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Selv har jeg bare vært i stand til å identifisere en 
eneste referanse til andre enn Jesper, Mette og 
Petra, når vi på s. 256 plutselig hører om ”Henri-
ette”, som ”delar Jespers negativa skolerfarenhe-
ter”. Slikt kunne vi hatt mer av!

Et siste poeng dreier seg om den gjennomgå-
ende rollen Pedagogiska gruppen spiller i avhand-
lingen. For en som kjenner diskusjonen rundt PG 
bare overfladisk, hadde det vært interessant å få 
konkretisert den kritikken mot gruppen som KB 
viser til for eksempel i kap. 2. I samme kapittel 
omtales dessuten en konflikt mellom PG og den 
prosessorienterte skrivepedagogikken; det ville 
jeg også gjerne visst mer om. Endelig hadde jeg 
ønsket at forfatteren hadde vært tydeligere på sitt 
eget ståsted i forhold til disse to retningene.

Dette er likevel bare bagatellmessige innven-
dinger. Alt i alt gir KBs avhandling et viktig bi-
drag til forskningen om lærerutdanning generelt. 
Dokumentasjonen er grundig, det omfattende 
materialet blir analysert og tolket med et ekspert-
skjønn, og konklusjonene er interessante. Jeg av-
slutter gjerne denne omtalen med å vise til Ker-
stin Bergöös poengtering av at tradisjonelle kurs 
i emneskunnskap og didaktisk teori neglisjerer 
studentenes behov for å forstå ”hur man lär sig 
genom att undervisa” (s. 281). Det holder ikke å 
reflektere i seminarrommet.

Frøydis Hertzberg

Helena Magnusson, Berättande bilder. Svenska 
tecknade serier för barn. Makadam. Göteborg 
2005.

Recensionen er tredelt. I den første del gives et 
kort resumé af Helena Magnussons afhandling, i 
anden del præsenteres mine kommentarer og kri-
tik og sidste del er en sammenfattende vurdering 
af afhandlingen. Der anvendes dansk termino-
logi, om end den i videst muligt omfang er tillem-
pet den svenske. For eksempel oversættes barnse-
rier til ”børneserier”, selvom ”børnetegneserier” 
umiddelbart er mere anvendt på dansk. Som ho-
vedregel er den svenske term anført i parentes før-
ste gang termen bruges.

I afhandlingen Berättende bilder sætter Helena 
Magnusson sig for at skrive de svenske børnese-
riers historie og herved nuancere billedet af hvad 
svenske børneserier er, som hun skriver i intro-
duktionen. Som del af denne overordnede pro-

blemstilling vil Helena Magnusson give en karak-
teristik af børneseriernes beretter-teknik og ud-
vikle en terminologi for beskrivelsen af børnese-
rier. Det gør hun ved at analysere et materiale der 
strækker sig over adskillige publikationsformater 
og over en periode der begynder i slutningen af 
1800-tallet og frem til i dag, samt indenfor ram-
merne af Thierry Groensteens seriesystemteori 
og narratologien.

I afhandlingens indledning præsenterer He-
lena Magnusson den nævnte problemstilling sam-
men med en afgrænsning af afhandlingens mate-
riale og en kort præsentation af tidligere forskning 
med relevans for emnet. Herefter gives en række 
grundlæggende definitioner af anvendt termino-
logi og en præsentation af hvordan afhandlingen 
er bygget op.

I kapitel 2 præsenteres den teori og de begreber 
der danner ramme for analysen af børneserierne 
i de efterfølgende kapitler. Med udgangspunkt i 
referencer til eksisterende serieforskning og –teori 
diskuterer Helena Magnusson seriebegrebet og de 
elementer der indgår i en serie. Herefter præsen-
teres den specifikke begrebsramme som bruges i 
afhandlingen, dvs. den ovenfor nævnte seriesys-
temteori og narratologi.

De følgende fem kapitler inddeler i kronolo-
gisk orden perioden fra slutningen af 1800-tallet 
til i dag. Perioderne er ifølge indledningen inddelt 
efter væsentlige ændringer i publikationsforma-
ter. Hvert kapitel indeholder en præsentation af 
periodens publikationsformer og en diskussion af 
generelle træk og karakteristika ved seriernes ind-
hold og form. Inden en afrunding af perioden ved 
overgangen til den efterfølgende periode, er der i 
hvert kapitel yderligere en analyse og diskussion 
af en bestemt børneserie af en navngiven forfatter/
tegner. Disse eksempler illustrerer nogle af de sær-
træk der er blevet fremhævet som kendetegnende 
for periodens børneserier forud i kapitlet.

Kapitel 3 omhandler perioden fra 1890erne til 
1910erne. Helena Magnusson lægger ud med at 
introducere seriernes fremkomst med nye tryk-
kemuligheder i den vestlige verden, specificeret 
ved Europa og USA, og deres etablering i dags-
pressen. Derudover kommer der flere ugeblade 
(veckotidninger) til, hvoraf flere indeholder serier. 
Det er dog særligt i julehæfterne (juletidninger), at 
svenske børneserier får deres gennembrud.

Hovedpersonerne i denne periodes serier er 
børn – ikke mindst møgunger (rackarungar) – 
og dyr. Serieformen er så småt ved at etablere sig, 
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om end tekst endnu ikke er integreret i billederne. 
Kapitlet afsluttes med en analyse af nogle af Otti-
lia Adelborgs illustrationer og børneserier.

Kapitel 4 er det mest omfangsrige (63 sider) og 
handler om børneseriernes etablering fra 1920erne 
til 1940erne. Her bliver ugebladene meget po-
pulære og danner afsæt for børnehæfterne (barn-
tidninger), som også efterhånden indeholder bør-
neserier. Børneserierne etableres som genre i sta-
dig flere sammenhænge, også i bogform. Tema-
erne hentes fra børns hverdag og handler om dyr 
og om ulydige eller uheldige børn som bliver straf-
fet. Mange af børneserierne har en opdragende 
funktion. I denne periode kommer også flere vig-
tige børneserietegnere til, primært hentet fra bil-
ledbogs-feltet.

Hvad angår formen nævnes der en række ka-
rakteristika som i forskellig grad er kendeteg-
nende for børneserierne i denne periode. Teksten 
er endnu ikke integreret i ruderne, men skrives 
under dem. Mange børneserier har karakter af te-
aterscene og i mindre omfang ser man en bevidst-
hed om seriens form inkorporeret som et metani-
veau. Eva Billows børneserie om Kajsa och Snur-
ran analyseres i den sidste del af kapitlet. Denne 
serie er et godt eksempel på karakteren af teater-
scene og i seriens første periode ses også eksemp-
ler på den nævnte metabevidsthed.

Kapitel 5 omhandler 1950erne og 1960erne. I 
1950erne er der et boom i børneseriemarkedet, 
ikke mindst fordi der kommer flere seriehæfter (se-
rietidninger) til, også specifikt henvendt til børn. 
Det er samtidig en periode der præges af en kritik 
af serier fra forskelligt hold i det svenske samfund. 
Serierne kritiseres for at være skadelige blandt an-
det for børns læsetræning. Det er i denne periode 
at teksten for første gang for alvor integreres i seri-
ernes billeder. Der afsluttes med en analyse af en 
detektivserie (deckerserie) for børn, om Ture Sven-
ton, af Åke Holmberg og Sven Hemmel.

1960erne præges til gengæld af nedgang: der er 
flere af de nye børneseriehæfter, og børnehæfter i 
det hele taget, som lukker, blandt andet på grund 
af konkurrencen fra tv. Fra 1960erne forsvinder 
også en del af det opdragende islæt som var så ty-
deligt i 1950erne.

Det ændres dog i 1970erne, som kapitel 6 hand-
ler om. Det nye der sker i publikationsform er at 
seriealbums bliver populære, ikke mindst mange 
fra udlandet. Her nærmer børneserier og børne-
litteratur sig hinanden igen. Børneseriernes op-
dragende funktion har nu et andet fokus, de bli-

ver bevidstgørende og skal lære børn at være sam-
fundskritiske. Børneserier bruges også til pæda-
gogiske formål som seksualundervisning. Form-
mæssigt eksperimenteres lidt mere med helsiden 
(ytan) end man har gjort i den tidligere periode. 
Emnemæssigt er det stadig børn og dyr der do-
minerer. Samtidig opstår en bevidsthed om serier 
som kunstnerisk udtryk, om end serier stadig bli-
ver betragtet som del af populærkulturen. I sidste 
del af kapitlet analyseres børneserien Bamse som 
et eksempel på nogle af de nævnte træk.

I kapitel 7 præsenteres den sidste kronologiske 
periode, fra 1980erne til i dag. Børneserierne er 
her i krise. Konkurrencen fra andre medier, ikke 
mindst computerspil, er stor, og andre serier som 
de japanske manga kommer til. Indenfor voksen-
serierne er der dog interessante tendenser i denne 
periode hvad angår æstetiske og narrative udtryk, 
og denne udvikling synes at påvirke i det mind-
ste nogle af børneserierne. Det gælder i hvert fald 
det eksempel som Helena Magnusson vælger at 
analysere som afslutning på dette kapitel, nemlig 
Mats Kälblads Vimmelgrind.

I kapitel 8 giver Helena Magnusson et resumé 
af hele afhandlingen. Noterne er samlet til sidst, 
hvorefter kommer en litteraturliste, oplysninger 
om illustrationer samt et appendiks over det ma-
teriale der er anvendt ordnet efter format (serie-
blade, bøger etc.).

Første kommentar til den teoretiske ramme 
drejer sig om det hensigtsmæssige i kombinatio-
nen af Groensteens seriesystem og narratologien. 
De figurerer som to adskilte begrebsrammer i ka-
pitel 2, hvilket er overraskende fordi de begge har 
narrativitet og derfor tid og rum som omdrej-
ningspunkt. Det ville derfor have været oplagt at 
kombinere dem, sådan at begreberne fra narrato-
logien blev defineret og diskuteret indenfor ram-
merne af Groensteens specifikt seriebeskrivende 
begrebsramme, men dette gøres ikke.

Et centralt eksempel er spørgsmålet om narra-
tivt forløb i forhold til helsiden. I diskussionen af 
serier og af seriesystemet diskuteres klipning, si-
delayout og sammenfletning (pp. 45–46) som af-
gørende for seriefortællinger (serie-berættelser), li-
gesom det anføres at helsiden har en betydning, 
også i forbindelse med tid og rum. Men da nar-
ratologiens begreber om tid og tempo – ellipse, 
beskrivelse etc. – efterfølgende præsenteres, dis-
kuteres det ikke for eksempel hvilken (om nogen) 
betydning helsiden har for tempo i en serie. Det 
er kun et eksempel, men forholdet mellem bil-
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lede, billedforløb og helside er ikke desto mindre 
et centralt særtræk ved tegneserier, hvor netop en 
gennemtænkt kombination af de to teorier kunne 
være et værdifuldt bidrag i beskrivelse og analyse. I 
det tilfælde at en sådan kombination ikke var mu-
lig, ville det have været på sin plads om ikke andet 
at diskutere det hensigtsmæssige i valget af netop 
disse teorier til analysen af narrative serier.

I problemformuleringen nævnes det, at for-
målet med afhandlingen er dobbelt; dels at skrive 
de svenske børneseriers historie, dels at udvikle 
en anvendelig terminologi, hvorfor der gøres ud-
førligt rede for mediets narrative forudsætninger. 
Forholdet mellem teorikapitlet og analysekapit-
lerne bærer præg af denne dobbelthed, hvilket 
fremgår af præsentationen af teori og begreber, 
hvoraf nogle af de grafiske pointer illustreres med 
udenlandske eksempler (Tintin). Det lægger op til 
en generel præsentation af teori og begreber, som 
ikke tager afsæt i det konkrete materiale der ana-
lyseres. Afhandlingen placerer sig således mellem 
1) at ville præsentere en teori og begrebsramme 
til analyse af serier og derefter give eksempler på 
anvendelse ved analyse af svenske børneserier, og 
2) at ville præsentere en teori- og begrebsramme 
til brug for analyse af svenske børneseriers histo-
rie. Det er en balancegang, og det der er lykkedes 
bedst er seriehistorien. Når den teoretiske ramme 
og begreberne ikke er styrende for beskrivelsen og 
analysen af de enkelte perioder, kan man derfor 
spørge, hvorfor de skal have så meget plads i af-
handlingen. Det er der muligvis gode grunde til, 
men de fremgår ikke.

Sammenhængen mellem den teoretisk ramme 
og serieanalyse – og derved afhandlingen i sin 
helhed – ville have vundet meget ved en uddy-
bende diskussion af baggrunden for valget af te-
ori; dens anvendelighed i analysen og også me-
get gerne af, hvorvidt teoriens anvendelse i ana-
lyserne kunne gøres tydeligere og mere systema-
tisk end tilfældet er.

I indledningen nævner Helena Magnusson at 
hun vil sætte titler og skabere ind i en historisk 
og social sammenhæng og det gøres i kapitlerne 
ved for eksempel at referere til forskellige (skif-
tende) syn på barndommen samt på børneseri-
ernes funktion og status i samfundet. Forbindel-
sen mellem serier og samfund inddrages således 
i beskrivelse og analyse, men denne forbindelse 
er ikke del af teori- og begrebsrammen, og den 
diskuteres ikke eksplicit i afhandlingen. Implicit 
kommer det derfor til at se ud som om børneseri-

erne uproblematisk afspejler bestemte samfunds- 
og historiske tendenser i tiden.

Hvad angår teori og begrebsramme melder der 
sig to kommentarer i forlængelse af ovennævnte. 
Det første er det grundlæggende spørgsmål om, 
hvordan forholdet mellem serierne og samfundet 
defineres teoretisk og begrebsmæssigt indenfor af-
handlingens teoretiske ramme. Man kunne ind-
vende, at det ikke er afhandlingens primære hen-
sigt at beskrive dette forhold, men da det indgår 
som kendetegn ved flere af perioderne, er det for-
venteligt at det inddrages i en eller anden form 
i diskussionen også af den teoretiske ramme. Et 
eksempel på, hvor forholdet serie-samfund ind-
går er det følgende:

”Rackarungemotivet i seriarne närmer sig se-
nare det som kallats tjuvpojksböcker. Skillnaden 
bestårför seriernas del i det att skildringen inte 
längre er en metafor för samhället utan rör det 
faktiska föhållandet mellan barn och vuxna.” (p. 
59)

Den anden kommentar ligger i forlængelse af den 
første og efterspørger en diskussion i afhandlingen 
af, hvorvidt børneserier kan andet end at afspejle 
bestemte tendenser i det samfundet de er del af, 
eller om de har muligheden for – som kunstne-
risk udtryk – at sætte spørgsmålstegn ved for ek-
sempel et givet samfunds normer. Det ville have 
været spændende, hvis afhandlingen havde ind-
draget denne diskussion, ikke mindst fordi der er 
afsæt til det i analysen i eksempler som det føl-
gende om serierne fra 1970erne:

”Flera av barnserierne som beskriver samtida 
vardag har som uttalat syfte att dels visa hur sam-
hället ser ut og fungerer, dels uppmana til förand-
ring genom aktiv handling.” (209)

Men diskussionen af forholdet mellem børneseri-
ernes fiktion og det samfund de er del af udfoldes 
ikke i analysen og der er ikke meget hjælp at hente 
i den teoretiske ramme, som alene er æstetisk og 
narrativt orienteret. Hvorvidt den valgte teori er 
hensigtsmæssig i denne sammenhæng, kunne der-
for oplagt have været diskuteret.

I afhandlingens problemstilling afgrænses ma-
terialet til nationalt producerede børneserier. 
Samtidig anføres det, at hovedparten af de pu-
blicerede serier i perioden var importerede (f.eks. 
Disney), men de inddrages kun sporadisk i kapit-
lerne. Det er selvfølgelig helt almindeligt at man 
skriver nationale historier indenfor kunst, politik 
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etc., men det er ikke desto mindre et interessant 
spørgsmål hvilke konsekvenser fravalget af en så 
stor del af seriemarkedet har, for eksempel for dis-
kussionen af det svenske børneseriemarked gene-
relt og for afhandlingens diskussion af den æste-
tiske og narrative udvikling i de svenske serier.

De svenske børneserier diskuteres ikke inden-
for konteksten af de importerede serier, men i ly-
set af anden børnelitteratur, nemlig billedbøger. 
Det er ikke så overraskende, da mange af for-
fatterne ifølge afhandlingen er de samme. Velvi-
dende at en afgrænsning er nødvendig, ville det 
dog have været spændende med en diskussion af 
denne afgrænsning samt hvilke fordele det ville 
have, hvis man mere systematisk inddrog de im-
porterede serier i diskussionen også.

I indledningen anføres det, at kapitlerne er op-
delt i henhold til skift i publikationsfora. Det gi-
ver god mening da der argumenteres for at disse 
skift også har med skift i form og indhold at gøre. 
Med dette udgangspunkt ville det dog have væ-
ret ønskværdigt, at periodeinddelingen var blevet 
diskuteret mere, dels fordi den indimellem bry-
des af konkrete eksempler (f.eks. anvendelsen af 
Kajsa-eksempler p. 137 og søndagsskolehæfterne 
p. 119), dels fordi andre periodiseringer synes at gå 
på tværs, såsom udpegningen af en ”børneserier-
nes guldalder”, der ligger fra 1930erne til 1950erne 
og derved går på tværs af kapitlernes opdeling. 
Der skal nødvendigvis træffes valg hvad angår pe-
riodeinddeling, men netop i en afhandling som 
beskæftiger sig med et langt forløb og med at re-
degøre for seriernes historie, ville en diskussion 
af den valgte periodisering, og de undtagelser og 
problemer den medfører, være på sin plads.

De kritiske kommentarer er primært rettet 
mod den teoretiske ramme og dens sammenhæng 
med analysen, og mod den begrænsede diskussion 
i forbindelse med en række valg der nødvendig-
vis træffes i en afhandling som denne, for eksem-
pel vedrørende materiale og periodisering. Til det 
sidste kan man med nogen ret svare, at valg og 
afgrænsninger altid er nødvendige. Som hoved-
regel er de afgrænsninger Helena Magnusson har 
foretaget fornuftige og bryder ikke med gængse 
normer for denne type undersøgelse. Det ændrer 
dog ikke ved at de overvejelser der ligger bag samt 
konsekvenserne af afgrænsningerne bør fremgå 
tydeligere end tilfældet er her.

Når det er sagt, så er det en velskrevet afhand-
ling, og at det fremgår at Helena Magnusson har 
en meget stor viden om feltet, hvilket er flot da 

det er stort og mangeartet hvad angår publika-
tioner, genrer etc. Helena Magnussen har end-
videre mange vidende og gode analytiske og te-
matiske pointer i diskussionen af konkrete se-
rier. Den gennemgående diskussion af børneserier 
overfor billedbøger, og børnelitteratur i det hele 
taget, er meget interessant og bringer læseren frem 
til gode pointer både i forhold til serierne, men 
også i forhold til billedbøgerne. Med det svenske 
eksempel og diskussionen af (børne)serier over-
for billedbøger mener jeg derfor at Helena Mag-
nusson bidrager med nyt til den bredere diskus-
sion af serier, sådan som hun også sætter sig for 
i indledningen.

Anne Magnussen


