päronträdet finns många platser att leta efter henne, vilket även ger 

känslan av att sökandet pågår under en längre tid än vad man skulle tro om man endast fick se 

ett realistiskt päronträd, som är mindre i skala och därför skulle ta mindre tid att söka igenom. 

Detta ger känslan av att sökandet kan vara ett större projekt än vad man kanske tror när man 

inledningsvis ger sig in i det, och ger därmed en djupare nivå i sökandet, eftersom det finns så 

många fler platser att söka på där mycket kan hittas. Vem vet, inledningsvis insåg kanske inte 

muspojken att det skulle finnas så många platser att söka efter systern på, även i detaljerna.   

Bakom pusselberget syns en svart bakgrund med lite bruna inslag.54 På bergstoppen börjar 

pusselbitarna gradvis luckras upp i den mörka bakgrunden. När pusselbitarna försvinner från 

berget får man därmed känslan av att de försvinner in i den okända bakgrunden. Denna 

bakgrund skiljer sig från de flesta bilder på så vis att den inte är fullmålad med detaljer, och 

den ger därmed intryck av en mer reducerad miljöskildring. Trots att bakgrunden inte är vit, 

så kan den tolkas som ett negativt rum på den första sidan i bilduppslaget eftersom man då 

inte vet vad syftet med den mörka bakgrunden är. Tanken om att negativa rum inte 

nödvändigtvis måste vara vita, så länge de utgör något slags ”hålrum” i bilderna, 

överensstämmer med Drukers tankar kring negativa rum. Eftersom ordet ”grotta” nämns i 

texten så kan mörkret antyda ett innandöme av en grotta. Nästa sida i bilduppslaget är också 

mörk, men här kan lite fler detaljer urskiljas. Det finns flera hål i grottan som släpper in en 

aning ljus, och några ljuslyktor.55 Detta gör att vi kan se en svag siluett av päronballongen, 

vilket visar att sökandet fortsätter i mörkret. I texten berättar muspojken om när han och 

systern gick vilse:  

        En gång en kväll så gick vi vilse.  

        Det blev mörkt och jag blev rädd,  

        men inte hon.  

        Då kom en lykta där i mörkret,  

 
54 Nordqvist 2007, s. 13.  
55 Nordqvist 2007, s. 14.  
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        den rörde sig och lyste lite svagt.  

        Vi visste inte vem det var.  

        Då blev hon rädd,  

        men inte jag.56  

Här spelar det mörka, negativa rummet en viktig roll, då texten antyder att pojken är rädd för 

mörkret, samtidigt som systern är rädd för den okända lyktan. Detta kan tolkas som att 

sökande även innefattar vissa risker. Man kan tappa bort sig, speciellt i mörker där man inte 

ser lika bra, och då hittar man inte lika enkelt det man söker efter. Detta kan även tolkas som 

att muspojken vill övervinna sin rädsla för mörker genom att efterlikna sin systers 

karaktärsdrag, och därför söker han efter henne här. Det farofyllda sökandet antyds även i 

början av berättelsen, när pojken berättar för den äldre musen om att systern gillar att flyga. 

Systern hade sagt att när hon och muspojken flyger så kan de inte dö, eftersom att de först ska 

bli gamla. Då svarar den äldre musen:  

        Hon tänker på sitt eget sätt, din syster.  

        Tro inte allt hon säger bara.  

        Det är nog bäst att börja öva sig att flyga  

        högst en meter över marken först  

        och ha nån nedanför som tar emot  

        ifall det inte går så bra.57  

Här antyder den äldre musen också att man bör vara försiktig när man leker, vilket går emot 

systerns äventyrliga och modiga personlighet. Den äldre musens kommentar kan liknas vid en 

vuxens råd till äventyrliga barn, för att varna för eventuella faror vid lekar. I berättelsen vill 

den lite mer blyga muspojken leta efter sin syster, och därför försöker han efterlikna henne. 

Det är intressant att det är han som flyger i päronballongen, inte systern. Muspojken letar efter 

henne i mörkret trots att han är mörkrädd. Därmed antyds det att pojken är villig att ta vissa 

risker, även i sin egen fantasivärld, för att hitta sin syster. Detta kan tolkas som ett farofyllt 

sökande, men att vissa risker ibland behöver tas för att finna det man söker efter.  

I början av berättelsen, när muspojken och den äldre musen påbörjar sitt sökande och kliver in 

i päronballongen, så ser ballongen väldigt stor ut på bilduppslaget.58 Karaktärerna i ballongen 

 
56 Nordqvist 2007, s. 14.  
57 Nordqvist 2007, s. 8.  
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ser därmed också större ut än i resten av sökandet, vilket är intressant av flera anledningar. 

Det ökar nämligen känslan av hur stor miljön är som karaktärerna egentligen befinner sig i. På 

bilden syns även många fåglar, små hus i träden och andra varelser. Om så många karaktärer 

och detaljer får plats på en sida där luftballongen är avbildad på nära håll, så ger detta mer 

perspektiv på hur stor omgivningen är när ballongen är liten. Detta intryck av att muspojken 

och den äldre musen seglar bort i fjärran med päronballongen ger intrycket av att de letar efter 

systern under än längre tid än om den skulle vara avbildad på nära håll. Att päronballongen är 

avbildad på långt håll på de flesta sidor har därför en viktig effekt, då sökandet får en 

tidsdimension. Hade päronballongen varit inzoomad på majoriteten av sidorna skulle ännu 

färre detaljer och platser ha inkluderats, vilket också skulle ge en känsla av att de inte letat på 

lika många platser, och hållit på med sökandet under en kortare tid. Det finns förvisso många 

detaljer även när ballongen är inzommad. Med denna information är viktig för att inse 

kontrasten mellan omgivningarna när den är avbildad på nära och långt håll. Om många 

detaljer får plats när päronballongen är inzoomad, hur mycket skulle då inte få plats när 

ballongen är fyra gånger så liten? Att päronballongen ser mindre ut på de flesta sidor ger 

därmed känslan av ett långvarigt sökande, vilket erbjuder fler aspekter av sökande. Detta 

antyder nämligen att sökande även har en tidsdimension, och är något som tar tid i anspråk. 

Enligt mig kan detta kopplas till muspojkens motiv till att över huvud taget leta efter sin 

syster. Oavsett vilka anledningar han har, så måste sökandet efter systern vara viktigt för 

honom om han är redo att flyga ut i fjärran och leta efter henne under en lång tid, i en väldigt 

stor omgivning, samt på många platser.  

Inzoomningen av päronballongen59 ger oss ytterligare en tolkningsmöjlighet, nämligen att 

sökandet kanske inte rör sig speciellt långt bort från trädgården. Det enda päronträdet vi ser 

under hela berättelsens gång är det som finns planterat i den äldre musens trädgård, vilket 

antyder att detta träd är en viktig del av en lek som muspojken bjuder in den äldre musen till. 

Utzoomandet av päronballongen på andra sidor kan därför symbolisera leken de befinner sig 

i. Denna lek utförs i närheten av, eller kanske till och med i, päronträdet. Var de än är så 

lämnar de inte päronträdets gränser. Detta antyds av att själva ballongen är ett päron. 

Äventyrsresan sker i närheten, och befinner sig därmed i muspojkens fantasi, vilket också 

skulle förklara de ”orealistiska” detaljerna i många av bilderna. Ett annat faktum som stöder 

denna tolkningsram är i slutet, när muspojken och systern har hittat varandra. De sitter då och 
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samtalar i ett ihåligt träd, där de verkar bo, och precis utanför trädet ligger ett helt vanligt 

päron.60 Förutom päronträdet och päronballongen så är detta det enda päron som syns på 

någon bild i hela boken. Detta, att päronet ser mer realistiskt ut samt att det ligger på marken, 

kan symbolisera det faktum att leken är över. Päronet befinner sig inte längre i en fantasivärld, 

och är därför en helt vanlig frukt. Det intressanta är att muspojken och systern redan planerar 

inför nästa äventyr:  

        Men först så skall vi sova  

        som sömniga små råttor  

        hela långa mörka natten, och sen när solen stiger upp  

        då vaknar vi igen,  

        och då skall du få se!61  

Systern vill visa brodern något. Exakt vad hon vill visa berättar hon inte, men 

överraskningsmomentet i det hela ger känslan av att det har en lekfull karaktär. Det kanske är 

därför päronet, som då kan sägas symbolisera en lek där sökande har en viktig roll, ligger 

precis utanför deras bostad. Lek och äventyr finns ständigt i närheten av syskonen, och är redo 

att plockas upp när som helst och fortsätta att utforskas vidare. Inzoomningen av päronet, och 

päronet som ligger utanför syskonens bostad, visar även att sökandet har en platsdimension. 

Vi får känslan av att mössen ständigt är nära, men vi får även se hur de visuellt reser långt 

bort när de leker. Tidsdimensionen, som tidigare nämnts, och platsdimensionen, samverkar 

därmed för att skildra ett långt sökande som samtidigt inte sker alltför långt borta. Dessa 

dimensioner visar också på en slags lekfullhet, då man som läsare får känslan av att de är 

långt borta och nära på samma gång. Kanske är detta en känsla som även mössen vill uppnå i 

sin lek.  

Är text/bildförhållandet i miljöskildringen symmetrisk, kompletterande, expanderande, 

kontrapunktisk eller motstridig/ambivalent?  

När det kommer till miljöskildringarnas text- och bildförhållande i Var är min syster? kan 

man, enligt Nikolajevas uppdelning av olika typer av bilderböcker, diskutera vilken kategori 

som Var är min syster? tillhör. Jag har redan diskuterat hur bild och text ofta förmedlar olika 

slags information, vilket gör att man kan utesluta att miljöskildringarna är symmetriska. Hade 
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de varit det, hade bild och text sagt samma sak och därmed förmedlat överflödig information. 

Jag skulle dock inte kalla boken för en kompletterande bilderbok, eftersom jag inte anser att 

text och bild egentligen är otillräckliga var för sig. Hade endast bilderna existerat, hade 

händelseförloppet trots allt haft en röd tråd eftersom bilderna är sammanlänkade i en lång 

kedja (med undantag av tidigare nämnd bild med den vita bakgrunden, det vill säga det 

negativa rummet). Texten har också en röd tråd i den mån att vi förstår att muspojken letar 

efter sin syster, och det är tydligt i texten när han hittar henne. Trots att text och bild är 

någorlunda förståeliga på egen hand, så anser jag att de kompletterar varandra på en djupare 

nivå. Man skulle kunna säga att Var är min syster? har drag av den expanderande 

bilderboken, då bilderna förstärker orden och vice versa. Jag anser dock inte att boken tillhör 

denna kategori, eftersom händelseförloppet trots allt kan förstås någorlunda bra utan bilderna, 

och på så vis är texten inte beroende av dem. På samma vis är bilderna sammanhängande även 

utan textens hjälp. De behöver inte förstärka varandra för att förmedla en röd tråd, även om 

texten och bilderna, enligt mig, kompletterar varandra för att förmedla berättelsens helhet.   

Ofta motsäger text och bild varandra, då texten inte alltid förklarar var muspojken och den 

äldre musen letar någonstans. Ett exempel är när de flyger förbi en grupp av varelser som 

badar i en stor tunna. Det enda som står i texten är att systern ofta tycker om att stå i centrum: 

        Hon tycker om när andra ser på henne  

        när hon sjunger och far runt,  

        det syns, då är hon på ett särskilt sätt,  

        så glad och liksom tokig…  

        Men om nån ber henne att sjunga  

        då blir hon tyst och surar  

        och går och gömmer sig.62  

Texten antyder att systern uppskattar att bli betraktad av andra, men inte när de ber henne att 

sjunga. Detta skildras inte speciellt tydligt i bilderna, då vi endast får se varelser som badar 

och skrattar medan systern inte syns till. Att systern inte syns till antyder att hon gått och 

gömt sig, som texten påstår, men bilden skildrar inte att systern tycker om uppmärksamhet. 

Trots dessa olikheter mellan texten och bildernas information, skulle jag ändå inte vilja påstå 

att händelseförloppet inte kan förstås utan bild eller utan text. Det känns mer som att text och 
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bild förmedlar olika aspekter av vad som egentligen sker. Bilden antyder hur varelser umgås i 

mössens närhet, och texten visar oss att systern vanligtvis är ganska glad och extrovert. 

Texten visar också att systern även har andra sidor när hon ibland gömmer sig och behöver 

ensamtid. Detta förstärks av bilderna, eftersom systern är svår att hitta på alla sidor. Bild och 

text förmedlar olika information om systern, vilket är viktigt när brodern söker efter henne. 

För att finna sin syster behöver han ta hänsyn till så många karaktärsdrag som möjligt hos 

henne, vilket gör att han söker sig till många olika miljöer. Enligt mig skapar därmed inte 

skillnaden mellan text och bild speciellt stor förvirring, som i motstridiga eller ambivalenta 

bilderböcker. Jag skulle snarare vilja påstå att motsägelsen mellan text och bild är väsentlig 

för det huvudsakliga sökandet efter systern. Text och bild kompletterar varandra, och 

förmedlar olika aspekter av berättelsens helhet, vilket även ger karaktärerna ett större djup. 

Denna tolkningsram antyder att Var är min syster? är kontrapunktisk, vilket innebär att ord 

och bild ifrågasätter varandra på ett kreativt sätt. Även om vissa delar av händelseförloppet 

kan förstås med bara bild eller ord, så är båda komponenterna nödvändiga för att framföra 

helhetsbilden av berättelsen.  

Systern syns endast som en liten prick på vissa sidor. Därför är det väldigt svårt att hitta 

henne, vilket gör att man inte nödvändigtvis skulle förstå att muspojken letade efter henne om 

man bara utgick från bilderna. På så vis är texten nödvändig, eftersom den exempelvis ger 

mer kontext till varför två möss åker luftballong. Om bilderna talade för sig själva skulle man 

kunna tro att pojken och den äldre musen endast var ute på äventyr. Det faktum att sökandet 

inte går att förstå utan konventionella tecken (texten) visar att text och bilder (ikoniska 

tecken) kompletterar varandra. Det är först i slutet av boken, när muspojken äntligen ser sin 

syster, som man kan tolka det som att han har letat efter henne. Om man då tittar på alla 

bilderna ännu en gång, skulle temat sökande vara mer uppenbart. På så vis är texten viktig i 

förhållande till sökande som tema i bilderboken, och den leder oss till att förstå att bilderna i 

huvudsak handlar om sökandet efter en syster.  

Olsson menade i sin uppsats att texten i Var är min syster? stundvis upplevs som ologisk i 

förhållande till bilderna63, vilket jag är beredd att delvis hålla med om. Text och bild 

överensstämmer inte alltid, och förmedlar olika typer av information till läsaren. Jag håller 

dock inte med om att texten inte hjälper till att styra handlingen. Enligt mig är bilderna så 

otroligt detaljrika, och trots att detta uppmuntrar läsaren att själv fantisera om vad som händer 
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på ett sätt som går bortom texten, så ger texten tydligare tolkningsriktningar i betraktandet av 

bilderna. Texten hjälper läsaren att förstå varför bilderna ser ut som de gör, och vad som är 

viktigast att fokusera på för berättelsens skull. Dessutom hjälper texten oss att lära känna 

systern ännu bättre, då texten beskriver hennes intressen och personlighetsdrag. Jag skulle 

därför snarare säga att textens och bildernas komplexitet i förhållande till varandra inte 

nödvändigtvis skapar förvirring. Texten gör snarare att vi kan tolka och läsa av bilderna på ett 

särskilt sätt. Detta behöver dock inte omöjliggöra flera tolkningsmöjligheter. Eftersom 

bilderna är så pass händelserika kan man istället se det som att bilderna inkluderar många 

olika händelseförlopp och sidohandlingar som öppnar upp fler tolkningsmöjligheter.  

 

Sökande i personskildring 

Hur används ord och bilder för olika aspekter inom persongestaltningen?  

I Var är min syster? försöker muspojken hitta sin syster genom att försöka minnas vad hon 

brukar göra, tala om och vad hennes framtidsdrömmar är. Han beskriver vem hon är. Därmed 

ligger stort fokus på hennes handlingsätt, och vid en första anblick ser boken ut att till största 

del vara handlingsorienterad. Karaktärerna beskrivs trots allt inte speciellt noga rent 

utseendemässigt i texten. Den enda information vi får om systern är i början, när den äldre 

musen säger att hon har en gul kalufs.64 Dock tjänar alla systerns handlingar som helhet ett 

klart syfte, nämligen att muspojken ska påminna sig själv om hur hans syster är som person. 

Det är endast då han kan hitta henne. Genom alla handlingar och upplevelser som räknas upp 

kan vi utläsa vissa egenskaper, samt även hur brodern ser på sin syster, vilket också ger oss en 

tydligare bild av deras relation:  

        Alltid vill hon tävla,  

        springa snabbast, klättra högst.  

        Hon vinner nästan alltid,  

        men blir jag tjurig då för det  

        så tävlar vi igen  
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        och då förlorar hon.65  

Här kan systern tolkas som en person med tävlingsinstinkt, men som samtidigt sätter sin 

broder först. Det är viktigare för henne att brodern är glad än att hon ska vinna, vilket gör att 

hon ser till att förlora när brodern blir ledsen. Därmed kan man tolka systern som 

tävlingsinriktad och omtänksam, vilket gör henne till en god vinnare eftersom hon inte skryter 

för mycket om vinsten och till och med är redo att ge upp den. Inom denna tolkningsram kan 

vi även utläsa att muspojken är en sämre förlorare, då han i ovanstående citat blir tjurig när 

systern vinner. Syskonparets relation antyder att systern söker efter en slags försoning med sin 

broder, och vill att han ska må bra och vara glad. Nu använder brodern sin systers egenskaper 

för att hitta henne, vilket kan tolkas som en viss ånger över att han blivit arg när systern vann 

över honom. Han söker också efter en försoning med sin syster. Detta sökande efter förståelse 

tar sig bland annat i uttryck av imitation, då muspojken i boken besöker platsen med racet 

eftersom han vet att systern älskar att tävla. Denna förståelse för sitt syskon, och en önskan att 

bli mer som henne, ger ytterligare en innebörd av sökande i boken.   

Utbudet av egenskaper som nämns är också intressant, och visar vilka minnesbilder och 

historier från systern som har varit mest värda att komma ihåg för muspojken. Som läsare får 

vi följa var muspojken tycker att det är mest ändamålsenligt att söka, och därmed får vi en 

inblick i vad han egentligen letar efter. Ett exempel är när muspojken och den äldre musen har 

påbörjar sin färd, och flyger med päronballongen bland molnen:  

        Vi brukar titta upp bland molnen  

        och undra vad det är för nåt.  

        De ser så stora ut  

        men ändå mjuka, snälla.  

        Hon säger att hon vet,  

        att hon ska berätta sen  

        när jag blir större och förstår.66  

I detta citat antyds det att brodern upplever systern som vis och någon som bär på många 

hemligheter och kunskap, vilket kan tolkas som att han söker efter kunskap om det okända. 

Denna känsla förstärks av bilderna, som visar mystiska karaktärer som inte beskrivs i texten. 
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Bland molnen finns ett får som kräks en regnbåge, en kvinna vars hår består av himmelens 

moln och en man och en fågel som röker. Alla dessa figurer, som det inte finns någon tydlig 

förklaring till, vittnar också om att det finns något okänt uppe bland molnen som systern 

menar att hon en dag ska förklara för muspojken. När muspojken söker efter henne bland 

dessa moln vill han ta reda på det han ännu inte vet men som systern verkar känna till. Genom 

att söka efter henne kan han därmed även finna fler svar om den kunskap som systern besitter. 

Detta kan tolkas som ett sökande efter en mognadsprocess, då pojken vill ha mer kunskap om 

det som ännu är okänt för honom. Vad informationen är går inte att utläsa från vare sig 

bilderna eller texten, men texten antyder att systern anser att muspojken ännu är för liten för 

att förstå. Detta kan leda till att pojken vill söka efter mer kunskap och bli mer mogen i 

processen.   

På berättelsens första sida ser vi muspojken avbildad på ganska nära håll. Han springer bland 

några växter och ser besvärad ut. Här kastas läsaren direkt in i berättelsen och inser genast att 

det är något som besvärar pojken, vilket gör att vi förstår honom en aning bättre. På de flesta 

andra bilder syns pojken och den äldre musen på långt avstånd, och systern syns oftast som en 

liten prick. Den detaljrika miljön säger därmed mer om systerns personlighet än en närbild på 

karaktärerna i fråga. Ett exempel på detta är vissa ägodelar som systern har kastat bort:  

        Hon hittade en gång en kotte  

        som fåglar hade ätit på.  

        Hon sparade den länge  

        i en ask bredvid sin kudde,  

        sen kastade hon bort den.67  

På bilden ser vi inte systern över huvud taget, men vi ser en massa slumpmässiga föremål, 

exempelvis ett halsband, en fjäder och en spik, som olika varelser går runt och betraktar. De 

olika föremålen kan tolkas som andra saker systern en gång har sparat och sedan kastat iväg, 

vilket får oss att lära känna henne ännu bättre. Varför behöll hon först dessa föremål, och hur 

kommer det sig att hon sedan kastade iväg dem? Att muspojken söker efter sin syster här 

antyder att han tror att hon möjligtvis har kommit tillbaka till platsen där hon har kastat olika 

föremål. Detta indikerar att föremålen har haft ett visst värde för systern, annars hade hon inte 

övervägt att återvända till de slumpmässiga föremålen. Inom denna tolkningsram kan man 
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utläsa en viss ånger över att sakerna har kastats. Att muspojken besöker denna plats kan 

därmed tolkas som ett sökande efter det bortglömda och det som har kastats bort. Även i det 

bortglömda går det att söka efter något meningsfullt.   

Som tidigare nämnts så får vi på bokens tredje sida veta att systern har en gul kalufs. 

Ingenting mer nämns, inte att hon har röda byxor på sig, att hon är liten eller ens att hon är en 

mus. Man kan säga att bilder används till största del i persongestaltningen gällande 

karaktärernas utseende. Däremot är systerns egenskaper inte lika tydliga i bilderna som i 

texten. Ett exempel är när muspojken beskriver en stig som systern har talat om:  

        Hon sa hon hade sett en väg  

        som kanske gick till Afrika  

        och Kina eller Grönland  

        och kanske hela jorden runt.  

        En annan gång ska jag gå dit, sa hon.68  

Men på bilden går inte systern på stigen, utan hon sitter vid ett litet hus vid en buske. Texten 

antyder att hon gillar äventyr i form av att vandra, men i bilden sitter hon hellre ned. Detta 

kan tolkas som att bild och text motsäger varandra en aning. Därmed kan man konstatera att 

vissa karaktärsdrag skildras tydligast genom bilderna, men att texten hjälper oss att förstå 

andra saker än det som bilderna visar. Denna motsägelse påminner om Drukers tankar om 

sidohandlingar som endast uttrycks i bilderna, och som texten inte förmedlar. Det finns 

många detaljer i bildrummet som inte beskrivs i texten. Enligt Druker kan dessa luckor i 

texten upplevas som att berättaren är opålitlig, då läsaren endast får ta del av den information 

som berättaren har bestämt ska ingå samtidigt som man får känslan av att berättaren 

undanhåller vissa aspekter. I Var är min syster? skulle jag dock säga att muspojken leker, och 

att detta förvisso gör berättandet subjektivt, men att denna subjektivitet är själva poängen med 

berättelsen. Detta är muspojkens sökande och hans regler. Måste han verkligen vara objektiv? 

För att återknyta till Nordqvists tankar så erbjuder fantasin kanske andra möjligheter. I 

muspojkens fantasi får hans egna tankar och känslor göra sig hörda. Enligt Johansson är det 

viktigt att vi är lyhörda för barns tankar om vi vill kunna förstå dem bättre. Detta upplever jag 

att man gör i Var är min syster?. Utan muspojkens livliga fantasi, som är tydlig genom alla de 

detaljrika bilderna, så hade vi inte kunnat läsa ut lika mycket om hur han är som person, eller 
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ännu mer grundläggande, hur systern är. Systerns personlighet är ju väsentligt när muspojken 

söker efter henne.     

Är text/bildförhållandet i personskildringen symmetrisk, kompletterande, expanderande, 

kontrapunktisk eller motstridig/ambivalent? 

Jag skulle säga att personskildringarna till viss del är motstridiga/ambivalenta i bilderbokens 

personskildringar, då text och bild motsäger varandra. Ett tydligt exempel är ovanstående citat 

om stigen, som antyder hur äventyrlig och påhittig systern är. På bilden sitter hon däremot vid 

ett träd och är stillasittande. Detta behöver dock inte nödvändigtvis skapa förvirring, då 

bildens och textens olika information istället förmedlar en annan aspekt av berättelsen: 

nämligen lek. Att systern inte befinner sig på stigen hon säger att hon vill vandra på, utan 

istället befinner sig bakom några träd, kan tolkas som hennes försök att gömma sig för 

muspojken. Det kan vara ännu en aspekt i deras äventyrsfulla lek. Att bild och text uttrycker 

olika saker kan dessutom kopplas till muspojkens kärlek till stillasittande aktiviteter, som vi 

fick lära oss mer om från pusselberget. Muspojken kanske föreställer sig systern på ett sätt 

han vill se henne. Hon befinner sig i närheten av stigen och sina framtidsdrömmar, men ägnar 

sig mer åt hans intressen. Han söker efter fler sätt som de kan sammanfläta sina intressen på, 

ett sammanfogande som utmanar båda två och samtidigt förstärker deras relation. Denna 

tolkning ger dock upphov till frågor angående bildernas tillförlitlighet. Kan vi verkligen lita 

på det bilderna visar, sitter systern verkligen vid trädet som vi kan se på bilden? Eller skildrar 

berättelsen muspojkens fantasi, som andra citat har antytt? Sammanfattningsvis skulle jag, 

precis som i miljöskildringen, beskriva text- och bildförhållandet gällande personskildringen i 

Var är min syster? som kontrapunktisk, då det finns en mening med att text och bild motsäger 

varandra. Här har det tydligt att göra med både lek och fantasi, som förmedlas med hjälp av 

ett samspel mellan text och bild.  
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Sammanfattande diskussion och slutsats 

I denna uppsats har jag huvudsakligen använt mig av Nikolajevas terminologi gällande miljö- 

och personskildring, som visar att det förekommer många olika typer av sökande i Var är min 

syster?, där syskonparets relation spelar en central roll. Pusselberget är ett tydligt exempel, 

som symboliserar ett sammanfogande av muspojkens stillasittande intressen och systerns mer 

aktiva preferenser. Detta visar att muspojken söker efter en slags förening och gemenskap 

med sin syster, då både brodern och systern verkar vilja hitta gemensamma aktiviteter som de 

kan ägna sig åt tillsammans. Därmed söker de även efter en ljus framtid med varandra, där de 

kan fortsätta att umgås och bygga vidare på sin syskonrelation. Här indikeras även ett sökande 

efter en försoning av intressen.  

Miljön är till största del fullt utvecklad, då de flesta bilder är fullmålade med många detaljer 

som täcker hela sidorna. Utrymmet bakom pusselberget när bitarna börjar försvinna är mörkt, 

och där har muspojken och systern varit tidigare och blivit rädda för olika saker. Detta kan 

tolkas som att sökande stundvis kan vara farofyllt, men att vissa risker måste tas för att finna 

det man söker efter. Dessutom kanske muspojken själv vill övervinna sin rädsla för mörker 

och därmed bli mer lik sin syster, vilket kan vara anledningen till att han överhuvudtaget 

söker efter henne på denna plats. Denna tolkning är möjlig då vi tidigare har sett prov på hur 

syskonparet verkar vilja sammanfoga sina intressen. Muspojken söker inte bara efter var 

systern är, utan även efter vem hon är som person.  

Sökandet får en tidsdimension när ballongen först är inzoomad, och vi kan se många detaljer 

runt päronballongen. När vi under berättelsens gång får se ballongen avbildad på långt håll, 

ger detta perspektiv på hur stor omgivningen är. Om så många detaljer får plats när 

päronballongen syns på nära håll, hur mycket får då inte plats när den är utzoomad? Detta 

förmedlar känslan av att sökandet pågår under en längre tid. Päronet indikerar att muspojken 

och den äldre musen egentligen inte lämnar päronträdet alls, vilket även ger sökandet en 

platsdimension. Här är det sökande som cirkulerar kring lek och äventyr också viktigt i Var är 

min syster?. Päronet på slutet är nämligen mer realistiskt målat och befinner sig utanför trädet 

syskonparet verkar bo i, vilket antyder att leken alltid finns nära, och kan återupptas när som 

helst. Hela berättelsen kan därmed ses som ett sökande efter en så äventyrlig och fantasifull 

lek som möjligt, vilket även skulle förklara varför den äldre musen spelar med och dessutom 

inte verkar vara speciellt orolig över att systern är borta.  
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Personskildringen är till stor del handlingsorienterad, eftersom muspojken utgår från hur 

systern är som person, och vad hon brukar göra, i sitt sökande efter henne. Utzoomningen av 

karaktärerna på de flesta sidorna antyder att sökandet efter systern pågår under en längre tid, 

då de rör sig över fler och större områden. Detta antyder ett slags tidskrävande sökande, som 

kräver mycket tålamod.   

Muspojken söker efter förståelse för sin syster, vilket gör att han imiterar henne. Det är 

exempelvis han som flyger i päronballongen i berättelsen, trots att det är systern som enligt 

texten älskar att flyga. Ännu ett exempel på när muspojken försöker imitera sin syster är racet. 

Han besöker denna plats eftersom systern tycker om att tävla i race, vilket kan tolkas som ett 

sökande efter en ökad förståelse för sitt syskon. Det finns en underliggande önskan att vara 

mer som sin syster, vilket tar sökandet efter förståelsen till ytterligare en nivå.  

Utbudet av platser brodern besöker ger oss en ledtråd till var han tycker att det är viktigast att 

söka någonstans. Att muspojken letar efter systern högt upp bland molnen antyder att han 

söker efter kunskap om det som ännu är okänt för honom. Detta indikeras även av texten, då 

systern säger att hon ska berätta om vad som finns uppe bland molnen när muspojken är äldre 

och förstår. Att han flyger bland molnen antyder därför att han även är i en pågående 

mognadsprocess, eftersom systern i texten antyder att pojken ännu är för ung för att förstå. 

Muspojken söker efter att bli mer mogen och allmänbildad.  

De slumpmässiga föremålen som blivit bortkastade av systern, exempelvis spiken, halsbandet 

och fjädern, är också viktiga för att förstå ytterligare en innebörd av sökande. Att muspojken 

ens letar här antyder att systern kan ha återvänt till det hon en gång kastat, vilket indikerar ett 

sökande efter det bortglömda eller bortkastade. Här får vi känslan av att pojken försöker att 

söka efter något meningsfullt hos systern även i det bortglömda.  

Text- och bildförhållandet har visat sig vara kontrapunktisk både vad gäller miljöskildringarna 

och personskildringarna, då text och bild förvisso motsäger varandra, men enligt min mening 

gör detta på ett kreativt sätt som för berättelsen framåt. För hur skulle vi annars exempelvis 

förstå systerns motsägelsefulla agerande vid vägen, när hon istället sitter vid ett träd, 

egentligen är en viktig del av leken? Att hon dessutom har avbildats som en väldigt liten figur 

som går att hitta på vissa sidor ger också känslan av att hela sökandet handlar om en 

kurragömmalek. Bildernas och textens motsägelse visar dessutom att systern har många 

egenskaper. På bilden med badtunnan får vi i texten veta att systern tycker om 



30 

 

uppmärksamhet, men att hon har en tendens att gömma sig när hon blir sur. I bilden kan vi 

endast utläsa att hon gömmer sig, eftersom hon inte syns till. Att text och bild motsäger 

varandra gör därför enligt mig berättelsen som helhet djupare, då vi får lära känna 

karaktärerna bättre.  

Detta text- och bildförhållande öppnar även upp en annan intressant aspekt, nämligen att 

läsarna blir aktiva i ett sökande efter helhetsbilden. Det är upp till läsaren att koppla ihop 

information från både illustrationerna och texten, för att bilda sig en egen tolkning. Att boken 

har så vida tolkningsmöjligheter gör därför att både texten och bilderna går att förstå 

någorlunda bra på egen hand, men helhetsbilden av sökandets innebörd i berättelsen skulle då 

se ganska annorlunda ut.  

Frågan är dock hur allt sökande egentligen kan relateras till hur barn läser. Hur mycket förstår 

barn egentligen av tolkningsmöjligheterna? Detta kan jag inte besvara i denna uppsats, även 

om det skulle vara intressant att undersöka med kvalitativa intervjuer i framtida forskning. 

Barns förståelse påminner mig dock om Johanssons tankar kring vuxna och bans relationer, 

som enligt honom gynnas om vuxna försöker förstå sig på barnens fantasi. Detta öppnar upp 

för diskussionsmöjligheter mellan barn i 3-6 års åldern (åldersgruppen som Var är min syster 

huvudsakligen riktar sig till) och de individer som läser upp boken för dem. Även om barn 

kanske inte på egen hand skulle filosofera kring sökande efter en försoning, så finns trots allt 

denna tolkningsmöjlighet. Om bilderboken ger utrymme för reflektion kring sökandets olika 

aspekter, så är detta något som vuxna och barn kan diskutera och förstå på ett djupare plan 

tillsammans. Bilderböcker kan därmed fungera som ett medel för att fördjupa barns förståelse 

och tolkningsförmåga. Vi måste bara leva oss in i barnens fantasier.  
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