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Detta är en litteraturstudie som syftar till att synliggöra hur modern teknik så som 

mobiltelefoner och olika datorer gestaltas i bilderböcker i relation till hur teknik 

används i verkligheten. Flertalet bilderböckers olika sätt att skildra denna moderna 

teknik, i person och miljöskildring och som verktyg för fantastiska portar mellan 

olika världar analyseras och diskuteras utifrån hur användandet ser ut i verkligheten i 

dagens samhälle. Materialet består av åtta svenska bilderböcker utgivna år 1998 och 

senare.  
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1 Inledning 

 

Detta är en litteraturstudie som syftar till att synliggöra hur modern teknik så som 

mobiltelefoner och olika datorer gestaltas i bilderböcker i relation till hur teknik används i 

verkligheten. I studien har åtta svenska bilderböcker som utkommit år 1998 och senare 

analyserats och fynden har ställts i relation till fakta om teknikanvändandet i verkligheten.  

     Att böcker läses för barn och att teknik används av små barn det vet vi. Statens medieråd 

(2013) redovisar statistik som synliggör att barn redan från ett års ålder möter digitala medier 

och att de kopplas upp mot internet med dessa apparater.  Ett relativt nytt fenomen som fått 

fäste i vår litteraturkonsumtion är böcker i digitalt format. Böckerna har flyttat in i 

mobiltelefonerna och datorernas värld men har datorerna och mobiltelefonerna flyttat in i 

bilderböckerna värld och hur gestaltas de i så fall? Redan år 1980 ställde Edström en liknande 

fråga som denna studie syftar till att undersöka nämligen frågan om det i första hand är 

”Sörgårdens, Bullebybarnens, Emils och Kulla-Gullas miljöer som barnen möter i sin 

litteratur eller är det dagens teknologiskt betingade omvärld” (Edström, 1980, s.139). 

     I den inledande delen av arbetet beskrivs studiens syfte, dess frågeställningar och 

motivationen till genomförandet av just denna studie. Därefter presenteras tidigare forskning 

och begrepp definieras.  Detta följs av en redovisning av metoden som använts för studien. 

Därefter presenteras det analyserade materialet, analysen och slutligen en avslutande del med 

diskussion. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

I denna studie har syftet varit att visa hur gestaltandet av modern digital teknik i bilderböcker 

förhåller sig till det man vet om hur barn använder den nämnda tekniken i verkligheten. Det är 

viktigt att man som förskollärare kan se hur den skönlitteratur som används på förskolan 

förhåller sig till barnens egna erfarenheter. 

     Hur ser barns teknikanvändande ut i Sverige enligt forskningen? Vilken teknik gestaltas i 

bilderböcker och vad har tekniken för roll i berättelsen? Vem använder tekniken – barn eller 

vuxna eller båda?  

 

1.2 Motivation 

 

Två vanligt förekommande aktiviteter i små barns liv är högläsning och användande av digital 

teknik, även om läsning i traditionell form inte utövas i lika hög grad som för några år sedan 

(Baumgarten – Lindberg, Ekström, Larsson, Reslegård, 2012). Användandet av andra medier 

ökar däremot. Användandet av digitala medier utanför förskole- och skolvärlden bland små 

barn (0-8 år) blir allt vanligare och debuterna sker i allt yngre åldrar. Den genomsnittliga 

internetdebuten för svenska barn under åren 2012/2013 är vid tre års ålder (Statens medieråd, 

2013). Det är inte bara i barnens hem som medierna blir allt vanligare utan de förekommer allt 

oftare i barns skolmiljö, där de introduceras som ett komplement till det befintliga utbudet av 

läromedel. Skolinspektionen önskar att skolorna vore ännu bättre på att använda sig av 

modern teknik i undervisningen (Skolinspektionen, 2012). Hur ser användandet då ut i 

bilderböcker, av vem och hur används tekniken där?  När jag sökt i svenska 

barnboksinstitutets (SBI) trend- och tendensrapporter har jag haft svårt att hitta något skrivet 

om tekniken i bilderböcker däremot står det om att böcker omformas till digitala format så att 

de kan läsas i datorer och mobiltelefoner. 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

 

1.3.1 Modern teknik 

 

Modern teknik är ett ganska brett begrepp men det som definieras som modern teknik i denna 

studie är datorer, stationära såväl som laptops, mobiltelefoner, lär-/surfplattor, läsplattor, och 

skärmar, alla oavsett modell och tillverkare. 

 

1.3.2 Bilderboken 

 

Barnlitteratur i sig är ingen genre av litteratur likt dikter eller romaner alltså en ”typ av 

litterära texter med tydliga, definierbara återkommande drag” (Nikolajeva, 2004, s.13) utan 

”litteratur skriven, publicerad, marknadsförd och behandlad av experter med barn som dess 

huvudsakliga publik” (Nikolajeva, 2004, s.15). Barnlitteratur blir därför det som inte är 

vuxenlitteratur. Westin (2002, s. 131) beskriver problematiken i att definiera vad barnlitteratur 

egentligen är om det inte bara ska hållas i motsatsförhållande till vuxenlitteratur. En skillnad 

som ligger utanför själva texten men som ändå kan användas som gränsdragning mellan 

litteratur för vuxna och barn är i hur den konstrueras (a.a. s, 131). Barnlitteratur skrivs av en 

annan grupp än den grupp den vänder sig till (Kåreland, 2009). Därför är också barnlitteratur 

en källa som synliggör vad vuxna önskar och begär av barn och visar hur de vuxna definierar 

sig i förhållande till barnet (Westin, 20022, s. 133). 

      Bilderboken som är en genre av barnlitteratur definieras på olika sätt. Kåreland (2001, 

s.45) skriver att en bok vars innehåll minst till hälften består av bilder klassas som en 

bilderbok. Nationalencyklopedin ger beskrivningen att bilderboken ursprungligen kommer 

från tyskans, Bilderbuch vilket syftade på ”en rikt illustrerad bok, från 1800-talet 

genrebeteckning för böcker för yngre barn där bilderna är viktiga för innehållet” 

(Nationalencyklopedin, 2014). Det var även i Tyskland som den första moderna bilderboken 

gavs ut (Kåreland, 2001, s. 44-45). Den hette Der Struwwelpeter, som översatt till svenska 

blev Pelle Snusk och var en parodi på sin samtids annars så uppfostrande och moraliserande 

barnböcker (Kåreland, 2009, s. 63). 

     De olika definitionerna skiljer sig lite åt men de framhäver alla bildens centrala roll. För att 

bestämma en barnboks genre har Nikolajevas (2000, s.17) indelning inspirerad av Torben 
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Gregersen använts. Med den indelningen ses en bok som inte har en berättelse som en 

pekbok, en bok som är helt utan ord eller endast har ett fåtal ord men ändå berättar en 

berättelse är en bildberättelse. Bilderboken har ett innehåll där både bilder och text är lika 

viktiga och den sista kategorin, illustrerad barnbok där texten inte är beroende av bilden utan 

kan förstås i sig själv. Gränsen mellan dessa är inte alltid så tydlig och inom kategorierna 

finns stora variationer. Böckerna som använts i denna studie är bilderböcker och det bör även 

tilläggas att texter och bilders olika relation och beroende inom genren bilderböcker kan delas 

in i olika kategorier. Nikolajeva (2000, s.17) anger utifrån Joanne Goldens indelning ett flertal 

olika kategorier som bygger på samspelet mellan text och bild i en bok beroende på om det är 

symmetriskt, i beroende av, förstärkande eller kompletterande.  

     I en symmetrisk bok berättar orden och bilderna samma saker, det blir redundans och 

informationen kan bli övertydlig (Nikolajeva, 2000, s.21-22). När en bilderboks innehåll är 

kompletterande så fyller bilder och ord varandras luckor och kompenserar för varandras 

otillräcklighet, det som inte sägs i ord sägs i bild och det som inte sägs i bild kompletteras i 

ord.  När en bilderbok sägs vara beroende eller som det också kallas, expanderande så menas 

det att texten är starkt beroende av bilden för att förstå eller möjligtvis tvärtom, att bilden är 

starkt beroende av orden för att kunna förstås (a.a.). Bilderboken kan liknas vid ett 

flerdimensionellt medium (Kåreland, 2009, s.63). 

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Mobiltelefoner och datorer i vår vardag 
 

Många teknologiska uppfinningar har gestaltats i litteratur men de bygger inte alltid på den 

teknologiska utveckling som skett i verkligheten utan mer på fantastiska drömmar. Ibland har 

dessa drömmar gått i uppfyllelse och med tiden blivit verklighet. För att hitta verklighetens 

moderna teknik i bilderböcker bör den moderna tekniken existera i verkligheten innan den kan 

eftersökas i böcker. Därför har jag sökt information om när de moderna interaktiva tekniska 

apparaterna utkommit och börjat användas så att eftersökandet av lämpligt material kunnat 

fokuseras till rätt utgivningsperiod.  

      Bjärvall (2013) skriver att man i Sverige tidigt fick många privata mobilanvändare, dels 

för att det fanns ett fungerande nät och för att en stor del av utveckling och produktion 
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bedrevs i Norden. Försäljningen gick ändå relativt trögt ända fram till runt år 2000 då billigare 

och smidigare mobiltelefoner kom ut på marknaden och satte fart på försäljningen. 

Mobiltelefonen var på 1990-talet en hipp och cool symbol som användes av ett fåtal och idag 

cirka tjugo år senare är den en naturlig del av oss själva som används av de flesta på vårt 

jordklot (Bjärvall, 2013). Deen (2013) skriver att så många som sex av världens sju miljarder 

har tillgång till mobiltelefoner. I Afrika, som exempel, finns 800 miljoner registrerade 

mobilabonnemang och 1000 miljoner människor (Bolling, 2013). 

     Persondatorn som även den har blivit en vardagspryl som återfinns i de flestas hem kom 

under sent 1900-tal. Under 1970- och 80-talet utvecklades persondatorn, den blev mer 

attraktiv, mer lätthanterlig och framför allt mer tillgänglig. Till en början var persondatorerna 

och de enkla spelen tillverkade för de som var speciellt intresserade. Inte förrän på sent 1990-

tal letade datorerna sig in i de svenska hemmen där de tjänstgjorde som skrivmaskiner, 

musikspelare och kommunikationsverktyg. Detta berodde delvis på att datorerna blev billigare 

men också på att internet starkt börjat breda ut sig (Rietz, 2010). 

     Ipaden som även den återfinns i många svenska hem hade en rakare och snabbare väg in i 

våra hem. Kanske hade mobiltelefoner och datorer redan banat väg och skapat behov som 

denna lilla upplysta platta kunde möta på ett tillfredställande sätt. År 2010 lanserades den 

första iPaden i Sverige, det har sedan dess utkommit flertalet nya modeller med förbättringar 

och justeringar (ipad.nu, 2013). Det var Apple som var först med att tillverka denna för 

många tillfredställande platta, numera har de flesta tillverkarna flera egna modeller av s.k. 

surfplattor.  

 

 

2.2 Vem använder mobiltelefoner och datorer och 

hur 

 

Teknikanvändandet växer och barn använder datorer och mobiltelefoner i allt större 

utsträckning. Statistik visar att från år 2010 till mätningen 2012/13 har internetanvändandet 

bland barn i åldrarna 2 till 8 år tredubblats (Statens medieråd, 2013). Det beskrivs även att 

skillnaderna i teknikanvändandet som pojke respektive flicka framträder allt starkare ju äldre 

barnen blir. Bland de allra yngsta, barn 0-2 år syns inga skillnader. När barnen är 2-4 år syns 

skillnader i valet av spel, endast ett gemensamt spel finns med i pojkars respektive flickors 
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fem högst rankade spel. När barnen nått 5-8 år syns skillnaderna även i tiden som pojkar och 

flickor ägnar åt medier så som datorer och mobiltelefoner. 33% av pojkarna använder då 

medierna en timme per dag eller mer medan endast 13% av flickorna använder dessa medier 

en timme eller mer om dagen (a.a.). Skillnaden i vad man som ung pojke eller flicka gör i 

kontakt med den moderna tekniken har generaliserats till att pojkar föredrar sport och 

actionfyllda spel medan flickor är starkare representerade i sociala medier (Statens medieråd, 

2013a, s.8-9). Spel som lockar barn av båda könen är snabbspel som finns tillgängliga på 

internet och konstruktionsspelet Minecraft (a.a.). 

     Barn är inte de enda användarna av dessa medier. Vuxna kan ofta ägna många timmar 

framför datorer och mobiltelefoner. Svenska dagbladet redovisar i en artikel att barn 

protesterar mot deras föräldrars användande av denna moderna teknik. Delling (2014) skriver 

att 22% av de tillfrågade föräldrarna i undersökningen uppger att deras barn någon gång 

klagat på deras mobiltelefon- eller surfplattsanvändande under ledig tid. De skriver även att 

12% av föräldrarna uppger att de tappat uppsikten över sitt barn i riskfyllda miljöer då de 

använt mobiltelefon eller surfplatta (a.a.). 

     Stakston, som uppges vara expert på sociala medier refereras i SVDs artikel (Delling, 

2014) . Hon säger i intervjun att vi har kommit till en punkt där vi måste välja vilken väg vi 

vill gå i vårt teknikanvändande. För den generation som är föräldrar nu är tekniken fortfarande 

spännande och ger tillfredsställelse medan tekniken för barnen är något självklart som alltid 

har funnits. Hon säger enligt artikeln att allt fler användare gemensamt med 

familjemedlemmar eller vänner gör överenskommelser och reglerar sin tid som uppkopplade 

eller ouppkopplade för att nå en balans i användandet (a.a.). 

 

 

2.3 Boken på papper eller skärm 

 

Att tekniken har gått framåt och att nya sätt att förmedla medier på har utvecklats har påverkat 

bokskapandet och sättet att ge ut böcker. Jag sökte litteratur kring ämnet teknik i barnböcker 

på svenska barnboksinstitutet, SBI. SBI redovisar trender och tendenser i sin bokprovning av 

utgiven barnlitteratur år för år. År 2007 (SBI, 2008), 2008 (SBI, 2009) och 2009 (SBI, 2010) 

nämns inget om teknik i barnböckers innehåll och inte heller något om fenomenet e-böcker 

eller digitalt läsande medan det under år (2010 SBI, 2011) och 2011(SBI, 2012) finns en egen 

rubrik i innehållsförteckningen för denna digitaliserade läsning, ”E-böcker och appar”. År 



10 
 

2010 berättas att den första e-boken för barn utgavs år 2000, men att bilderböckerna 2010 

ändå var sällsynta. De få som utgivits var i första hand textböcker. De e-bilderböcker som 

utkom 2010 var på teckenspråk. Hopp och förväntningar på att få se var den nya tekniken 

kommer att leda litteraturskapandet beskrivs med positiv förväntan (SBI, 2011).  

     År 2011 beskrivs e-bok+/e-bok extra, digitala versioner av tryckta böcker som kan 

innehålla extramaterial i form av klickbara länkar, ljudeffekter m.m. (SBI, 2012). Ett nytt sätt 

att publicera litteratur uppmärksammas, nämligen att texter ges ut bit för bit via exempelvis 

bloggar. Det ger mottagarna möjlighet att påverka bokens handling under skaparprocessen. 

Även utvidgningar av personer och miljöer görs genom att länka vidare, genomföra uppdrag 

och tävlingsmoment. Processen blir då inte linjär utan sker i växelverkan mellan skapare och 

mottagare. År 2012 händer något i trendspaningen för i 2012 års bokprovning syns e-boken 

ingenstans, apparna omnämns i korthet i samband med ett konstaterande att innovation och 

nytänkande inom kategorin leksaksböcker, med flikar och mekaniska inslag har avstannat och 

då kanske ”flyttat över i den digitala utgivningen och apparna i stället?” (SBI, 2013, s. 12). 

Något hände mellan år 2011 och 2012 då de från ett år till ett annat inte längre studerar e-

böcker och appar, eller i alla fall inte redovisar detta tillsammans i bokprovningen.  

     Tryckta verk som digitaliseras är en helt annan sak än vad som studeras i detta arbete men 

det kan användas för att förstå den tekniska utvecklingens bakgrund. Om modern interaktiv 

teknik som på något sätt gestaltas i bilderböcker står det inte mycket, det som finns att läsa 

om detta i SBIs trend och tendensrapport från år 2007 till 2012 är att det år 2008 utkom 

faktaböcker med en stil och layout som liknar en digital hemsidas grafik (SBI, 2008). 

Däremot skriver Kåreland (2001) att den ”moderna tekniken och dess möjligheter går som 

motiv i ungdomsboken” (s. 89) sedan långt tillbaka. Fantasier om mirakelprylar och sagolika 

farkoster har tagit stor plats i litteraturen och det som fantiserats om i böcker har blivit till 

verklighet under årens lopp. Förekomsten av teknik har mestadels använts som ett verktyg för 

att fantisera om och föreställa sig hur framtiden kan komma att bli mer än för prylarna i sig 

själva (Kåreland, 2001, s.89-90) 

 

 

2.4 Ny teknik i litteratur 
 

Eftersom det finns väldigt lite att läsa om hur det speglades i nordisk litteratur när teknik så 

som telefonen, biografen och radion kom väljer jag att istället berätta lite om hur det såg ut i 
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brittisk litteratur. När telefonen, biografen och radion blev allt mer av ett vardagsföremål i 

Storbritannien mellan första och andra världskriget syntes det starkt i litteraturen (Trotter, 

2013, s.1). Trotter (2013, s.1) skriver att texter efter år 1927 börjar att fyllas med nya fenomen 

så som telefonkonversationer och biobesök. Modernistiska författare ville skildra allt nytt från 

lukten på plasterna till känslan att hålla i prylarna (a.a., s.1). Framför allt skriver Trotter 

(s.273) är kommunikationsverktyg en attityd mer än vad de är teknologiska apparater eller 

programkoder och ord som ”cool” användes i sammanhang då telefoner skildrades. De blev 

symboler som förstärkte personskildringarna. 

     Även Hermansson refererar till 1920 talet då författare i hög grad var ”upptagna med att 

skildra och gestalta sin tids teknologiska och mediala utveckling: fotografiet, filmen och 

ljudinspelningen” (2012, s.113). Hermansson skriver vidare att ny teknik influerat litteraturen 

sedan 1800-talet men att fokus i denna text ligger på att synliggöra internet som fenomen i 

och i relation till litteraturen (a.a.). Internet behandlas i de verk som Hermansson valt att 

belysa i förhållande till intimitet, sexualitet och vad en människa är eller kan vara. 

     Vilken teknik som gestaltas i litteraturen berättar mycket om den miljö och tid som den 

skapats i. När tekniken blir mer preciserad och detaljer som ofta ger boken mer aktualitet gör 

daterar i samma stund boken till en väldigt avgränsad tidsmiljö (Hermansson, 2012, s.115). 

     Hur teknik gestaltas i olika forum, vare sig det är i film, böcker eller i fantastiska som 

såväl vetenskapliga beskrivningar så har de historiskt sett haft en stor inverkan på 

utvecklingen av teknik och kommer troligtvis även att ha det framåt i tiden. Skildringar är inte 

enbart passiva beskrivningar utan även aktiva i att forma den teknologiska utvecklingen 

(Hermansson, 2013, s.124). 

 

 

2.5 Realism och fantasi i bilderböcker 
 

Fantasygenen och den fantastiska berättelsen är två begrepp med samma innebörd (Kåreland, 

2001, s. 81). Fantastiska berättelser skiljer sig från sagan genom att spegla parallella världar, 

verklighetens och fantasins. Annars har sagan och den fantastiska berättelsen ofta mycket 

annat gemensamt (a.a.).  

     Det är ganska vanligt och förekommer allt oftare att illustratörer och författare använder 

sig av förmänskligade djur. Detta är enligt Kåreland (2001, s. 86) dels för att det roar barn och 

för att det finns en stark tradition i fablerna som påverkar dagens berättelser. Som ett exempel 
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på förmänskligade djur i modern barnlitteratur nämner Kåreland boken Nämen Benny (2007) 

skriven av Barbro Lindgren och Olof Landström. Nikolajeva (2004, s.135) skriver dock att 

det finns mer än bara tradition och nöje bakom valet att gestalta människor som djur eller 

föremål. Dels skriver hon att personerna, oavsett i vilken form förutom människa de gestaltas 

i, alltid är ”en förklädnad för barnet”(s.135) eftersom de är så människolika i sitt sätt att vara 

och göra och på grund av likheten i deras problem. Sättet att använda djur eller föremål 

istället för människor som personer är enligt Nikolajeva ett verktyg för att skapa distans till 

problematiken och bättre anpassa handlingens utformning till vad man tror passar barnen som 

förväntas läsa boken (a.a.).  

 

3 Metod och material 

 

I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet av analysen att beskrivas närmare men också hela 

studiens arbetsgång från idé till vad det är idag. Jag kommer att beskriva hur det empiriska 

materialet valts ut och vilka avgränsningar som gjorts. 

 

 

3.1 Metod 

 

Texter existerar för att det tolkas, den definitionen gjordes redan på medeltiden. ”Att vara är 

att tolkas” (Palm, 2002, s.189) Vi gör hela tiden tolkningar av det vi möter utifrån våra 

erfarenheter. Att göra en mer vetenskaplig tolkning kräver att tolkningarna synliggörs och 

medvetandegörs. I hermeneutiken som är en lära om tolkning, försöker man klargöra hur 

tolkningar går till och vad som gäller när något tolkas (Palm, 2002, s.190). För att genomföra 

en analys av ett innehåll som leder till en tolkning krävs det att jag som analyserar har tydliga 

kategorier och föreställningar om vad jag vill titta på (Denscombe, 2009, s.307). I detta fall är 

det modern teknik enligt definitionen som beskrivits tidigare.  

     Metoden som använts i arbetet är narratologisk analys. I denna studie analyseras både 

barnlitterär text och bild som riktar sig mot yngre barn, 3-6 år. Eftersom ”summan av ord och 

bilder i en bilderbok är oftast något helt annat och mycket mer än bilder och ord, tagna var för 

sig” (Nikolajeva, 2000, s. 15).  
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     Det är ett stort arbete att inventera och analysera innehållet i barnlitteratur (Edström, 1980, 

s.139). Att tolka miljöerna i kvantitativ form likt Mählqvist med barnlitteratur som utkommit 

mellan åren 1870 och 1950 ger en tydlig bild av innehåll och möjligheter till generaliseringar i 

produktionen av barnlitteratur under olika perioder (a.a. s, 139). Men ett sådant arbete är allt 

för stort i detta sammanhang. Denna studie är i stället en kvalitativ studie som analyserar 

endast en liten del av det moderna bilderboksutbud som finns tillgängligt idag. 

Materialunderlaget är i denna studie inte tillräckligt för att ligga till grund för några större 

generaliseringar men analysen belyser ändå olika intressanta fynd som enligt mig är värda att 

lyfta fram. 

 

3.1.1 Mimetisk analysteori 

 

Litteratur kan studeras på olika sätt men analyserna bygger oftast på olika relationer mellan de 

fyra studieobjekt som finns i litteratur, d.v.s. text, verklighet, författare och läsare (Nikolajeva, 

2004, s. 35). Med text menas alla textbärare där ibland illustrationer och skriven text. I denna 

analys ligger fokus på vad texterna i boken säger i relation till verkligheten. Analys av 

relationen dem emellan kallas mimetisk (Nikolajeva, 2004, s.35). Beskrivningen hon 

använder av mimetiska teorier är att de ”betraktar litteratur som en avspegling av den verkliga 

världen”(s.35). 

     Palm (2002, s.197) redovisar i text och en illustrerad figur ännu fler kategoriseringar av 

texttolkningens primärfaktorer, d.v.s. delarna som tillsammans bildar textens kontext. De 

kategorierna är författare, läsare, språk, verklighet, tid, encyklopedi, ideologi och intertexter. 

Om verklighetsfaktorn skriver Palm att texters värld oavsett om de försöker vara fantastiska 

eller realistiska är ”skapad fiktion som bygger på en återskapad verklighet” (s.199). Därför 

upplevde jag det relevant att ställa analysen av bilderböckerna i förhållande till forskningen 

om användandet av modern teknik i verkligheten oavsett om böckerna var av fantastisk genre 

eller mer realistiska.  

 

3.2 Analysmodell och tillvägagångssätt 

 

I denna studie är det mina tolkningar och analyser som görs och olika tolkningar av analyser 

görs beroende på vem man är. Nikolajeva (2004) uttrycker en fara med det och skriver att en 

utav riskerna är att man lätt kan se personerna i litteraturen som aktiva och öppna varelser i en 
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mimetisk analys för att man lätt tillskriver dem mer än vad författaren tänkt sig. Detta för att 

man som läsare tolkar personerna utifrån sina egna uppfattningar och erfarenheter. Alla gör 

tolkningar av allt de möter, tolkningar är subjektiva och det finns aldrig ett enda rätt sätt att 

tolka något (Palm, 2002, s. 190, 194).   

     För att kunna göra en så motiverad och grundlig tolkning som möjligt har jag i 

analysarbetet först studerat böckerna i dess helhet, sedan gått in på delarna och sedan tillbaka 

till helheten igen och upprepat processen om och om igen. För som Nikolajeva (2000, s.13) 

skriver så skapar varje möte med texten nya möjligheter att upptäcka nya delar av den. Efter 

det analyserande arbetet har kortare beskrivningar av mina tolkningar formulerats i 

analysavsnittet. 

     När idén om studien började ta form hade jag inte så stor översikt över den moderna 

utgivningen av bilderböcker. Eftersom jag hade specifika önskemål om vad jag ville studera i 

bilderböckerna behövde jag ta reda på mer information om när den moderna teknik som jag 

ville studera kunde förväntas existera i den litterära världen. För studien krävdes barnlitteratur 

innehållande modern teknik så som mobiltelefoner och datorer och en förutsättning för att just 

den sortens moderna teknik ska kunna existera i barns böcker är att den bör finnas i 

verkligheten först. Efter att ha fått mer kunskap om teknikens utveckling började 

bilderboksletandet. Material har eftersökts i omgångar dels eftersom det är ett tidskrävande 

arbete men också för att jag lärde mig mer och ville veta mer efter mötet med varje ny bok. 

Eftersökande och analyserande arbete har därför skett i överlappande processer. 

     De frågor som har ställts till böckerna är många men främst ville jag titta på vilken teknik 

som finns, om det finns. Jag ställde även frågorna om vad som händer och hur saker och ting 

händer i boken. Jag intresserade mig även för att ta reda på när händelsen utspelades och var 

den tog plats. Inte minst var det viktigt att ta reda på vem som använde tekniken i boken och 

hur den användes där. Jag studerade även om tekniken i boken är visuell och verbal eller både 

och, d.v.s. finns med i text, i bild eller i text och bild? Det var även viktigt att titta på om 

tekniken är betydande för handlingen eller ej. 

     För att kunna hantera och presentera fynden på ett överskådligt sätt analyserades böckerna 

först var för sig i sin helhet. Sedan fokuserade jag mer på bokens olika delar och analyserade 

bilderbokens miljö och personer närmare. Alla bokens delar såväl var för sig som tillsammans 

som en helhet analyserades i sin relation till den moderna tekniken i boken och verkligheten. 

Jag valde att fokusera på person- och miljöskildringar i bilderböckerna därför att det är två 

delar som jag upplever att jag kan analysera i förhållande till forskningen om hur 
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teknikanvändandet ser ut i verkligheten, där information om vem eller vilka som använder 

tekniken samt när och hur den används finns tillgänglig. 

 

 

3.3 Urval 
 

Valet av böcker har skett utifrån några kriterier. Eftersom jag ville undersöka gestaltning av 

modern teknik i bilderböcker under den tidsperiod då den aktuella moderna tekniken 

existerade valdes böcker från och med år 1998 till och med år 2013. Gemensamt för de 

analyserade verken är att de är bilderböcker men även att de alla är också är producerade i 

Sverige. Sökandet efter böcker som innehåller mobiltelefoner och datorer gjordes genom att 

jag sökte igenom många bilderböcker som till slut gav mig åtta böcker som ligger till grund 

för min analys. Även om urvalet är begränsat och kan inte ligga till grund för generaliseringar 

belyser det ändå en del av det så gott som outforskade område som detta är. 

 

3.4 Narratologi 

 

Narratologi är en litteraturvetenskaplig inriktning som studerar texters uppbyggnad och 

teknikerna att berätta. Olika modeller för att analysera texter har tagits fram av olika 

teoretiker, alla är inte överens om allt men de flest enas om att det ändå finns två 

grundläggande delar att se till i ett litterärt verk och det ena är vad som berättas och det andra 

är hur det berättas. (Nikolajeva, 2004, s.36). 

     Dessa två nivåer av att se på en text synliggör olika delar. Historien bygger på händelser 

där vad som händer, var och när det sker samt vem eller vilka som agerar eller deltar är 

viktiga delar. Berättelsen består däremot av andra delar så som vem som berättar och för vem, 

vilket förhållande berättaren har till det som sker och ordningen som används för att berätta 

händelserna samt tiden i berättelsen i relation till historiens tid (a.a.). 
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3.4.1 Miljö  

 

Det svenska ordet miljö används i denna studie synonymt med engelskans ”setting” som 

refererar till både historiens plats och tid och inte bara till platsen som även den kan beskrivas 

med ordet miljö (Nikolajeva, 2004, s.70-71).  

     ”Miljön i en bilderbok etablerar den situation i vilken handlingen utspelar sig. Miljöns 

mest grundläggande funktion är att beskriva handlingens tid och plats”(Nikolajeva, 2000, s. 

117). Nikolajeva (2004, s.36-37) skriver att plats och tid även det kan ses utifrån nivåerna vad 

och hur. Med historiens plats och tid menas tiden då historien utspelas, denna tid kan vara 

samtidsskildrad, retrospektiv, historisk eller futuristisk beroende av när boken skrevs. 

Handlingens tid bestäms nämligen utifrån författarens samtid. En bok som för ett antal år 

sedan skrevs med en futuristisk tid kan i dagens samtid upplevas som historisk utifrån en 

förståelse läsaren besitter i sin samtid. Berättelsens plats och tid analyseras utifrån i vilken 

ordning det berättas, hur tidsspann skildras, hur miljön beskrivs och på vilket sätt 

förflyttningar sker. Tiden och platsen är viktiga delar i historien, däremot kan berättelsen vara 

mer eller mindre beroende av miljön. 

     Miljön kan vara integrerad i berättelsen eller användas som bakgrundsmiljö. När miljön är 

integrerad menas det att den är väsentlig för berättelsen medan den om den är en 

bakgrundsmiljö kan berätta mer allmänt om exempelvis plats och tid utan att vara avgörande 

för berättelsen. I skildringarna kan även symboler användas, Nikolajeva ger exemplen; ”ett 

dockskåp som symbol för en lycklig barndom eller en mörk skog som symbol för faror och 

skräck.”(s. 118). 

     Miljöbeskrivningarna är enligt Nikolajeva (2004) ett verktyg för att göra texterna 

trovärdiga. En miljö med många tidsangivande symboler sätter därför stor prägel på hur den 

boken kommer att uppfattas framöver. Om de har typiska trendattribut som förändras snabbt 

över tid blir historiens samtid begränsad till en kort tidsperiod till skillnad från om de består 

av tidlösa och långsamt förändrande symboler. Vanligt för barnböcker är att använda just 

denna tidlösa miljö eller s.k. obestämd nutid, båda dessa former gör nämligen att de litterära 

verken åldras långsamt och upplevs samtida under en längre period.  

     Redundans visar vad som är viktigt att uppmärksamma. Det som i bilderböckerna bara 

berättas visuellt lämnas mer åt individuell uppmärksamhet och tolkning hos mottagaren än det 

som berättas både verbalt och visuellt. 
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3.4.2 Personer 

 

I böcker finner vi olika personer. Dessa kan vara antingen huvudpersoner eller bipersoner. 

Huvudpersonen är alltid central medan bipersonerna kan vara både centrala eller perifera. För 

att en biperson ska vara central agerar den motspelare till huvudpersonen. Perifera bipersoner 

är sidofigurer och bakgrundsfigurer (Nikolajeva, 2004, s.100).  

     I barnböcker finns oftast fler än huvudpersonen. Detta för att barn oftast inte kan eller bör 

leva ensamma och för att det ofta finns didaktiska och pedagogiska skäl att vilja socialisera 

den unga läsaren (Nikolajeva, 2004, s.101). Dock skriver Nikolajeva att det intressant nog 

ofta förekommer ensamma huvudpersoner i bilderböcker. Förklaringen till detta skulle enligt 

Nikolajeva kunna vara att de ibland samspelar med andra motparter så som miljö eller 

föremål och att det även kan vara ett sätt att spegla barnets solipsistiska världsuppfattning 

(a.a.). I bilderböcker är oftast personskildringarna mer begränsade än i exempelvis romaner. 

Detta för att de sällan ges särskilt stort utrymme för mer djupgående gestaltningar av personer 

utan händelserna får ta mer utrymme (Nikolajeva, 2000, s.142). I bilder beskrivs personer ofta 

utifrån stereotypiska drag, för att visa personers kön kan färg så som blå och rosa användas 

för att skilja pojkar och flickor åt. Andra typiska drag är att pojkar är korthåriga och flickor 

långhåriga, att pojkar bär byxor och flickor bär klänning. När personer gestaltas av djur eller 

föremål blir stereotypiska normer så som färg och kläder för flickor och pojkar ännu mer 

tydliga för att bilden ska kunna berätta vilket kön personerna har (Nikolajeva, 2000, s. 143). 

     Persongestaltningen är en viktig del i min analys därför att jag vill synliggöra vem det är 

som använder tekniken så att jag kan jämföra bilderbokens och verklighetens personer i deras 

användande av teknik. 

 

 

3.5 Material 

 

Det empiriska material som ligger till grund för studiens analys är bilderböcker från år 1998 

och senare. Bilderböckerna är alla skapade av svenska författare och de finns tillgängliga på 

svenska bibliotek. Frånsett Nöff nöff Benny (2010) så innehåller alla de analyserade 

bilderböckerna gestaltningar av antingen mobiltelefoner eller datorer eller både och. Jag har 
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valt att ha med de tre böckerna om Benny skapade av Lindgren och Landström för att de har 

samma huvudperson och delvis bygger på varandra. Jag valde denna serie därför att de 

uppfyller de krav jag har på urvalet och de tre böckerna är intressanta att analysera i 

förhållande till varandra då de är lika men ändå olika. 

Böckerna som analyserats är: 

 

Prinsessor och drakar av Christina Björk och Eva Eriksson (2011) 

I Prinsessor och drakar får vi möta olika prinsessor på deras äventyr. Det berättas om en 

prinsessa för varje veckodag. I en utav episoderna får vi möta prinsessan Torinda som har en 

magisk teveskärm som kan öppnas som en port in till barnprogrammens värld. I prinsessan 

Lövkojas berättelse används prinsessans nya laptop-dator som port mellan drakarnas värld 

och prinsessans värld. 

     Skaparna av detta verk har även givit ut en bok som heter Riddare och drakar (2013). Den 

innehåller till skillnad från boken om prinsessor inte den moderna teknik som jag vill studera. 

 

Lill-Zlatan och morbror raring. Pija Lindenbaum (2006) 

I boken om Zlatan, eller Ella som huvudpersonen heter får vi följa med då Ella bor hos sina 

släktingar när hennes föräldrar är på utlandssemester. Det är en berättelse som utmanar flera 

normer. I boken finns en illustration som visar en laptop. Datorn omnämns inte i texten men 

har en central placering i bilden. 

 

Benny-serien, Barbro Lindgren och Olof Landström 

 

Nämen Benny. (2007) 

I Nämen Benny får vi följa Benny, en förmänskligad gris, då han gör uppror mot sin mammas 

försök att tvätta gosedjuret som är Bennys favorit. Han rymmer. På sin färd upplever Benny 

otäcka saker som gör att han inget hellre vill än att krypa upp i sin mammas trygga famn. I 

boken finns flera tillfällen då teknik gestaltas. Dels då en förmänskligad vänlig hund använder 

en laptop och en mobiltelefon och när Benny ser alla vuxna sitta framför datorskärmar i sina 

stugor. 

 

Jamen Benny. (2006) 
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I den här berättelsen om Benny tar tekniken inte alls lika stor del som i Nämen Benny (2007). 

Hunden med Laptopen finns med men används inte i handlingen. Vi får istället följa Benny då 

han får ett litet syskon och hur han upplever det. 

 

Nöff nöff Benny. (2010) 

I denna Bennyberättelse som är den senast utgivna gestaltas modern teknik så som 

mobiltelefoner eller datorer inte över huvud taget. Den vänliga hunden med telefon och dator 

finns inte med. Istället får vi följa Benny och hans lillebror under en äventyrlig utflykt till 

lerpölen där både vänner och fiender finns. 

 

Super-Charlie. Camilla Läckberg och Saari Millis (2013) 

Super-Charlie är en på många sätt intressant bok som innehåller många små delar som göra att 

berättelsen kan analyseras i oändlighet. Huvudsakligen handlar berättelsen om Charlie som är 

ett spädbarn men som olikt verkliga barn och andra barn i berättelsen har magiska krafter. 

Ingenting verkar vara omöjligt för honom. I denna berättelse om Super-Charlie kan vi följa då 

Charlie försöker hämnas på en pojke som varit elak mot Charlies storebror.  

     Tekniken i boken tar inte så stor plats men finns ändå med på flera bilder. Det är 

mobiltelefonerna som finns med de vuxna, på deras sängbord och matbordet, samt en dator i 

farfaderns bibliotek. 

 

Pelle på planetfärd. Jan Lööf (2010) 

I Pelle på planetfärd möter vi Pelle som tröttnar på att sitta vid sin dator och spela spel. Han är 

trött på att det är på låtsas och ger sig därför iväg på riktiga äventyr. Datorn, som upptar en 

stor del av illustrationen som klär en hel sida är oundviklig. Datorn gestaltas i både text och 

bild och har en central roll men endast i en kort del av berättelsens början.  

 

Viggos ord. Birgitta Westin och Mati Lepp (2011) 

Viggos ord är inte en typisk bilderbok utan dras lite åt hållet ordbok för småbarn eller 

liknande. Boken har en genomgående berättelse med ett kronologiskt handlingsförlopp där vi 

får följa Viggo. Han är en liten pojke som upplever olika saker i sin vardag. Tekniken finns 

med på lite olika ställen i både bild och text. Det är både datorer och mobiltelefon som 

behandlas i boken. 
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4 Analys 

 

Modern interaktiv teknik förkommer i barnböcker och tekniken används på olika sätt för att 

uttrycka olika saker. De är starka agenter i miljö- och personbeskrivningarna eftersom de har 

så social- och tidstypisk identitet. Tekniken används ibland även som magiska verktyg för att 

öppna dörrar mellan världar.  

 

 

4.1 Analys av modern teknik som del i miljö- och 

personskildring 

 

I många bilderböcker kan datorer och mobiltelefoner ses i form av miljö- och 

personskildringar. Nedan kommer ett antal sådana exempel att analyseras. 

 

Lill-Zlatan och morbror raring 

Pija Lindenbaum omtalas som en normbrytare, främst när det gäller genusnormer men också 

många andra normer (Warnqvist, 2011). I hennes bok Lill-Zlatan och morbror raring handlar 

mycket om att normalisera det som annars är avvikande från normen. Hur hon väljer att 

rutforma illustrationerna i sina böcker för att få fram rätt budskap kan enligt henne själv ta 

väldigt lång tid och är, en väldigt genomtänkt och utdragen process (UR Samtiden, 2013). 

Vilken tanke hon hade med illustrationen som kommer att beskrivas nedan vet jag ej men 

denna tolkning görs. 

      I illustrationen syns en laptop liggandes på ett bord i uppslagets förgrund. Datorn 

omnämns inte i texten och ingen utav de illustrerade karaktärerna riktar sin uppmärksamhet 

direkt mot den. I bilden är det kväll och alla toner går i skymningsgrå. Lite ljus strålar in från 

den öppna dörren där två av hennes morbröder står. Lill-Zlatan, eller Ella som hon egentligen 

heter, ska sova över hos sin mormor för att hennes föräldrar är bortresta. Hemma hos 

mormodern bor tre av Lill-Zlatans fyra morbröder. Lill-Zlatans fjärde morbroder Tommy, 

som inte bor hos mormodern, berättas vara olik sina andra tre bröder. De andra morbröderna 

gillar tjockpannkaka, jobbar på kontor och är ganska alldagliga. Tommy däremot är en berest 
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man som inte jobbar på kontor och som tycker bättre om sushi. Han gör till skillnad mot de 

andra morbröderna många roliga saker tillsammans med Lill-Zlatan.  

      I den illustrationen där Lill-Zlatan nattas hemma hos mormodern utspelas händelsen en bit 

in i rummet som bilden visar. Lill-Zlatan kan ses ligga i en tältsängsliknande säng och 

mormodern står en bit ifrån och tittar lite försiktigt på Lill-Zlatan som är ganska upprörd. I en 

ljusare del i det högra översta hörnet av den dubbelsidiga illustrationen ses två av de 

alldagliga morbröderna stå med händerna i sidorna sneglandes åt Lill-Zlatan och mormoderns 

håll. Den ena ser lite nyfiken ut och den andre mest arg. I det motsatta hörnet, d.v.s. det 

vänstra nedre hörnet syns fotändan av ytterligare en säng.  

     Laptopen som symbol i denna illustration beskriver vilken tid berättelsen utspelar sig i, 

vilket enligt min tolkning är en modern samtid. Den säger även en del om vad personerna i 

berättelsen använder för typ av teknologi då det inte är en stor, otymplig, äldre modell av 

stationär dator utan en nätt och smidigare och då även mer modern typ av laptop. Min 

uppfattning är att datorn tillhör mormodern eller någon utav de tre inneboende morbröderna, 

detta för att den hopfällbara datorn endast syns en gång och det är hemma hos mormodern. En 

stor del av berättelsen utspelar sig efter denna scen i andra miljöer och datorn följer varken 

med Lill-Zlatan eller morbror raring. Datorn blir en tillhörighet som säger något mer om 

morbröderna och mormodern utöver vad texten säger. I texten får vi veta hur alldagliga och 

konservativa morbröderna och mormodern upplevs vara ur Lill-Zlatans perspektiv, men en 

modern smidig laptop säger ändå att de kanske är lite mer med i utvecklingen än vad Ella 

upplever. Datorn blir i detta sammanhang en symbol för att vidga perspektivet på Ellas 

släktingar till att inte enbart bli hennes bild av dem utan jag som läsare får möjlighet att veta 

lite mer om dem än vad Ella vill berätta.  

 

 

Benny-serien: Jamen Benny, Nämen Benny och Nöff Nöff Benny 

 

I böckerna Jamen Benny och Nämen Benny har tekniken använts på olika sätt. Tekniska 

apparater som kan skådas i illustrationerna är såväl stationära som bärbara datorer samt 

mobiltelefon. I Nämen Benny finns en illustration som visar upprörde Benny tillsammans med 

sitt gosedjur, Lill-Nöffe, när de vandrar hemifrån för att hitta ett nytt hem. De har tidigare 

blivit nekade att flytta in i korvkiosken och när de som illustrationen visar passerar ett område 

med många små hus sitter alla grisar och stirrar rakt in i sina datorer. Texten lyder; ”Dom ser 

många grisar som sitter och stirrar på sina datorer inne i stugorna. Får vi flytta in, ropar 
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Benny. Men de hör ingenting.” Mannen i korvkiosken samt en annan man som blir arg på 

Benny är gestaltade som människor.  

      Benny och gosedjuret vandrar vidare och möter i en annan illustration en hund som under 

armen bär en laptop i ett fodral och använder mobiltelefon. Benny frågar hunden om han och 

gosedjuret får flytta hem till hunden. Hunden tar fram sin mobiltelefon för att ringa hem till 

sin fru och fråga. ”Får Benny och Lill-Nöffe flytta hem till oss? Aldrig i livet svarar hon.” 

     I ännu en illustration syns hunden. Det är när Benny är på väg hemåt igen och passerar 

korvkiosken för andra gången. Där står hunden men mobiltelefonen uppstickande ur fickan 

och ska till att betala.  

     I Jamen Benny återfinns samma hund som är med i Nämen Benny. I denna illustration 

sitter hunden under ett träd och knappar på sin laptop. Han sitter i bakgrunden när Benny syns 

springandes med tre balla grisar jagande efter sig. När Benny blivit stoppad av de balla 

grisarna som jagat honom och en utav dem slagit Benny kommer hunden igen. Texten uppger 

att Benny känner hunden. Först ses hunden komma gåendes över en kulle med laptopen under 

sin arm och hörlur i örat. Sedan syns hunden stå intill Benny som sitter på marken. Hunden 

har tagit ur hörluren för att lyssna på Benny. Benny berättar vad som hänt. I nästa illustration 

syns hunden framåtlutad mot de balla grisarnas håll. Han visar sina vargliknande tänder och 

har en bestämd min då han skäller ut dem. Efter det syns en bild där hunden övervakande ser 

på när de balla grisarna ber Benny om förlåtelse. 

      I den tredje boken om Benny som heter Nöff nöff Benny syns varken datorer eller 

mobiltelefoner. Det finns heller inte lika många vuxna karaktärer gestaltade. Den enda vuxna 

är Benny och Bennys lillebrors mamma. 

     Det man kan se i böckerna om Benny är dels de datoranvändande distanserade vuxna som 

sitter framför sina skärmar och varken ser eller hör. De sitter inomhus och har stationära 

datorer. Sedan finns hunden som begett sig utomhus med sin teknik. Hunden har en bärbar 

dator och en mobiltelefon. Hunden ser och hör Benny och lägger tekniken åt sidan eller tar 

den till sin hjälp för att försöka hjälpa Benny. Det är dock endast vuxna som i böckerna om 

Benny använder teknik och tekniken är endast i en situation i någon grad avgörande för 

handlingen. Det är när hunden med sin mobiltelefon ringer hem för att fråga sin fru. Men 

Hunden skulle lika gärna ha kunnat ringa via en sladdtelefon eller frågat personligen så att det 

just var en mobiltelefon säger mer om hunden som person än vad den som teknisk pryl är 

avgörande för handlingen. Hunden bär sina teknologiska tillhörigheter synligt på sin kropp 

och tvekar inte om han får möjlighet att använda dem. Han är en hipp hund som är medveten 
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om teknikutvecklingen, till skillnad från Bennys mamma som ha en spartansk tillvaro med 

dammsugaren som sin enda teknologiska tillhörighet, vad man som läsare får veta. 

 

 

Super-Charlie 

 

En annan bok som innehåller modern teknik i sina illustrationer är Camilla Läckbergs Super-

Charlie som är illustrerad av Millis Sarri. Camilla Läckberg debuterade som 

barnboksförfattare med denna bok och den fick stor uppmärksamhet när den kom genom stark 

marknadsföring. Nu finns det totalt fem utgivna böcker som handlar om mirakelbebisen 

Super-Charlie. Bokens illustrationer är fyllda med detaljer som utvidgar berättelsen. Det finns 

exempelvis små berättelser som bara berättas i bild, en om en liten fantasifigur som ser ut som 

ett randigt litet gosedjur som alltid är med Super-Charlie och gör allt som han gör. Den enda 

som verkar kunna se och interagera med denna figur är Charlie. I alla illustrationer där 

utomhusmiljö kan skönjas syns även en och samma nyfikna ekorre som följer alla steg Super-

Charlie gör. 

     I illustrationerna kan man även se mobiltelefoner. De går att se i bilder där föräldrar finns 

med men inte i bilder där föräldrarna inte syns. Detta får mig att tolka det som att föräldrarna 

är de som äger mobiltelefoner och att de är aktiva användare av den. Även om de inte syns 

interagera med telefonen i någon utav illustrationerna så har de telefonen i sin närhet och 

under uppsikt då de sysslar med annat. Mobiltelefoner kan ses i två av illustrationerna. Platser 

som de finns på är nattduksbordet när föräldrarna sover på BB då de just fått Super-Charlie 

och på köksbordet när de äter middag tillsammans med familjen.  

     I en annan illustration som visar en scen som utspelas hos farfadern kan man även se en 

laptop stå på ett klassiskt skrivbord av mörkt träslag. Skrivbordet är placerat i farfaderns stora 

bibliotek som är täckt av böcker från golv till tak. På datorns skärm syns, vad som kan liknas 

en logotyp som föreställer ett päron. Kanske vill illustratören laborera med en symbol som 

liknar det välkända varumärkets Apples logotyp som är ett äpple. I likhet med Apples logga 

har päronet i bilden ett blad på fruktens topp och de har båda en tugga som tagits från fruktens 

högra sida. Mobiltelefonen däremot ser inte ut att efterlikna någon känd tillverkares typiska 

signalement. Det är en grå telefon med display över halva telefonens yta och knappsats över 

den andra halvan.  

     Mobiltelefonen symboliserar enligt min tolkning den allt mer vanliga heltidsuppkopplade 

småbarnsföräldern som har mobiltelefonen som en förlängning av sig själv. Datorn hos 
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farfadern säger däremot något annat. Den virriga farfadern som yrar runt bland sina böcker 

ägnar ingen uppmärksamhet åt laptopen, ändå vittnar den om att farfadern säkerligen 

använder datorn ganska frekvent eller i alla fall nyligen eftersom datorn var uppslagen och en 

skärmsläckare visades. Datorn vidgar min syn på ven farfadern är och lockar min fantasi till 

att fundera vidare kring vem han är och vad han kan tänkas göra framför sin moderna dator. 

Datorn blir en symbol för att vidga farfadern personlighet och bjuda in läsaren att fantisera 

vidare om vem farfadern kan vara mer än vad den illustrerade situationen visar. 

 

 

Pelle på planetfärd 

 

Det finns en annan bilderbok där en dator illustrerats och där illustratören verkligen vill att 

datorn ska uppfattas som en Apple-dator. Där har logotypen tydligt ritats in på datorns 

baksida tillsammans med texten iMac. Denna intraikoniska text (Nikolajeva, 2000, s. 82-83) i 

samband med logotypen får mig som läsare att uppmärksamma datorn mer än om den inte 

hade haft texten och logotypen. Det är i Jan Lööfs bok Pelle på planetfärd. Jan Lööf har i 

många utav sin illustrationer varit tydlig med vilket märke mojänger och mackapärer har och 

enligt Lenas (2010) så är det typiskt för Lööf att beskriva folkhemstypiska miljöer och lekfullt 

laborera med moderna inslag i den. Datorn används av huvudpersonen Pelle och användandet 

kan ses i bokens första illustration. Det är när Pelle sitter och spelar datorspel som han till slut 

tröttnar på att uppleva saker genom en skärm och vill ge sig ut på ett riktigt äventyr. Datorn är 

av någon betydelse för handlingen eftersom den används, men den är mest en symbol för 

tiden som Pelle ska uppfattas leva i. Datorn skulle ha kunnat vara ett annat mindre tidstypiskt 

föremål så som en bok eller något där emellan exempelvis en tv som båda två likt datorn är 

medier som man kan uppleva berättelser genom, om än på lite olika sätt. Att författaren valde 

att sätta just en dator i Pelles händer gör att berättelsen får en annan kontrast än om Pelle 

exempelvis hållit i en bok. Mediet han använder sig utav är interaktivt och modernt och ger en 

kontrast till vad Pelle i övrigt möter under berättelsens gång då han upplevs gå från en virtuell 

fantasivärld till en med fysiskt fantasivärld. Först leker han fysiskt passivt framför en skärm, 

sedan leker han och använder hela sin kropp när han konstruerar en rymdraketslek.  

 

Viggos ord 

 



25 
 

En annan bok som använder tekniken för att berätta om personerna är Birgitta Westin och 

Mati Lepps Viggos ord som är en bilderbok med en dragning mot ordbok eller bildberättelse. 

Boken visar och benämner saker som Viggo har upplevt och upplever i sin vardag samtidigt 

som den berättar en handling. I en utav illustrationerna i början av boken syns Viggos 

föräldrar och under dem står det mamma och pappa. Mamman står med en laptop i sin famn 

och det är kanske värt att även nämna att pappan håller ett nybakat bröd på en plåt i sina 

händer. Kanske är det en samtida skildring då det nu är modernt att pappor bakar surdegsbröd 

och mammor följer sina bloggar, något som för bara 15 år sedan inte alls varit lika vanligt. 

     I en annan av bokens illustrationer där huvudpersonen Viggo av nyfikenhet har vänt 

uppochned på mammans handväska råkar hennes mobiltelefon ramla ut på golvet tillsammans 

med en massa andra prylar. Solglasögonen har Viggo tagit på sig och likaså mammans 

halsband av gröna stora pärlor. I sina händer håller Viggo mobiltelefonen i ett stadigt grepp 

samtidigt som han intensivt tittar på telefonens display. I nästa bild syns Viggo och hans 

mamma. Han har lämnat ifrån sig alla mammans saker förutom telefonen. Mammans hand 

pekar på telefonen och Viggo blänger tillbaka mot mamman och håller telefonen bakom sin 

rygg med den ena handen. I texten ser det ut såhär: 

 

Viggo har hittat mammas väska 

Och han har tagit ut alla saker. 

Mammas… 

Nej, nej, nej! 

Nu lägger vi tillbaka sakerna, säger mamma. 

Vi ska ju åka till mormor och morfar. 

Just då ringer det. 

RING RING! RING RING! 

Det är mormor, säger mamma. 

Ge mig mobilen, tack! (Westin och Lepp, 2011, s. 22-23) 

 

Av alla saker som mamman hade i sin väska upplevdes telefonen ha högst värde för både 

mamman och Viggo. Det var den prylen som de båda ville ha mest. Den blev en symbol för 

makt och status som Viggo för en stund ägde. 

     I en annan illustration som syns längre fram i boken ses Viggos pappa ligga på soffan med 

en laptop i sitt knä. Viggos pappa tittar upp från datorn och ser på Viggo som är på jakt efter 

sina leksaker. Pappans händer är dock fortfarande kvar på datorns tangenter. Viggo är inte 

intresserad av datorn utan vill ha sina traditionella leksaker. Pappan ser ut att låta dela sin 

uppmärksamhet mellan datorn och Viggo men släpper inte tangenterna, kanske för att snabbt 

kunna återgå till vad han höll på med innan Viggo lockade på hans uppmärksamhet. Kanske 
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symboliserar Viggos pappa en samtida småbarnspappa och författaren har givit honom en plåt 

nybakat bröd och även en laptop som symboler för att beskriva personligheten, att han inte 

bara bakar bröd utan att han även kan slappa och surfa på laptopen.  

 

 

 

4.2 Analys av modern teknik som en central del 

av händelseförloppet 

 

Prinsessor och drakar  

 

Analysen nedan har jag valt att presentera skilt från de andra då den visar exempel på när 

modern teknik blir central för händelseförloppet. Den här bilderboken tänjer skärmens fysiska 

gräns genom att låta den bli en dörr mellan fantastiska drakars värld och prinsessans 

verklighet. Boken är skriven av Christina Björk och illustrerad av Eva Eriksson, titeln på 

boken är; Prinsessor och drakar. Boken innehåller en fantastisk berättelse där tiden delvis är 

svår att bestämma, illustrationerna visar rikt detaljerade miljöer i traditionellt slottsliknande 

stil. Tunga tjocka murar och väggar drar gränserna och ramar in illustrationerna, djupröda 

tunga textilier klär sängar och pryder fönster och väggar har smyckats med medaljongtapeter. 

Den rika miljön i illustrationerna expanderar berättelsen genom att förstärka och fylla luckor 

som lämnas av orden.  

     Boken består av sju kortare episoder som utspelas i kronologisk ordning, från måndag till 

söndag. Varje dag får man följa med en ny prinsessas dagsäventyr, ända fram till söndagen då 

alla prinsessor samlas och har en gemensam fest. Varje episod har en tydlig början och ett 

tydligt slut och de kan stå för sig själva men de kompletterar varandra då episoderna tolkas 

tillsammans som en helhet. Prinsessorna skiljer sig åt på olika sätt, de har alla olika 

personligheter och gillar och ogillar olika saker. 

     Prinsessorna lever i vad som ser ut som gamla slott men har modern teknik så som laptops. 

En utav prinsessorna är uppkopplad på internet, eller draknätet som det kallas i berättelsen. 

Datorn är verktyget som gör berättelsen fantastisk och det är där som prinsessan möter sitt hot 

och lyckas överlista sin fiende, draken. 
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     På laptopen som en prinsessa fått av kungen, har en prinsessa en egen hemsida som hon 

fått av drottningen. Prinsessan hade inte riktigt lärt sig hur hon skulle använda datorn, internet 

och bokstäver så det uppstod några problem när hon utforskade sin nya present. En drake dök 

upp på skärmen när prinsessan klickade runt på tangenterna och för varje gång prinsessan 

tryckte på en knapp så blev draken större och större. Till slut täckte draken hela skärmen och 

prinsessan testade en annan knapp som det stod UT på för att försöka bli av med draken, men 

istället hoppade draken ut ur skärmen och in i barnkammaren. Prinsessan letade efter en IN 

knapp men eftersom hon inte kunde läsa hittade hon ingen sådan knapp, istället tryckte på den 

med ett hjärta. Då kom hon in på en drak-date-sida, då blev draken så förtjust i drakflickan 

vars profil kommit fram på skärmen att han nu hellre ville tillbaka in på draknätet istället för 

att röva bort prinsessan, som draken annars tänkt göra. Draken bad prinsessan om att få bli 

inklickad på draknätet igen. Draken som kunde bokstäverna berättade var IN knappen fanns 

och prinsessan klickade tillbaka draken in i datorn. 

     I en av de andra episoderna finns även en tv som används på ett interaktivt sätt genom att 

den med en ny knapp kan förvandla skärmen till en glasdörr så att tv-figurerna kan komma in 

i ett av prinsessornas rum. Prinsessan har sedan kontrollen över att bjuda in och att knuffa 

tillbaka figurerna in i tevens värld.  

 

5 Diskussion 

 

I de utvalda böckerna finns givetvis modern digital teknik gestaltad, men en utav böckerna om 

Grisen Benny är ett undantag. Oftast har det visat sig i de böcker jag använt mig av att 

tekniken inte är central i berättelsen eller avgörande för handlingen. I endast några av de 

presenterade böckerna är den moderna tekniken både visuell och verbal, d.v.s. illustrerad i 

bild och omnämnd i text. Ofta finns tekniken bara där som en markör för tid eller som en 

symbol för beskrivning av personer eller miljön. I de beskrivningar som presenteras i 

analysavsnittet blir den moderna tekniken uttryck för olika saker, den har sällan samma 

symboliska uttryck eftersom den används på många olika sätt i många olika sammanhang. 

     I Nämen Benny (2007) och Jamen Benny (2006) som båda innehåller illustrationer där 

datorer och mobiltelefoner finns ter sig lite olika. I den förstnämnda konkurrerar Benny mot 

datorerna om de vuxnas uppmärksamhet, detta känns igen i den studie som Svenska 

Dagbladet (Delling, 2014) låtit göra där föräldrar uppger att deras barn klagat på sina 
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föräldrars teknikanvändande. Möjligtvis kan Hunden som verkar vara en teknikmedveten 

figur och som förekommer i böckerna om Benny vara en förebild för hur vuxna ska balansera 

sitt användande av teknik likt Stakstons kommentarer (Delling, 2014) i artikeln. Något som är 

väldigt tydligt i de båda berättelserna är att tekniken ägs och används av de vuxna, något som 

däremot inte helt stämmer överens med verklighetens användande idag då det är både vuxna 

och barn som äger och använder tekniken.  

     Att barn i stor utsträckning och från tidig ålder använder mobiltelefoner, surfplattor och 

datorer visar Statens medieråd (2013) tydligt i sin årliga undersökning. Användandet syns 

dock inte lika tydligt i bilderböckerna. I bilderböckerna är de vuxna överrepresenterade som 

användare av mobiltelefoner och datorer och endast ett fåtal barn tar tekniken i sina händer. I 

Viggos ord (2010) tar Viggo utan lov sin mammas mobiltelefon, i Pelle på planetfärd (2010) 

använder Pelle en dator och i prinsessor och drakar (2011) använder prinsessorna modern 

teknik. I övriga exempel är tekniken de vuxnas. 

     Någon typisk person som teknikanvändare har inte kunnat hittas i de analyserade 

böckerna, dels är underlaget för att göra generaliseringar tunt och i de skildringar som 

beskrivits finns variation. Det man kan se är att det både är kvinnor, män, flickor och pojkar 

som använder tekniken samt att de är i olika åldrar. 

     Statens medieråd (2013) visade att barn från 2-4 år använder medierna olika beroende på 

om de är flickor eller pojkar. Och att tiden som medierna används skiljer sig redan från 5-8 

års ålder då pojkarna använder sig mer av medierna än vad flickorna i samma ålder gör (a.a.). 

Detta har inte riktigt kunnat ses i de analyserade böckerna då de barn som använt 

mobiltelefoner eller datorer varit så få och även därför att det är svårt att veta vad de gör med 

tekniken när den inte har en central roll i handlingen. I Pelle på planetfärd (2010) kan vi dock 

se att Pelle spelar datorspel och i Prinsessor och drakar (2011) är det en flicka som kommer i 

kontakt med sociala medier. Dessa två exempel stämmer överens med medierådets 

undersökning om hur användandet ser ut i verkligheten där pojkar oftare spelar spel och 

flickor oftare använder sociala medier. 

     Om man som Westin (2002, s.133) kan se vuxnas önskningar och föreställningar genom 

barnlitteratur, vad säger då alla dessa exempel där det nästan bara är vuxna som äger teknik 

och barn ska sysselsätta sig med mer traditionella aktiviteter. Vill man kanske befria barnen 

från de val som Stakston (Delling, 2014) uttrycker att föräldragenerationen står inför.  

Den moderna tekniken i miljö- och persongestaltningarna varierar. I Lill-Zlatan och morbror 

raring (2006) finns en dator illustrerad i förgrunden på ett bord, den omnämns inte i ord men 

har en central plats i bilden på uppslaget. Vad som vill sägas med den datorn är inte direkt 
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uttalat utan tolkningen och betydelsen av datorns närvaro ligger till stor del hos läsaren. Det 

skulle kunna vara symbol för många olika tolkningar beroende av de erfarenheter man som 

mottagare bär. Ett alternativ skulle kunna vara att Lindenbaum som medvetet arbetar med 

normkritiska ställningstaganden i sina böcker vill föra samman en modern laptop ihop med en 

äldre dam eller bara använda tekniken som en tidsmarkör för vilken tid och plats berättelsen 

utspelas. 

     En annan fråga som jag försökt att nå svar på är varför illustratörer och författare har valt 

att använda sig av märket Apple eller försökt efterlikna det i sina verk? Inget annat märke har 

man på ett lika tydligt sätt försökt att anspela på eller avbildats som kan ses i Super-Charlie 

(2013) och Pelle på planetfärd (2010). Jag undrar vad skaparna vill säga när de väljer just det 

märket. Kan det vara en statussymbol för något som är modernt och nytt, eller kanske en 

igenkänningsmarkör. Den ger säker olika läsare olika associationer men likar 1920-talets 

författare som ville skildra det nya, moderna och lite fascinerande moderniteter som 

utvecklades i sina verk.   

     Att jag endast funnit en bilderbok där modern teknik är avgörande för händelseförloppet 

förvånar mig. Dock stötte jag på ännu en bok i mitt eftersökande av material, Ivar och dator-

familjen (2008) skriven av Anne-Berit Aspås, där en dator var central för händelseförloppet, 

tyvärr föll den boken utanför mitt urval då den inte var svenskt producerad och heller inte en 

typisk bilderbok enligt den definitionen (Nikolajeva, 2000, s. 17) jag valt att använda mig av, 

utan mer likt en rikt illustrerad kapitelbok för nybörjarläsare. Nämnas kan att ett liknande 

utnyttjande av tekniken användes även där då skärmen öppnade en port mellan olika världar.  

     I prinsessor och drakar är datorn och teven verktyget för att öppna dörrar mellan en verklig 

och fantastisk värld likt när Alice i underlandet (Carroll, 2009) första gången utgiven år 1865 

faller ner i kaninhålet och går in genom en dörr, eller när de i berättelserna om Narnia vars 

första upplaga i heptalogin, The Lion, the Witch and the Wardrobe (Lewis, 1950) kliver in i en 

fantastisk värld genom ett skåp. Men olikt vad som annars är typiskt för fantastiska sagor så 

kliver inte prinsessan in i den andra parallella världen utan varelser, i detta fall drakar, kliver 

från den andra världen in i prinsessans verklighet. Skärmen som annars så tydligt skiljer vår 

verklighet från den värld vi upplever på andra sidan av den blir upplöst och gränsen mellan 

fantasi och verklighet är inte längre lika tydlig. 
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6 Avslutning och slutord 

 

Detta ämne har varit svårt att forska i därför att utbudet av både tidigare forskning och av 

analysmaterial är begränsat samtidigt som variationen i det som finns är bred. Varför at det så 

lite forskat i detta ämne? Saknaden av gestaltning av vår samtida teknik i litteraturen är lika 

väl det ett fenomen värt att studera likaväl som att studera de exempel som faktiskt finns. För 

att återkoppla till frågan som Edström (1980) undrade om för så många år sedan, om det är en 

idyllisk värld eller en realistisk samtidsvärld som barn får möta i böckerna så upplever jag 

efter att ha genomfört denna studie att det är något mellanting. Det är inte bara Astrid 

Lindgrens världar men heller inte en teknologiskt betingad värld likt den de flesta barn lever 

sin vardag i. Varför är det så? 

     När man i oceanen av information försöker greppa något skrivet om modern teknik i 

litteratur, inte bara barnlitteratur utan litteratur över huvud taget så kommer bara det motsatta 

upp, alltså litteratur som finns tillgänglig via de digitala teknikerna. Mobiltelefon i roman blir 

roman i mobiltelefonen, eller SMS-roman. Dator i litteratur blir litteratur i dator. Det är som 

att till och med sökmotorerna på internet inte vill erkänna att modern teknik skulle kunna 

finnas i tryckt litteratur. 

     I arbetet har generaliseringar varit svåra att göra och skillnader svåra att tydliggöra. Jag ska 

även erkänna att jag inte varit tillräckligt kunnig inom området utan har själv fått lära mig 

massor på resans väg för att få ihop denna studie. 

     Det har varit en inspirerande utmaning att försöka leva upp till Palms definition av 

texttolkning. De stunder då det känts tungt så har citatet påmint mig om att det är ett krävande 

arbete. Han skrev att ”för att texten genom tolkning skall komma till betydelse krävs först och 

främst ett tålmodigt och engagerat arbete, där i bästa fall intellektuell skärpa paras med 

estetisk sensibilitet och nyanserande uttrycksförmåga” (2002, s.192). Stärkande var även att 

bära med sig hans ord om att det inte finns någon enda rätt eller fel tolkning utan att alla 

tolkningar måste ses som en möjlig tolkning (s.194) 

      Jag vill avsluta med ett citat som även det fått mig att möta och se på litteratur på ett nytt 

och bredare sätt. När jag till en början analyserade texter för detta arbete hade jag alltid en 

osäkerhet och oro inför att mina analyser och tolkningar inte var rätt sätt att analysera och 

tolka på. Under arbetets gång mötte jag fler kloka författare vars texter försäkrade mig om att 

det inte finns någon rätt eller fel tolkning utan att tolkningen är min. Texter är för mig inte 

längre statiska objekt, utan dynamiska och föränderliga. Palm skriver om texter att: 
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Varje läsare skall läsa texten under andra villkor än de som en gång var författarens. Och varje 

läsare skall möta samma text under andra villkor än varje annan läsare. Den litterära texten är 

vad den blir.(2002, s.193) 
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