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Abstrakt: 

I avhandlingen undersöks åttondeklassares visuella läskunnighet, genom att 

analysera elevtexter som skrivits när elever tolkat och skrivit om den grafiska 

romanen Ankomsten av Shaun Tan. Eleverna har läst Ankomsten och utifrån den 

svarat på tolkningsfrågor samt skrivit en sammanhängande, narrativ text utifrån de 

bilder de analyserat i boken. 

I avhandlingen tar jag fasta på tre olika huvuddelar. Inledningsvis analyserar jag  

hur eleverna tolkar tidsgången i den grafiska romanen. Jag ser på ifall de uppfattat 

den tid som passerar på olika ställen i boken, samt om de har bildförankrade 

tolkningar. Därefter  undersöker jag hur eleverna uppfattat symboliken i boken 

genom ett par nedslag som representerar Shaun Tans litterära stil. Här undersöker 

jag hur eleverna tolkat symboliken, huruvida de ansett symbolerna vara 

bokstavliga eller helt enkelt symboliska. 

I det tredje analyskapitlet funderar jag på hur eleverna kommenterat de filmatiska 

grepp som Tan använder sig av. Jag ser på om de uppfattat de stilistiska medel som 

finns i romanen, samt hur de parvis plockat ut exempel i sina analysuppgifter. 

Analysen i avhandlingen utgår från citat ur elevtexterna, vilka utgör materialet för 

avhandlingen. Utifrån detta analyseras hur bildförankrade elevernas texter är, samt 

ifall tidigare forskning visat på samma saker som denna avhandling gör. 
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1 Inledning 

Bilderböcker har länge varit en del av forskningsintresset inom litteraturvetenskapen 

i Norden. Många forskare har intresserat sig för bilderböcker och deras uppbyggnad, 

men trots det breda utbudet av litteratur och forskare på bilderboksfältet har den 

grafiska romanen förblivit en något förbisedd kategori.   

Ankomsten (originaltitel The Arrival) är en grafisk roman skapad av den 

australiensiske författaren, illustratören och konstnären Shaun Tan. Ankomsten är en 

ordlös bilderbok, helt utan skriven text, som kräver en viss nivå av visuell 

läskunnighet för att läsas och förstås. Trots att den grafiska romanen länge varit 

förbisedd på forskningsfältet har den under de senaste åren fått ett uppsving både i 

media och bland läsarna. Den har blivit en litteraturform som växer, vilket kan ha sin 

grund i att många idag utsätts för multimodala texter som innefattar bild och film 

tillsammans med andra modaliteter i vardagen. Därför blir också den visuella 

läskunnigheten en viktigare färdighet för att kunna klara av att läsa och tolka olika 

typer av texter, som exempelvis den grafiska romanen. 

Under min lärarpraktik användes Ankomsten i undervisningen, och jag som blivande 

modersmålslärare var fascinerad. Jag hade inte stött på något liknande förr, och såväl 

den ordlösa bilderboken som användningen av den i undervisningssyfte fångade 

genast mitt intresse. Eleverna fick i smågrupper läsa boken och skriva sina egna 

texter till den. Och deras texter var vid första anblick väldigt mogna och 

bildförankrade, vilket gjorde att idén till denna studie föddes. I denna avhandling 

analyserar jag åttondeklassares visuella läskunnighet genom att analysera de texter 

som två klasser har skrivit i sitt arbete med den grafiska romanen i skolan. 

Världen består av bilder. Vart vi än vänder blicken finns det visuella element som 

behöver tolkas och analyseras för att förstås. Ett gammalt ordspråk lyder en bild 

säger mer än tusen ord. En bild kan ibland säga mer än tusen ord, men ibland, om 

man inte förstår den, säger den ingenting alls. 
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En bilds narrativa egenskaper kan berätta mycket, eller ingenting. Allt handlar om 

läsarens, eller snarare åskådarens förförståelse och visuella läskunnighet, förmågan 

att tolka och förstå bilder. Åskådaren behöver förstå sammanhang, bakgrund och 

visuella element för att kunna tolka bilden. I skolvärlden är det vanligt att man talar 

om ett vidgat textbegrepp, där elever förväntas kunna tolka inte bara skriven text, 

utan även bilder, film och musik.  Men hur tillämpas ett vidgat textbegrepp, och hur 1

kan den visuella läskunnigheten hos eleverna analyseras? I denna avhandling 

undersöks elevers visuella läskunnighet genom att analysera hur de tolkat och skrivit 

narrativa texter till en ordlös grafisk roman; Ankomsten av Shaun Tan. 

I en skolkontext ingår arbete med multimodala texter i modersmålsundervisningen,  

både i 7–9, och i studentexamen.  I målen för läroplanen för grundskolan fastslås att 2

eleverna ska ges möjlighet att tolka, producera och använda texter av olika slag i 

undervisningen. Detta innefattar även multimodala texter och läromedel.  3

1.1 Syfte 

Syftet med min avhandling är att utforska visuell läskunnighet hos elever i årskurs 

åtta genom att undersöka de tolkningar eleverna gjort i sitt arbete med den grafiska 

romanen Ankomsten av Shaun Tan. För att göra detta granskar jag elevernas 

tolkningar genom att ser hur bildförankrade deras texter är. I min analys redogör jag 

för hur eleverna uppfattat tiden i den grafiska romanen, samt hur de har förhållit sig 

till symbolik och filmatiska grepp. Dessa tecken på visuell läskunnighet kommer jag 

att behandla i min analys, genom att undersöka hur Shaun Tan framför dem i 

Ankomsten, samt hur eleverna har uppfattat dem: 

 Utbildningsstyrelsen, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, 1

s. 21.

 Studentexamensnämnden, Meddelande till lärare och studerande i modersmålet,  2

2017 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/
modersmalet_meddelande_2017_sv.pdf [hämtat 9.5.2019].

 Utbildningsstyrelsen 2014, s. 21.3
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1. Tidsgången i boken: Vilka tidsbegrepp använder eleverna sig av, och vad har de 

valt att lyfta fram i sina texter? 

2. Symbolik i form av bland annat orossymbolik, visuell återkomst, intervisuella 

lekar och Shaun Tans påhittade alfabet. 

3. Filmatiska grepp, såsom in- och utzoomningar, närbilder, samt andra filmatiska 

grepp som används i boken. 

Dessa tre ingångar har jag valt att analysera eftersom de framkommer naturligt i 

elevtexterna som utgör mitt material. I avsnittet om metoden går jag närmare in på 

hur jag går till väga när jag analyserar mitt empiriska material. 

Att vara visuellt läskunnig är viktigt i dagens samhälle som på så många plan består 

av visuella intryck. Genom att undersöka åttondeklassares visuella läskunnighet får 

jag en inblick i hur god den är, men understryker samtidigt vikten av att ha en god 

visuell läskunnighet för att klara av läsning av bilderböcker. 

1.2 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av åtta kapitel. I det inledande kapitlet presenteras syftet, en 

kort begreppsanvändning samt en disposition. I följande kapitel behandlas tidigare 

forskning och teorier kring nyckelämnena i avhandlingen. Denna avhandling berör 

flera olika teoretiska perspektiv. Först redogörs för de begrepps som används, 

samtidigt som forskningsläget kring dem beskrivs. Därefter går jag in på forskning 

kring Shaun Tan och i det tredje kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund 

för avhandlingen. I det fjärde kapitlet redogör jag för de metodologiska 

utgångspunkter som används i denna avhandling. Den metod som används 

diskuteras, samt hur jag gått tillväga i min undersökning, varefter jag presenterar 

avhandlingens material. Först presenteras den grafiska romanen som ligger till grund 

för de elevtexter som därefter diskuteras. Slutligen redogörs för materialinsamlingen 

och undervisningen som föregått den. 
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Därefter följer tre analyskapitel. Inledningsvis uppmärksammar jag i det första 

analyskapitlet hur eleverna har tolkat tid i romanen. Lassén-Seger frågar i sin 

läsnyckel  hur Tan kan förmedla att tiden går utan att använda sig av ett endaste ord.  4 5

Utifrån detta påstående visar jag hur eleverna uppfattar tidsgången i boken, och hur 

de har valt att visa den i sina texter.  Lassén-Seger tar även upp den rika symboliken i 

boken, så här skriver hon: 

Tans världar är fulla av symbolik som lockar till tolkning. Vilka 
associationer väcker skuggan av drakens svans som vilar över 
familjen och deras hemstad? Vilken roll spelar det märkliga lilla 
djuret vi möter redan på bokpärmen? Genom hela boken viker 
mannen pappersfåglar, vad betyder dessa fåglar för honom, hans 
familj och för läsaren?  6

Jag granskar utgående från Lassén-Segers exempel vilka symboler eleverna valt att 

ta fasta på i sina texter, och om de nämnt de olika symbolelementen eller helt 

utelämnat dem, i analyskapitel två. Därefter visar jag huruvida eleverna tagit fasta på 

de intervisuella lekarna Shaun Tan för med läsaren. Har eleverna uppfattat att 

emigrationen i boken kopplas till verklig historia? Jag analyserar huruvida eleverna i 

sina texter tagit fasta på detta genom namn på platser eller genom andra medel i sin 

text. Allt detta berör elevernas visuella läskunnighet. Har de haft en tillräcklig 

förförståelse för att kunna tolka dessa bilder, och hur har deras tolkning tagit sig i 

uttryck i deras texter? Har de uppfattat tidsåtgången, symboliken och 

intertextualiteten, eller har de tolkat bilderna utifrån helt andra premisser? 

Bilderboksforskaren Maria Nikolajeva menar att eftersom de ordlösa bilderböckerna 

 Se bilaga 2.4

 Maria Lassén-Seger, Läsnyckel till Ankomsten av Shaun Tan, 2012 5

http://www.alma.se/Documents/2012/Läsnycklar/Läsnyckel%20till%20Shaun%20Tan.pdf 
[hämtat 18.4.2018], s. 4.

 Lassén-Seger, M. 2012, s. 4.6
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inte ger mycket information som är självklar, blir tolkningsmöjligheterna fler.  Detta 7

beaktar jag i min analys av elevernas tolkning.  

Avslutningsvis diskuterar jag i det sista analyskapitlet hur eleverna valt att visa på de 

filmiska övergångarna som sker när en ny karaktär i boken får berätta sin berättelse,  8

eller när Tan vill visa på känsloskiftningar hos huvudkaraktären.  

Tan jobbar i boken med filmiska grepp som exempelvis in- och 
utzoomningar, bland annat för att skildra huvudpersonens 
ensamhet och utsatthet i en stor, främmande värld. Leta rätt på 
sådana uppslag och diskutera hur de påverkar läsaren 
känslomässigt. 
Tan leker ofta intervisuella lekar med sina läsare. I Ankomsten 
refererar han i bild till exempelvis historiska fotografier från kända 
emigrant-skildringar.  9

Eftersom den grafiska romanen är opaginerad  har lärarna paginerat skolans 10

exemplar av Ankomsten. Jag följer i denna avhandling samma sidnumrering i mina 

egna hänvisningar till boken. 

Som avslutning på avhandlingen följer en diskussion och sammanfattning av 

undersökningens resultat. Där kopplar jag ihop resultatet med frågeställningen och 

diskuterar elevernas visuella läskunnighet. 

 Maria Nikolajeva,  Bilderbokens pusselbitar. Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 20-21.7

 Lassén-Seger, M. 2012, s. 4.8

 Lassén-Seger, M. 2012, s. 4.9

 Den innehåller ingen sidnumrering, den första bildsidan i bokens första kapitel börjar på  10

sida 5.
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt diskuteras inledningsvis de begrepp som används min avhandling. 

Samtidigt redogörs för forskningsläget kring begreppen och hur jag använder mig av 

dem. Därefter presenteras den teoretiska bakgrund som ligger som grund för min 

avhandling. 

2.1 Bilderbok, serieroman eller grafisk roman? 

Serieroman, grafisk roman, bildroman, tyst bok, eller något helt annat? Begreppen är 

många och överlappar ofta varandra. Karin Kukkonen hävdar i Studying Comics and 

Graphic Novels att serier ofta kan verka enklare att förstå än skriven text. Eftersom 

de består av bilder kan det te sig som om de kan förstås direkt, vid en första snabb 

genomläsning. Men när de på riktigt börjar undersökas framkommer det att det krävs 

en väldigt djup förståelse för att kunna analysera hur en bildhistoria utspelar sig.   11

Ankomsten är en ordlös bilderbok. Ordlösheten gör därmed att boken även faller 

under kategorin silent book, bilderböcker utan text. Silent books är ett relativt nytt 

begrepp som i Sverige används bland annat i samarbete mellan svenska folkbibliotek 

och flyktingförläggningar. IBBY använder textlösa bilderböcker för att människor 

från olika kulturer, med olika språk ska nås. Trots att bilderböckerna saknar text är 

de desto rikare i sitt bildspråk, vilket trots att bildkonventionerna kan vara 

kulturbundna är ett språk som varje människa har tillgång till.  IBBY Italia startade 12

projektet “Silent Books: from the world to Lampedusa and back” år 2012 och 2015 

följde Sverige i samma fotspår. En av böckerna som användes i projektet var 

Ankomsten av Shaun Tan.   13

  Karin Kukkonen, Studying Comics and Graphic Novels, Wiley Blackwell, Malden, 11

Oxford, 2013, s. 7.

 Ros-Marie Lindfors, Silent Books. En handbok om textlösa bilderböcker med 12

berättarkraft. Ibby, Luleå 2016, s. 4.

 Lindfors, R. 2016, s. 13.13
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Emma Bosch skriver om ordlösa bilderböcker i sin text i The Routledge Companion 

to Picture Books. Bosch ifrågasätter bilderboken som något som ska innehålla 

samband mellan text och bild. Hon menar att det att ordlösa bilderböcker existerar 

innebär att definitionen på bilderböcker borde revideras.   14

Vad är då en ordlös bilderbok, grafisk roman, serieroman eller tyst bok? Marcella 

Terrusi beskriver den ordlösa bilderboken på följande sätt: 

Wordless books or silent books are books which are usually 
composed of sequences that do not have the fast rhythm of the 
cartoon, but which offer a rarefied visual story, where the scene 
changes with every turn of the page, bringing metamorphosis and 
movements which are understandable even in early childhood and 
which constitute the very first possible discovery of the book-
device. They are visual devices and artefacts that are far from 
simple, they attract and absorb visual designers who experiment 
the visual perception of children, the synthesis of shapes, the 
challenge of the synthetic narration of universal topics.   15

I allmänhet finns det en förförståelse där uppfattningen är att bilderböcker är enkla 

att tolka och att läsaren med lätthet kan förstå dem. Så är dock inte alltid fallet. Maria 

Nikolajeva beskriver ordlösa bilderböcker som högst komplicerade, eftersom hon 

anser att de kräver att läsaren ska verbalisera den berättelse hen läser.  Hon påpekar 16

också att komplexiteten varierar beroende på verk. Barnböcker innehåller oftare 

enkla bildserier, medan en bok som Ankomsten, som innehåller rikligt med 

information i varje bild, blir betydligt mer utmanande att ta till sig. Ofta kan läsaren 

vid första anblicken uppleva att bildberättelser är enklare att tolka än skrivna texter, 

 Emma Bosch,  ”Wordless Picturebooks”, I: The Routledge companion to Picturebooks, 14

red: Bettina Kümmerling-Meibauer, Routledge, New York, 2018, s. 191.

 Marcella Terrusi, ”Silent Books. Wonder, Silence and Other Metamorphosis in Wordless 15

Picture Books”. I: Proceedings 2017, 1, 879, 2018 
https://www.mdpi.com/2504-3900/1/9/879 [hämtat 15.4.2019] s. 9.

 Nikolajeva, M.  2000, s. 19.16
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men för att på djupet förstå vad de handlar om krävs en analytisk förmåga,  17

nämligen en visuell läskunnighet. 

Serieromaner och grafiska romaner har undersökts av flera olika forskare. Bland 

annat tidigare nämnda Karin Kukkonen granskar serier och menar att serier inte 

alltid är enkla och raka i sin utformning, utan att de kräver analys av såväg färger, 

linjer och sidor . Charles Hatfield beskriver den grafiska romanen samt hur den inte 18

endast riktat sig till barn utan även till vuxna läsare.  Nathalie op de Beeck har 19

forskat i bildens roll i böcker  samt i hur bilden och texten förhåller sig till varandra 20

i bilderböcker. Hon kommer fram till att det inte finns någon given relation mellan 

dessa, utan att relationen skiftar från bok till bok, samt även från läsare till läsare.  21

I artikeln ”Picture Book” i Keywords for children’s literature, diskuterar William 

Moebius forskning kring bilderböcker. Han menar att det inte finns ett begrepp inom 

barnlitteraturen som är mer flytande än begreppet bilderbok. Han visar på olika typer 

av bilderböcker och konstaterar slutligen att bilderböckerna i skolan kan spela många 

olika roller, allt  skapa förebilder, vara minnesuppbyggande, lärande, historisk eller 

kulturell.  22

Forskning kring bilderböcker i Norden sammanfattas av Elina Druker i artikeln ”Var 

befinner sig den svenska bilderboksforskningen? En kartläggning av bilderboks-

forskningens etablering och expansion”, från 2018. Druker framför de mest 

 Kukkonen, K. 2013, s. 7.17

 Kukkonen, K. 2013, s. 24.18

 Charles Hatfield, ”Graphic Novel”, Keywords for children’s literature. Red: Phillip Nel & 19

Lissa Paul. New York University Press, New York, 2011, s. 100-105.

 Nathalie op de Beeck, ”Image”, Keywords for children’s literature. Red: Phillip Nel & 20

Lissa Paul. New York university press, New York, 2011, s 116-120.

 Nathalie op de Beeck, ”Picture-text relationships in picturebooks”. I: The Routledge 21

companion to Picturebooks, red: Bettina Kümmerling-Meibauer, Routledge, New York, 
2018, s. 25.

 William Moebius, ”Picture Book.” I: Keywords for children’s literature. Red: Phillip Nel 22

& Lissa Paul. New York University Press, New York, 2011, s. 169-173.
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brännande frågorna kring forskningen samt hur bilderboksforskning utvecklats sen 

1980-talet.  Hon beskriver också hur bilderboken ser ut idag, hur den har många 23

olika former, samt hur den idag både är konstnärligt och tematiskt 

gränsöverskridande.  Druker nämner också hur det under en lång tid saknats 24

forskning kring begreppsdiskussioner, något The Routledge Companion to 

Picturebooks (2018) nu råder bot på.  25

Antologin The Routledge Companion to Picturebooks, 2018, sammanfattar 

forskningen kring bilderböcker idag. Bland andra forskare beskriver Emma Bosch 

ordlösa bilderböcker och problematiserar bilderboksbegreppet som något som skulle 

vara ett samspel mellan bild och text.  Relationen mellan bild och text diskuterar 26

också Nathalie op de Beeck i sin artikel ”Picture-text Relationships in Picturebooks”. 

Beeck menar att även om text och bild oftast står i relation till varandra i 

bilderböcker ifrågasätts detta faktum allt mer bland forskare, och beroende på läsaren 

kan en bilderbok antingen bli ett konstverk eller ett område där texten har störst 

betydelse.  Evelyn Arizpe, Jennifer Farrar och Julie McAdam diskuterar 27

bilderbokens förhållande till litteracitetsstudier. De tar även upp visuell läskunnighet 

som ett område inom bilderboksforskningen, och nämner hur viktig den är för att 

kunna uppfatta bilderböckerna.  Martin Salisbury beskriver vilken utbildning 28

bilderboksförfattarna har, och kommer fram till att det varierar väldigt mycket 

mellan författarna. Vissa har gått i konstskola, medan andra har universitets-

 Elina Druker, ”Var befinner sig den svenska bilderboksforskningen? En kartläggning av 23

bilderboksforskningens etablering och expansion.” I:  Barnboken tidskrift för 
barnlitteraturforskning/Journal of Children’s Literature Research, Vol. 41, 2018  
https://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/334 [hämtat 19.3.2019] s. 1–2.

 Druker, E. 2018, s. 8.24

 Druker, E. 2018, s. 10.25

 Bosch, E. 2018, s. 191–200.26

 Beeck, N. 2018, s. 25.27

 Evelyn Arizpe, Jennifer Farrar & Julie McAdam, ”Picturebooks and Literacy Studies” I: 28

The Routledge companion to Picturebooks, red: Bettina Kümmerling-Meibauer, Routledge, 
New York, 2018, s. 371–380.
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utbildningar och doktorspapper i handen.  Annan forskning kring bilderböcker har 29

bedrivits av Frank Serafini, som i flera olika artiklar, bl.a. ”Exploring Wordless 

Picture Books”  berättar om bilderböcker och deras användning för barn och unga 30

samt i klassrumssituationer. 

Helena Magnusson väljer i sin doktorsavhandling att definiera tecknade serier enligt 

följande: ”en överblickbar sekvens av orörliga berättande bilder”.  Åsa Warnqvist 31

diskuterar i artikeln ”Från könsschabloner till överskridningar i serieromaner för 

ungdomar” begrepp som används för olika typer av verk. Hon hävdar att serieroman 

är ett begrepp som innebär ett verk som innehåller en lång, sammanhållen berättelse, 

längre än en samling seriestrippar.  En grafisk roman däremot lägger större vikt vid 32

bilden, som betraktas som det primära, inte bara som en illustration, men där 

bildberättandet inte behöver vara sekventiellt.  Dock används dessa begrepp ofta 33

synonymt av många litteraturvetare. Bland annat Mia Österlund använder sig av 

begreppen serieroman och grafisk roman som synonyma begrepp i sin artikel 

”Gränsöverskridande grafiska romaner”.  34

Shaun Tans bok som analyseras av årskurs åtta faller mitt emellan dessa begrepp, 

Boken består endast av bilder, den skrivna texten har helt utelämnats, förutom titeln 

och inlagans information, samt en kort baksidetext. 

 Martin Salisbury, ”The Education of a Picturebook-maker” I: The Routledge companion to 29

Picturebooks, red: Bettina Kümmerling-Meibauer, Routledge, New York, 2018, s. 339–350.

 Frank Serafini, ”Exploring Wordless Picture Books”, I: Reading Teacher, Vol.68(1), 2014, 30

s. 24-26.

 Helena Magnusson, Berättande bilder: Svenska tecknade serier för barn. Makadam, 31

Stockholm, 2005, s. 27.

 Åsa Warnqvist, ”Från könsschabloner till överskrivningar i serieromaner för ungdomar”, 32

Samtida svensk ungdomslitteratur: Analyser. Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 163.

 Warnqvist, Å. 2017, s. 163.33

 Mia Österlund, ”Gränsöverskridande grafiska romaner. En hemtan hybridform för unga 34

läsare”. I: Mötesplatser – texter för svenskämnet. 2014, s. 179.
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Begreppet grafisk roman är relativt nytt och av amerikanskt ursprung. Trots det 

nymyntade begreppet är själva bildberättandet inte något nytt.  Bildberättande och 35

serier är något som funnits redan länge. Tecknade serier har funnits i över 100 år,  36

och inte ens det roman-långa bildberättandet är färskt. Inte heller illustrationer till 

böcker är något nytt påfund. Charles Hatfield beskriver dock att det har uppstått en 

ny rörelse.  

But what has emerged from the underground movement — from 
the discourse enthusiasts — is the graphic novel ideal as a way of 
conferring legitimacy on comics. The genre’s new invocation of 
literariness has served to bring comics into the fold of children’s 
publishing. Although it is the product of an underground and 
disreputable subculture, the graphic novel has, ironically, 
negotiated for comics a new visibility as a children’s genre.  37

Hatfield menar alltså att den grafiska romanen fått erkännande inom barnlitteraturen. 

Han påstår också att ”the ’graphic novel’ label is not so much a single mindset as a 

Coalition of interests that happen to agree on one thing—that comics deserve more 

respect”.  Samtidigt framhåller han att det är konstigt att kategorin inte tidigare fått 38

ett erkännande som barnboksgenre, eftersom de främsta serieromanerna har varit 

djupt rotade i idéer kring barndom och dess främsta läsare också är barn.  39

 Hatfield, C. 2011, s. 104.35

 Magnusson, H. 2005, s. 9.36

 Hatfield, C. 2011, s. 104.37

 Hatfield, C. 2011, s. 101.38

 Ibid.39
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Maria Lassén-Seger skriver om Ankomsten: 

Detta är en helt ordlös berättelse som ibland kallas tecknad serie 
eller grafisk roman, ibland bilderbok, men som närmast kan ses 
som en hybridform av alla tre kategorierna.  40

Trots Lassén-Segers antagande om att Ankomsten är en hybrid som har delar av alla 

tre kategorier, har jag valt att använda begreppet ’grafisk roman’ i denna avhandling. 

Detta på grund av två viktiga orsaker. För det första eftersom Shaun Tans Ankomsten 

över huvudtaget inte innehåller ord, vilket resulterar i att bildberättandet placeras i 

fokus. För det andra använder lärarna som nämns i min avhandling i sina uppgifter 

kring Ankomsten begreppet grafisk roman, vilket därför gör det enklare om jag gör 

detsamma. Därför har jag valt att härefter referera till verket som en grafisk roman. 

2.2 Endast för unga? 

Begreppen serie och serieroman, som ofta blandas ihop, har undersökts av Åsa 

Warnqvist, som i artikeln ”Från könsschabloner till överskridningar i serieromaner 

för ungdomar” tar upp begreppsanvändningen samt vem serieromaner är tänka för. 

Även hon konstaterar att gränsdragningen inte alltid är så enkel och att det ofta beror 

på författare och läsare.  Hon menar att många serieromaner verkar rikta sig till 41

unga, men att det även finns böcker inom kategorin som har vuxna som sina 

tilltänkta läsare. Hon påpekar att på samma sätt som gränsdragningen uppåt åldrarna 

är svår är den lika knepig när det gäller barn och ungdomslitteratur och att 

’åldersbestämma’ böcker för dem.  42

 Maria Lassén-Seger,  ”Mångkulturella visioner: Tysta möten över kultur- och språkgränser 40

i Shaun Tans bilderböcker”, Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur: Analyser. Red: 
Maria Andersson & Elina Druker,  Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 254.

 Warnqvist, Å. 2017, s. 162ff.41

 Warnqvist, Å, 2017, s. 165.42
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Hatfield poängterar att grafiska romaner, efter att ha fått ett erkännande inom den 

amerikanska barnlitteraturen, nu också har fått erkännande inom barnlitteraturen 

överlag.  Detta kan så småningom kan leda till en enligt honom helt ny genre. 43

Shaun Tan menar att han inte kan förstå varför bilderböcker automatiskt hamnar i 

barnbokshyllan på biblioteken.  Paula E. Griffith erkänner i sin artikel som 44

behandlar vem bilderböcker är skrivna för, att hon tidigare inte ens räknat grafiska 

romaner som något som kunde användas i klassrummet, och därmed även för unga 

vuxna. Hon beskriver också att många bibliotekarier och lärare inte anser grafiska 

romaner vara "riktig" litteratur.  Det var först när hon insåg vilken popularitet 45

kategorin hade bland hennes elever som hon tog in dem i klassrummet, och att 

endast genom att använda en omtyckt och populär bokkategori, sattes en god grund 

för hennes undervisning.  Även Sylvia Pantaleo och Alexandra Bomphray 46

poängterar att många beskriver den grafiska romanen som ett medium som engagerar 

och motiverar läsare som annars kan vara motvilliga till läsning.  47

Inom barnlitteraturforskningen finns en uppsjö av forskning kring bilderböcker och 

barnböcker. Men till vilken kategori kan den grafiska romanen räknas? Trots att 

bilderböcker traditionellt har hört till barnlitteraturen krävs det bara att en bilderbok 

av rätt sort öppnas för att inse att där finns mängder av bilder som berör och talar till 

även vuxna, vilket bland annat Åse Marie Ommundsen tar upp i sin artikel 

”Picturebooks for Adults”. Hon beskriver kategorin bilderböcker för vuxna och 

berättar att den största skillnaden från andra crossover-bilderböcker egentligen 

 Hatfield, C. 2011, s. 103.43

 Shaun Tan, Picture books: who ar they for? 2002, http://www.shauntan.net/images/44

whypicbooks.pdf [hämtat 20.2.2019], s. 2.

 Paula E. Griffith, ”Graphic Novels in the Secondary Classroom and School Libraries” 45

Journal of adolescent & adult literacy, Volume 54, Issue 3, 2010, s. 181-189 
https://ila.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1598/JAAL.54.3.3 [hämtat 25.2.2019], s. 182.

 Griffith, P. 2010, s. 182.46

 Sylvia Pantaleo & Alexandra Bomphray, ”Exploring Grade 7 Students’ Written Responses 47

to Shaun Tan’s The Arrival”. Changing English, 18:2, 173-185, 2011  
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1358684X.2011.575250?needAccess=true 
[hämtat 29.1.2019], s. 174.
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endast är att de grafiska romaner och bilderböcker som är ”vuxenböcker” är de som 

är ämnade för vuxna.  Hatfield skriver om den grafiska romanen, samt hur den har 48

tagits emot på följande sätt: 

The acceptance of the graphic novel promises not only the 
continuing creation of splendid long-form comics, but also the 
historiographical recovery and critical appreciation of a vast, 
complex, too-little-studied international narrative tradition for 
younger and older readers alike.  49

Hatfield menar att det har forskats alldeles för lite kring den komplexa grafiska 

romanen, både för yngre och äldre läsare. Detta är också något som Warnqvist tar 

upp när hon skriver att ”gränsdragningen mellan vad som är serier för unga och 

serier för vuxna är inte alltid enkel”.  Det är inte endast barn och unga som kan ha 50

behållning av bilderböcker och grafiska romaner, utan de är crossoverkategorier med 

allåldersappell. Mia Österlund tar upp detta i artikeln ”Gränsöverskridande grafiska 

romaner”. Hon menar att serieläsandet allt mer klättrar upp i åldrarna, samt att 

forskning visar att tonåringarnas serieläsningsförmåga ofta överträffar den ovana 

vuxna läsarens.  Österlund påpekar också att genom ett ökat visuellt läsande ökar 51

även den visuella läskunnigheten,  det vill säga förmågan att kunna läsa och tolka 52

bilder. 

Även Sandra L. Beckett, som skrivit boken Crossover picturebooks (2012) vilken 

behandlar bland annat läsning av ordlösa bilderböcker, och hur alla åldrar kan ta del 

av dessa, är inne på samma linje. Hon menar att bilderböcker ofta är komplexa, 

vilket gör att de kan tilltala såväl barn och unga som vuxna, eftersom alla 

 Åse Marie Ommundsen, ”Picturebooks for Adults”, I: The Routledge companion to 48

Picturebooks, red: Bettina Kümmerling-Meibauer, Routledge, New York, 2018, s. 229.

 Hatfield, C. 2011, s.105.49

 Warnqvist, Å. 2017, s. 165.50

 Österlund, M. 2014, s. 182.51

 Österlund, M. 2014, s. 183.52
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åldersgrupper utmanas lagom mycket.  Marin Salisbury och Morag Styles beskriver 53

Ankomsten:  

Shaun Tan’s The Arrival (Lothian, 2007) has been particularly 
influential as it is wordless, sequential and difficult to pin down in 
terms of target audience. Such crossover books can cause problems 
for booksellers, who are often confused about where to place 
them.  54

Utgående från denna problematisering tycks just Ankomsten vara svår att placera i ett 

fack angående vem den tilltänkta läsaren är. Detta visar också på problemen med att 

alltid utgå från barn som den primära målgruppen när det gäller bilderböcker. Detta 

nämner även Mia Österlund i sin artikel ”Med bilden i fokus”. Hon beskriver en 

kulturförändring som utmanar bilderboksbegreppet samt dess tilltänkta läsare. 

Under de senaste decennierna har vi bevittnat en visuell vändning i 
kulturen överlag. Denna vändning har inte minst satt spår i hur 
bilderboken tas emot. Men vi ser också en ökning av hybridformer 
i berättandet för barn och unga, som exempelvis i serieromaner 
samt i tendensen att barnromaner och ungdomsböcker i allt högre 
grad innehåller visuella element. Den visuella vändningen skapar 
delvis nya ramar för berättandet och pockar inte minst på en 
visuell läskunnighet.  55

Österlund menar även att den visuella läskunnigheten behövs för att unga ska kunna 

ta till sig bilderböcker och grafiska romaner. 

 Sandra L. Beckett, Crossover picturebooks. A genre for all ages. Routledge, New York, 53

2012.

 Martin Salisbury & Morag Styles, Children’s picturebooks; the art of visual storytelling. 54

London: Laurence King, 2012 
https://www.scribd.com/document/352471941/Childrens-Picturebooks-the-Art-of-Visual-
Storytelling-by-Martin-Salisbury-Morag-Styles [hämtat 21.3.2019], s. 98

 Mia Österlund, ”Introduktion till temat Med bilden i fokus” I: Barnboken tidskrift för 55

barnlitteraturforskning/Journal of Children’s Literature Research, Vol. 41, 2018  
https://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/343/1183 [hämtat 10.4.2019].

!15

https://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/343/1183
https://www.scribd.com/document/352471941/Childrens-Picturebooks-the-Art-of-Visual-Storytelling-by-Martin-Salisbury-Morag-Styles
https://www.scribd.com/document/352471941/Childrens-Picturebooks-the-Art-of-Visual-Storytelling-by-Martin-Salisbury-Morag-Styles


Hanna-Madeleine Andersson

2.3 Visuell läskunnighet 

Den visuella läskunnigheten är genomgående i denna avhandling som ett av 

nyckelorden i både syftesformuleringen och ett återkommande begrepp i såväl teorin 

som analysen. Men vad är visuell läskunnighet? My Hermanson reder ut begreppet i 

sin pro gradu-avhandling. Hon hävdar att en visuell läskunnighet innebär att man 

inte bara ser bilder, utan att man även klarar av att tolka dem. För att göra detta krävs 

träning,  vilken sker genom att regelbundet läsa och tolka bilder.  56

En av de främsta finska forskarna inom ämnet är Janne Seppänen, som menar att 

visuell läskunnighet består av två plan. Det första innebär en kunskap som de flesta 

besitter. Exempelvis förståelsen av att en bild av en leende människa betyder att hon 

är glad. Det andra handlar om att förstå maktstrukturer bakom den visuella 

ordningen, samt att kunna ifrågasätta dem.  För att förstå den nivån krävs övning  i 57

visuell läskunnighet. 

Begreppet visuell läskunnighet började användas redan på 1960-talet i USA då man 

grundade Interational Visual Literacy Association (IVLA), där psykologer, lärare, 

fotografer och sociologer ville diskutera hur televisionens genombrott påverkade 

barnens läskunnighet.  Idag är visuell läskunnighet ett begrepp som används 58

frekvent inom bilderboksforskningen. Visuell läskunnighet, eller visual literacy har 

undersökts bland annat av Maria Nikolajeva, som påpekar att bilderböcker för barn 

utgör utmärkt träning inför deras framtida visuella läskunnighet.  Wallner menar att 59

 My Hermanson, Visuella historier Bildmaterialet i finska läroböcker i historia för årskurs 56

fem, Helsingfors universitet, Helsingfors, 2014 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45409/visuella.pdf?
sequence=1&isAllowed=y [hämtat 20.2.2019] s. 18.

 Janne Seppänen, Katseen Voima. Kohti visuaalista lukutaitoa. Vastapaino, Tampere 2002, 57

s. 192-192.

 Seppänen, J. 2002, s. 19.58

 Maria Nikolajeva, ”Verbal and Visual literacy: The role of Picturebooks in the Reading 59

Experience of Young Children”. I: Handbook of Early Childhood Literacy, Red: Nigel 
Hall, Joanne Larson, Jackie Marsh, SAGE Publications, London, 2003, s. 243.
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på grund av den stora ökningen av bildmaterial har visuell läskunnighet kommit att 

bli en av våra baskunskaper för kommunikation under 2000-talet.  60

Forskning inom visuell läskunnighet som berör bilderböcker har bedrivits av bland 

annat Martin Salisbury och Morag Styles. De beskriver visuell läskunnighet enligt 

Kate Raneys definition som hon använde i sin doktorsavhandling från 1998: 

The history of thinking about what images and objects mean, how 
they are put together, how we respond to or interpret them, how 
they might function as modes of thought, and how they are seated 
within the societies that gave rise to them…  61

Salisbury och Styles menar att i dagens värld är det viktigt att barn lär sig visuell 

läskunnighet redan tidigt. Detta kommer också automatiskt för de flesta, eftersom 

barn ofta läser bilderböcker, vilket bidrar till en ökad visuell läskunnighet.  62

Visuell läskunnighet är ett brett begrepp som innefattar en mängd olika praktiker. I 

denna avhandling har jag dock valt att endast innefatta den litterära, eller snarare, 

den sekventiella visuella läskunnigheten som används när en läsare eller åskådare 

analyserar en bilderbok av något slag. Jag bedömer i denna avhandling inte om 

elevernas tolkningar är korrekta eller felaktiga, utan diskuterar endast hur 

bildförankrade deras tolkningar av Ankomsten är. 

 Lars Wallner, Framing Education: Doing Comics Literacy in the Classroom. Linköping 60

University, Linköping, 2017, s. 43-44.

 Kate Raney, Visual Literacy: Issues and Debates. Middlesex University School 61

of Education, Middlesex, 1998.

 Salisbury, M. & Styles, M.  2012, s. 77.62
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2.4 Tidigare forskning om Shaun Tan och bildberättande 

Internationellt finns det forskning kring både Shaun Tan och Ankomsten. Bland andra 

Brenda Bellorín och María Cecilia Silva-Díaz  berör mentala processer i läsandet av 63

Ankomsten, Paula E. Griffith i användningen av grafiska romaner i klassrummet, 

särskilt valet av grafiska romaner för undervisningssyfte.  Även Shari Sabeti har 64

studerat kritisk läsning av grafiska romaner i klassrummet.  Lila L. Christensen har 65

skrivit artikeln ”Graphic Global Conflict: Graphic Novels in the High School Social 

Studies Classroom” där hon diskuterar hur den grafiska romanen kan användas i 

klassrummet på ett trevligt sätt som kan stimulera eleverna att reflektera kritiskt 

kring deras värld.  66

Maria Lassén-Seger framför forskning kring Shaun Tan och hans författar-/

konstnärskap. Hon skriver om tystnaden i Shaun Tans böcker, bland annat i artikeln 

”Mångkulturella visioner. Tysta möten över kultur- och språkgränser i Shaun Tans 

bilderböcker”  och i essän ”Shaun Tan och tystnadens poetik”.  Lassén-Seger är 67 68

framstående inom Tan-forskningen och har även författat läsnyckeln som utgavs i 

samband med att Shaun Tan vann litteraturpriset ALMA, Astrid Lindgren Memorial 

Award. Mia Österlund har skrivit om grafiska romaner i bland annat sin artikel 

”Gränsöverskridande grafiska romaner. En hemtam hybridform för unga läsare”. 

 Brenda Bellorín, María Cecilia Silva-Díaz, ”Reading mental processes in The Arrival” 63

New review of children’s literature and librarianship, 2011(17):2, s. 210-226 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614541.2011.624967 [hämtat 12.1.2019].

 Griffith, P. 2010.64

 Shari Sabeti, ”Reading graphic novels in school: texts, contents and the interpretive work 65

of critical reading” Pedagogy, Culture & Society, Volume 20, Issue 2, 2012, s. 191-210 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14681366.2012.672336 [hämtat 22.2.2019].

 Lila L. Christensen, ”Graphic Global Conflict: Graphic Novels in the High School Social 66

Studies Classroom.” I: The Social Studies, Volume 97, 2006 - Issue 6, s. 227-230 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/TSSS.97.6.227-230 [hämtat 20.3.2019].

 Lassén-Seger, M. 2017.67

 Maria Lassén-Seger, ”Shaun Tan och tystnadens poetik” I: Kalejdoskopiska läsningar. 68

Vänbok till Janina Orlov, Juvenes Print, Åbo, 2015, s. 89-102.
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Österlund diskuterar den svenska grafiska romanen som hybridfenomen för unga. 

Hon visar på en tematisk tudelning och nämner även crossoverfenomenet.  69

Evelyn Arizpe har tillsammans med Teresa Colomer och Carmen Martínez-Roldán 

forskat kring immigrantbarns reflektioner kring Ankomsten i boken Visual journeys 

through wordless narratives: an international inquiry with immigrant children and 

The Arrival.  Brenda Belloín och María Cecilia Silvia-Díaz diskuterar läsningen av 70

mentala processer i Ankomsten, samt reflekterar kring hur läsaren fyller i de tomrum 

som en läsare upplever. Bellorín och Silvia-Díaz använde Ankomsten tillsammans 

med en grupp immigrantbarn i Katalonien, och analyserade sedan deras responser till 

den grafiska romanen.  Även Claire Bradford har analyserat Shaun Tans 71

författarskap i Ankomsten genom att forska i transnationalismen i boken. I sin artikel 

”Children’s literature in a global age: transnational and local identities” diskuterar 

hon globalisering och transnationalism genom att jämföra filmen Howl’s Moving 

Castle och Tans bilderbok Ankomsten. Hon sammanfattar att konceptet 

transnationalistisk litteracitet är ett sätt att närma sig lärandet i barnlitteraturen.  72

Multimodalitet är ett framträdande tema inom modersmålsundervisningen. Hur man 

kan främja detta har Heidi Kay Hammond studerat i sin avhandling Graphic Novels 

and Multimodal Literacy: A Reader Response Study  2009. Hon sammanfattar med 73

att förklara att läsning av serier i klassrummet främjar elevernas multimodala 

analysförmåga,  och därmed i förlängningen också deras visuella läskunnighet. 74

 Mia Österlund, ”Gränsöverskridande grafiska romaner: En hemtam hybridform för unga 69

läsare”, Mötesplatser — texter för svenskämnet. Red: Ann Boglind, Per Holmberg & Anna 
Nordenstam. Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 179-206.

 Evelyn Arizpe, Teresa Colomer, & Carmen Martínez-Roldán, Visual journeys through 70

wordless narratives : an international inquiry with immigrant children and The 
Arrival. Bloomsbury Academic, London 2014.

 Bellorín, B. 2011.71

 Claire Bradford, ”Children’s literature in a global age: transnational and local identities”, 72

Barnboken – Journal of Children's Literature Research, Volume 34, no 1, 2011, s 20-34 
http://barnboken.net/index.php/clr/article/view/23/23 [hämtat 21.3.2019].

 Heidi Kay Hammond, Graphic Novels and Multimodal Literacy: A Reader Response 73

Study, 2009 
https://conservancy.umn.edu/handle/11299/48560 [hämtat 24.4.2019].

 Ibid.74
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Gällande visuell läskunnighet kan nämnas såväl Mia Österlund som i flera artiklar, 

lyfter fram visuell läskunnighet,  som Evelyn Arizpe i tidigare nämnda bok. På 75

nordiskt håll återfinns även Lars Wallner, som i sin avhandling Framing Education: 

Doing Comics Literacy in the Classroom, 2017, beskriver, vad han själv väljer att 

kalla serie-literacy, i klassrummet samt hur man kan använda sig av bildmaterial och 

andra multimodala material i skolan. Framför allt lyfter han fram seriens stora 

möjligheter i klassrummet.  Keith McPherson beskriver i sin artikel ”Graphic 76

literacy” hur serier och bildberättande alltmer blir populära bland elever och hur man 

som lärare kan utnyttja detta.  Forskning kring serier har även bedrivits av Neil 77

Cohn, som i sin bok The visual language of comics. Introduction to the structure and 

cognition of sequential images utgått från att bilder är uppbyggda på samma 

semiotiska sätt som det språk vi talar eller skriver.  Martin Salisbury och Morag 78

Styles har skrivit boken Children’s picturebooks; the art of visual storytelling, 2012, 

där de beskriver bilderbokens historia, hur en bra bilderbok byggs upp, samt visuell 

läskunnighet och barns läsande av bilderböcker.  79

 Österlund, M. 2014, s. 182.75

 Wallner, Lars, Framing Education: Doing Comics Literacy in the Classroom. Linköping, 76

2017.

 Keith McPherson, ”Graphic Literacy” I: Teacher Librarian; Bowie, Vol. 333, Iss. 4, 2006, 77

s. 66–69 
https://search.proquest.com/openview/dd66b0f71edac37f9b20c223c9962296/1?
cbl=38018&pq-origsite=gscholar [hämtat 24.4.2019].

 Neil Cohn, Cohn, Neil, The visual language of comics. Introduction to the structure and 78

cognition of sequential images. Bloomsbury Academic, London, New York, 2013.

 Salisbury, M. & Styles, M. 2012.79
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogörs för de teorier som ligger som grund för denna avhandling. 

Inledningsvis diskuteras teorin kring bilderböcker med inriktning på den grafiska 

romanen. Därefter placeras den grafiska romanen in i en skolkontext och det 

redogörs för studier gjorda inom det området. Avsnittet kan ses som en överblick av 

studier som använts som bakgrund till denna avhandling, och hävdar inte till att ha 

sammanställt all forskning som gjorts inom området. 

3.1 Teori kring grafisk roman och bilderbok 

I USA går forskningen av serier i skolan så långt bakåt som till 1920-talet, där ett 

projekt undersökte användningen av serier i klassrummet. Utvecklingen av 

seriegenren gjorde sedan att serien under 1930 och -40-talet blev en populär kategori 

i barnlitteraturen, vilket gjorde att den även då kom att börja användas i 

klassrummen.  80

Martin Salisbury och Morag Styles har forskat kring den litterära visuella 

läskunnigheten hos barn. Salisbury och Styles redogör i sin bok Children’s 

picturebooks; the art of visual storytelling (2012) för hur viktig den visuella 

läskunnigheten är i läsningen av grafiska romaner, samt hur man kan öka sin visuella 

läskunnighet genom att läsa bilderböcker.  Salisbury och Styles redogör också för 81

den grafiska romanen samt dess användningsområden i övandet av läskunnighet. 

Salisbury och Styles har också forskat i den grafiska romanen och visuell 

läskunnighet. De går  i ovan nämnda bok igenom bilderbokens historia, hur en 

bilderbok är uppbyggd samt industrin kring bilderböcker. Den grafiska romanen 

 Wallner, L. 2017, s. 119-120.80

 Salisbury, M. & Styles, M. 2012.81
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omnämns som god träning i att öva sin visuella läskunnighet, eftersom läsare 

behöver fylla i tomrummen som avsaknaden av text skapar.  82

Det har även bedrivits forskning på finlandssvenskt håll när det kommer till bilder i 

historieböcker för årskurs 5. My Hermanson har skrivit sin avhandling om detta. I 

hennes avhandling är det dock inte elevernas visuella läskunnighet som analyseras, 

utan hur bilderna är utformade och om de är lätta att tolka och förstå.  Mia 83

Österlund skriver i sin artikel ”Gränsöverskridande grafiska romaner. En hemtam 

hybridform för unga läsare”, om ungas visuella läskunnighet. Hon menar att 

litteraturpedagoger ser den grafiska romanen som något av en stöttepelare när det 

kommer till visuell läskunnighet. Den grafiska romanen kan fungera som en 

inkörsport till läsning av klassiker samtidigt som den hjälper pedagoger att bredda 

undervisningen genom att använda sig av ett vidgat textbegrepp.  84

Forskningsläget kring Shaun Tan har upprätthållits av bland annat Maria Lassén-

Seger, som forskat kring tomrummen i Tans böcker. Den läsnyckel som publicerades 

i samband med att Shaun Tan vann ALMA-priset är skriven av Lassén-Seger, och 

hon har även producerat flera artiklar och essäer kring honom, bland annat ”Shaun 

Tan och Tystnadens poetik”,  och ”Mångkulturella visioner: Tysta möten över 85

kultur- och språkgränser i Shaun Tans bilderböcker”,  där hon diskuterar tystnaden 86

och tomrummen i Shaun Tans bilderböcker. Även forskaren Marcella Terrusi 

beskriver i sin artikel ”Silent Books. Wonder, Silence and Other Metamorphosis in 

Wordless Picture Books”, 2018, hur Shaun Tan och andra bilderboksförfattare som 

skrivit ordlösa bilderböcker använder sig av olika medel för att göra böckerna 

intressant och läsarvänliga. Speciellt tar hon fasta på tystnaden och metamorfosen 

 Salisbury, M. & Styles, M. 2012, s. 97.82

 Hermanson, M. 2014.83

 Österlund, M. 2014, s. 182.84

 Lassén-Seger, M. 2015, s. 89-102.85

 Lassén-Seger, M. 2017.86
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som sker i böckerna, samt hur den används för att tala till läsaren.  Dessa ligger som 87

jämförelsematerial i min analys, där jag i tolkningen av elevernas texter jämför dem 

med Lassén-Seger och även Terrusi. Deras texter kommer inte att ses som facit till 

elevtexterna, utan endast som något att jämföra med för att få referenspunkter i 

analysen. 

3.2 Grafisk roman i en skolkontext 

Att ta in bilder i modersmåls-undervisningen har blivit allt vanligare, och bilder ses 

idag som en självklarhet att ta upp i språk- och kulturstudierna i grundskolan.  I 88

läroplansgrunderna från 2014 står det att ”[modersmåls-]undervisningen ska baseras 

på en vidgad textsyn”.  Detta innebär att eleverna ska lära sig att tolka inte bara 89

skriven text, utan även bild, film och musik. Eva Borgfeldt och Anna Lyngfelt 

hävdar att multimodalitet i klassrummet är något självklart i det digitaliserade 

samhället. 

Att utrycka sig multimodalt är inte någon ny företeelse men i takt 
med den allt snabbare samhällsutvecklingen har begreppet fått en 
delvis förändrad innebörd där modern och digital teknik har 
kommit att spela en central roll.  90

Om multimodaliteten och den visuella läskunnigheten spelar en betydelsefull roll i 

skolkontexten borde den användas ännu mer i undervisningen. Nathalie op de Beeck 

 Terrusi, M. 2017, 1, 879, 2018.87

 Utbildningsstyrelsen 2014, s. 20.88

 Utbildningsstyrelsen 2014, s. 329.89

 Eva Borgefeldt & Anna Lyngfelt, ”Elevtexter som sociosemiotiska uttryck: En studie av 90

elevrespons och sociosemiotisk positionering i årskurs 3”. I: Mångfaldens möjligheter: 
litteratur- och språkdidaktik i Norden. Red: Andersson, Peter, Holmberg, Per, Lyngfelt, 
Anna, Nordenstam, Anna, Widhe, Olle. Göteborgs universitet, Göteborg, 2014.  s. 131-153.  
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1149456/FULLTEXT01.pdf [hämtat 25.2.2019] 
s. 132.
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nämner den visuella kulturen, och hur väsentligt det är att lärare använder den i 

klassrummet. 

In the hybrid contexts of the twenty-first century–where visual 
culture, visual studies and visual literacy are related but contested 
terms–”image” crosses disciplinary boundaries and charaterizes 
multimodal activities in classrooms and communication.  91

Detta visar på vikten av jobbet med multimodala texter i skolvärlden. Ett sätt att 

jobba multimodalt är att använda den grafiska romanen som ett verktyg för både 

litteratur- och bildanalys. Elina Druker nämner i artikeln ”Var befinner sig den 

svenska bilderboksforskningen? En kartläggning av bilderboksforskningens 

etablering och expansion” från 2018 att det vidgade litteraturbegreppet mer och mer 

tar plats både på den pedagogiska och konstnärliga arenan. Hon menar att ”[flera] 

forskare visar också att konstnärers experiment inom bilderboksfältet ibland har 

möjliggjort en uttrycksmässig frihet inom detta i övrigt relativt marginaliserade 

medium”,  vilket Shaun Tans Ankomsten är ett exempel på. Detta ger även en 92

grogrund för tvärvetenskaplig undervisning mellan modersmålsämnet och 

bildkonstämnet, något som likväl uppmuntras i läroplanen.  93

Inom ämnet elevers visuella läskunnighet, återfinns en studie som på många sätt 

liknar denna avhandling. Sylvia Pantaleo och Alexandra Bomphray har undersökt 

sjundeklassares emotionella respons på Ankomsten i artikeln ”Exploring Grade 7 

Students’ Written Responses to Shaun Tan’s The Arrival”.  De har låtit eleverna 94

jobba med boken och skapa egna multimodala texter. Eleverna fick i uppgift att hitta 

på egna titlar, skriva om karaktärernas känslor, samt skriva dagboksinlägg kring den 

enligt dem starkaste bilden i romanen. I artikeln beskrivs den undervisning som 

föregår insamlandet av elevmaterialet, samt beskrivningar på hur eleverna jobbat 

med den grafiska romanen. I resultatet presenteras de olika emotionella responser 

 Beeck, N. 2011, s 116.91

 Druker, E. 2018, s. 7.92

 Utbildningsstyrelsen 2014, s. 17.93

 Pantaleo, S. & Bomphray, S. 2011, s. 173-185.94
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som eleverna upplevt och skrivit fram i de skrivuppgifter de fått. Fokus ligger på 

Shaun Tans artistiska val och de semiotiska resurser han använt för att beskriva 

känslor genom endast bilder.  Tillsammans med Lassén-Segers läsnyckel för 95

Ankomsten används Pantaleo och Bomphrays studie genomgående i min analys. 

Pantaleo har även gjort en liknande undersökning med en annan av Tans böcker, The 

red Tree.  Hon beskriver i artikeln ”Exploring Grade 7 Student’s Responses to 96

Shaun Tan’s The red Tree” att hon i två fallstudier agerade både forskare och lärare 

under undersöknings-tillfällena. Eleverna gavs möjlighet att tolka den grafiska 

romanen, i den första fallstudien med väldigt få instruktioner, för att ge rum åt egna 

reflektioner.  Vid det andra forskningstillfället med en annan grupp läste och 97

diskuterade man mer tillsammans redan från början.  98

I båda fallstudierna gavs eleverna tydliga instruktioner om vad de skulle analysera, 

och fick sedan skriva responser åt läraren. Pantaleo konstaterar att eleverna i sina 

responser tagit fasta på mer än en sak, och att de ofta skrivit om många olika 

aspekter av det de analyserat. Hon menar att utifrån elevernas responser framgår att 

de har placerat sig själva i en aktiv läsarroll där de engagerat sig i boken och närläst 

bilderna noggrant.  Pantaleo visar på hur elevernas läskompetens ökar genom 99

medvetenheten om serieformens påverkan på läsning. Hon har även gjort flera 

studier, både med serier och serieromaner.  100

Lars Wallner undersöker i sin avhandling Framing Education: Doing Comics 

Literacy in the Classroom (2017) användningen av serietidningar i två svenska 

 Pantaleo, S. & Bomphray, A. 2011, s. 180.95

 Sylvia Pantaleo, ”Exploring Grade 7 Student’s Respones to Shaun Tan’s The red Tree”, 96

Children’s Literature in Education, Volume 43 Issue 1, 2012, s. 51-71 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10583-011-9156-x [hämtat 11.2.2019].

 Pantaleo, S. 2012, s. 56. 97

 Pantaleo, S. 2012, s. 58.98

 Pantaleo, S. 2012, s. 66.99

 Wallner, L. 2017, s. 122.100
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skolor. Han gör två mikroanalyser av interaktionen både elever emellan samt mellan 

elever och lärare. Hans syfte är att bidra med kunskap kring hur man kan göra lokalt 

situerade ”literacypraktiker”.  101

  

Att jobba med grafiska romaner i klassrummet är också ett område som det bedrivits 

forskning inom. Maureen Bakis granskar hur bilder och serieromaner kan användas i 

klassrummet, samt hur de kan hjälpa lärare och elever att bilda djupare relationer 

samt hur det kan hjälpa elever att vilja läsa mer.  Även Paula E. Griffith 102

uppmärksammar att många utbildare har märkt att användningen av grafiska romaner 

i klassrummet positivt påverkar elevernas motivation att läsa.  En ökad läslust är 103

även ett av de främsta syftena med litteraturundervisningen i 7–9.  104

Förutom dessa forskare finns det väldigt få empiriska undersökningar kring 

användningen av grafiska romaner i klassrummet. På nordiskt håll är ämnet mer eller 

mindre obefintligt. Mia Österlund diskuterar ämnet men någon empirisk forskning 

kring ungas litterära visuella läskunnighet förekommer inte inom Norden. Forskning 

kring bilderboken i klassrummet finns till viss del, medan forskning kring grafisk 

roman i klassrummet knappt undersökts alls. I detta avseende befinner sig min studie 

på outforskad mark, då den banar väg för dylika undersökningar i framtiden. 

Som dessa nedslag visar är området serieroman och visuell läskunnighet, i ett 

didaktiskt perspektiv ett livskraftigt forskningsområde, som har fått ett växande 

intresse. 

 Wallner, L. 2017.101

 Maureen Bakis, The graphic novel classroom — Powerful teaching and learning with 102

images. Corwin: Thousand Oaks, California, 2012.

 Griffith, P. 2010, s. 186-187.103

 Utbildningsstyrelsen 2014, s. 330.104
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4 Metod och material 

I detta kapitel redogörs för metoden analysen bygger på. Därefter presenteras 

materialet som ligger som grund för analysen. Först presenteras Shaun Tans 

Ankomsten, och därefter elevmaterialet samt hur undervisningen som föregått 

materialet utförts. 

4.1 Metod och genomförande 

En kvalitativ metod i form av en fallstudie används i arbetet med elevtexter som 

insamlats i ett finlandssvenskt högstadium under våren 2018. I min fallstudie har jag 

följt med en klass under fem lektioner, och därefter fått tillgång till det material 

eleverna producerat, vilket utgör forskningsmaterialet i denna avhandling. 

I läsningen av elevtexterna använder jag mig av Maria Lassén-Segers läsnyckel  105

som jämförs med elevtexterna. I läsnyckeln listar hon ett antal frågor läsare kan ta 

fasta på när de tolkar boken. Lärarna i skolan har delvis använt läsnyckeln i 

utformningen av uppgifterna, och jag använder läsnyckeln som grund för min metod.  

För uppgiftsbeskrivningen för eleverna, se bilaga 1, för läsnyckeln, se bilaga 2. 

Metoden jag använder mig av består av två steg. Det första är insamling av material, 

genom att bli tilldelad de texter och tolkningssvar eleverna skrivit i samband med 

undervisningen kring Ankomsten.  Det andra steget består av analys av de texter 106

jag tilldelats. Analysen går till enligt följande: Främst analyserar jag texterna som 

eleverna skrivit, men jag granskar även de tolkningsuppgifter som eleverna besvarat 

innan de påbörjade arbetet med texten. Jag granskar hur de tolkat tiden i boken samt 

vilka symboler och stilmedel eleverna valt att ta fasta på och hur de beskriver dem i 

den löpande texten. Analysen utförs genom att jag själv undersöker Ankomsten 

 Lassén-Seger, M. 2012.105

 Mer om detta i materialavsnittet.106
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utgående från andra forskares synpunkter kring den, och andra grafiska romaner, och 

därtill granskar huruvida eleverna tolkat på samma sätt. 

Urvalsprocessen för vilka delar av elevernas tolkningar som skulle bli en del av 

denna avhandling gick till enligt följande. Efter noggrann genomläsning av 

materialet och Lassén-Segers läsnyckel steg tre huvudämnen fram och dessa valde 

jag att ha som grund för min analys. Dessa tre ämnen framkom på flera ställen i 

elevernas texter, och fanns i tillräcklig mängd i materialet för att kunna ge ett 

resultat. 

4.2 Material 

I detta avsnitt presenteras materialet som ligger till grund för denna avhandling. 

Materialet som används är främst insamlade elevtexter och elevernas svar på 

analysuppgifter som gjorts, men består även av Ankomsten av Shaun Tan.   

4.2.1 Ankomsten 

Shaun Tan (f. 1974) är en australiensisk författare som utexaminerades från 

University of Western Australia 1996, där han studerat både engelsk litteratur och 

”Fine Arts”.  Sedan dess jobbar han med text och bilder och har producerat serier 107

samt grafiska romaner. Hittills har han gjort ett femtontal bilderböcker.  Tan är mitt 108

uppe i sin karriär, och förutom de bilderböcker och grafiska romaner han tecknar, är 

han verksam som konstnär på flera andra områden. Bland annat har han animerat 

film, gjort teater och musikföreställningar samt gjort målningar.  Tan saknar 109

formell illustratörsutbildning,  men att han har en gedigen universitetsutbildning i 110

 Shaun Tan, About Me, shauntan.net [hämtat 20.3.2019].107

 Lassén-Seger, M. 2017, s. 251.108

 Lassén-Seger, M. 2012, s. 1.109

 Lassén-Seger, M. 2017, s. 251.110
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bagaget menar Lassén-Seger dock att inverkar på att han gör grundlig research för 

alla sina verk, och att de ofta för dialog med andra litterära och konstnärliga verk.  111

Ankomsten är en grafisk roman som endast består av visuellt berättande. Den har 

nominerats till och vunnit flera priser, bland annat; Hugo Award for Best Related 

Book, nominerad 2008,  Angoulême International Comics Festival Prize for Best 112

Comic Book 2008,  Boston Globe-Horn Book Award, Special Citation, 2008,  113 114

och New York Times Best Illustrated Children’s Books 2007. Han har även vunnit en 

Oscar för den animerade kortfilmen av en av hans bilderböcker, The Lost Thing,  115

samt världens främsta barn- och ungdoms-litteraturpris: ALMA, Astrid Lindgren 

Memorial Award, 2011,  där Tan beskrevs som ”en virtuos visuell berättare, en 116

vägvisare till bilderbokens nya möjligheter”.  117

Inledningsvis tänkte Tan sig att boken skulle vara mycket tunnare, och istället 

innehålla mer text, men efter omarbetningar valde han ändå att förlita sig på 

bilderna, och låta dem tala för sig.  Tan använde sig av en tidskrävande 118

arbetsmetod för att få bilderna i boken att bli verklighetstrogna. Bland annat spelade 

han upp scener som han fotograferade eller filmade, för att sedan kunna teckna dem 

 Lassén-Seger, M. 2012, s. 1.111

 The Hugo Awards, 2008 Hugo Award Nominees 112

http://www.thehugoawards.org/2008/03/2008-hugo-award-nominees/ [hämtat 20.2.2019].

 Kate Fizsimons, ”Comics Briefly 03/01/11” I: Publishers Weekly 113

https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/comics/article/46330-comics-
briefly-03-01-11.html [hämtat 20.2.2019].

 FictionDB, 2008 BOSTON GLOBE-HORN BOOK AWARD https://www.fictiondb.com/114

awards/2008~boston-globe-horn-book-award~33.htm [hämtat 20.2.2019].

 Lassén-Seger, M. 2015, s. 89.115

 Astrid Lindgren Memorial Award, En vägvisare till bilderbokens nya möjligheter, 2011.  116

http://www.alma.se/sv/Pristagare/2011-Shaun-Tan/ [hämtat 20.2.2019].

 ALMA, 2011.117

 Lassén-Seger, M. 2012, s. 2.118
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så verklighetstroget som möjligt.  Detta gjorde att det tog honom hela fem år att 119

sammanställa sin grafiska roman.  120

Ankomsten handlar om en man som flyr sitt hemland för att söka lyckan i ett nytt. I 

det gamla hemlandet illustreras faran genom symbolik i bilderna och läsaren får 

förstå att det är nödvändigt för mannen och hans familj att hitta en ny tillvaro där de 

kan börja om. Mannen åker iväg utan sin familj och kommer till ett land där allt är 

annorlunda och ovant. Där finns konstiga varelser, byggnader som ser underliga ut, 

mat som han inte vet om han vågar äta, och bokstäver som endast ser ut som 

krångliga krumelurer. I det nya landet får huvudpersonen träffa andra emigranter och 

människor i det nya landet. Han får bygga relationer och höra andras livshistorier. 

Han får jobb och får tillsist samlat tillräckligt med pengar för att i slutet av boken 

kunna betala för resten av familjens resa till det nya landet. Boken avslutas genom 

att visa den återförenade familjen och hur deras liv på många sätt förbättras genom 

att de emigrerat. 

Osäkerheten i det nya landet, och allt det nya har Tan illustrerat för läsaren genom att 

själv skapa figurer, former och varelser som inte finns, så att även läsaren kan känna 

frustrationen över att inte förstå, inte veta, och inte heller få en förklaring. Ankomsten 

är också en av Tans personligaste böcker. Han har lånat ut sitt eget ansikte åt 

huvudpersonen, och har tecknar även sina familjemedlemmars ansikten i romanen.   121

Maria Lassén-Seger, menar att Tan inspirerats av The Snowman (1978), en ordlös 

bilderboksklassiker av Raymond Briggs.  Lassén-Seger beskriver att läsa 122

Ankomsten som att få bläddra sig igenom en stumfilm,  med den skillnaden att det 123

 http://shauntan.net/books.html.119

 Lassén-Seger, M. 2012, s. 2.120

 Lassén-Seger, M. 2017, s. 252.121

 Lassén-Seger, M. 2012 s. 2.122

 Ibid.123
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här är läsaren som får styra lästempot.  Läsaren får se de blyertstecknade bilderna, 124

leva sig in, och uppleva att man förstår. Eftersom boken  endast innehåller bilder 

bygger den gemenskap över språkgränserna. Den grafiska romanen erbjuder därmed 

läsaren ett sätt att genom bilder ta till sig andra kulturer.  Oberoende av modersmål, 125

kultur eller läskunnighetsnivå kan läsaren avkoda Shaun Tans teckningar. 

4.2.2 Elevtexter 

Insamlandet av materialet har skett genom att elever i årskurs åtta i skolan som 

undersökts under en längre sekvens (12 lektioner á 55 minuter) har arbetat med den 

grafiska romanen Ankomsten av Shaun Tan. Eleverna har fått ett uppgiftspapper 

(bilaga 1) av sin lärare och sedan jobbat med den grafiska romanen ensamma, i par 

eller i smågrupper. I min avhandling analyserar jag sammanlagt två klasser som 

jobbat med uppgiften, tillsammans med två olika lärare. Det sammanlagda 

elevantalet, antalet informanter, som deltagit i undersökningen är därmed 46 stycken. 

Alla elever har inte deltagit i all undervisning, men det sammanlagda elevantalet är 

baserat på hur många som skrivit slutuppgiften, som står som grund för denna 

avhandling. 

Arbetet har inletts med en genomläsning av den grafiska romanen där eleverna 

tillsammans med varandra och med hjälp av läraren har utfört tolkningsuppgifter och 

forskat kring olika ämnen som tas upp i boken, allt med hjälp av ett 

instruktionspapper eleverna fått av läraren. Där har eleverna funderat på vem 

karaktärerna är, vad de känner, tänker och varifrån de kommer. Eleverna har granskat 

och reflekterat över hur livet har ändrats för människorna samt hur Shaun Tan 

framställer miljön. Arbetet har utförts under flera lektioner, och eleverna har 

redovisat för varför de analyserat på ett visst sätt, genom att berätta om bilderna och 

hänvisa till romanen. De har också reflekterat över varför boken inte innehåller text, 

 Lassén-Seger, M. 2017, s. 254.124

 Hatfield, C. 2011, s. 105.125
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och vilken effekt berättargreppet ger. De har även utforskat bildkomposition, vinklar, 

färger och ramar samt reflekterat kring titeln på verket.  

När de utfört sina tolkningsuppgifter jämförde eleverna den narrativa 

framställningen med emigrationens historia i Finland. Därmed fick de frångå 

romanen, och istället söka efter historisk information om emigration. 

Slutligen var det dags för eleverna att skriva en text som skulle fungera vid en 

uppläsning av Ankomsten. Elevernas texter skulle i slutet av sekvensen 

sammanställas till en lång, sammanhängande text som sträcker sig över hela 

Ankomsten, vilken skulle läsas högt av läraren så att eleverna fick höra vad de 

åstadkommit, och därmed få respons av läraren. 

Eleverna fick direktiv om hur texten skulle skrivas och vad den skulle innehålla, 

samt vilka sidor de skulle utgå från i sitt arbete. Eleverna bestämde kollektivt namn 

på personer, platser och djur. Arbetet fick ta ett par lektioner, och när allt var klart 

sammanställde läraren materialet inför en högläsning som skedde i slutet. Under 

högläsningen kunde eleverna samtidigt följa med bilderna i böckerna, som 

sammanbands av deras kollektiva text. Den ordlösa grafiska romanen hade därmed 

genom elevarbetet fått ytterligare ett lager meningsbärande enheter, eftersom texten 

numera består av både grafisk och skriven text.  Hela arbetet med Ankomsten 126

skedde i par- eller grupparbetsform, så alla citat i analysen är skrivna av fler elever. I 

den gemensamma texten har klasserna tillsammans bestämt namn på människor, djur 

och platser, så att hela klassens texter ska fungera tillsammans när de slås ihop till ett 

gemensamt verk. Det har också bestämts att texten ska skrivas ur jag-perspektiv, 

samt hur tal skall skrivas ut. 

Sammanlagt rör det sig om två olika texter som jag har analyserat; dels den 

sammanhängande text som hela klassen sammanställt genom att skriva om olika 

 Warnqvist, Å. 2017 s. 163.126
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delar av romanen och slå ihop dem till ett narrativt verk. Dels de tolkningsuppgifter 

som eleverna jobbat med i smågrupper, vilka alla har svarat på samma frågor. 

Materialet för denna avhandling har insamlats efter att eleverna har skrivit klart alla 

skrivuppgifter. Elevernas lärare har delgett mig både tolkningsuppgifter och skrivna 

texter. Alla elevcitat är ordagrant nedskrivna i denna avhandling. Jag har låtit 

elevernas stavfel och andra språkliga småfel få finnas kvar för att svaren ska bli 

autentiska. Alla elever som deltar i studien har gett sitt och sina målsmäns 

godkännande till att deras texter får analyseras och publiceras i denna avhandling. 

Uppgiftsbeskrivningen som delats ut åt eleverna ses i sin helhet i bilaga 1. 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5 Elevernas tolkning av tid 

I detta kapitel analyseras elevernas tolkning av tid i de texter de har skrivit till 

Ankomsten. Samtidigt som jag analyserar elevernas texter refererar jag också till 

romanen för att vägleda läsaren genom denna avhandling. 

I Ankomsten finns det rikligt med tidsskildring, eftersom romanen utspelar sig över 

en lång tid, under flera år. Eleverna har i sina texter hittat tidsskildringen på flera 

olika ställen i romanen och omskrivit den från endast bilder till en löpande, skriven, 

text. Jag granskar huruvida eleverna uppfattat att Tan påvisar en längre tidsgång, 

eller om de inte märkt det eller inte tagit fasta på den. En av frågorna Maria Lassén-

Seger ställer i sin läsnyckel till Ankomsten är hur Tan visar att tiden går utan att 

skriva ett endaste ord.   127

I uppgiftsbeskrivningen till en av tolkningsuppgifterna, vilka utgår från Lassén-

Segers läsnyckel  frågar läraren ”Hur visas tidens gång i den här romanen?”. 128

Eftersom eleverna jobbat med tolkningsuppgifterna innan de skrivit sina narrativa 

texter till boken innebär detta att alla elever haft tillfälle att reflektera kring 

tidsanvändningen redan innan de börjat skriva texterna. 

5.1 Då-perspektiv 

I det första kapitlet av Ankomsten får läsaren uppleva livet i den ”gamla världen”. 

Huvudpersonen i berättelsen, mannen, förbereder sig på en resa, och hans fru och 

dotter följer honom till ett tåg och ser honom lämna deras hemstad som tyngs av oro. 

Kapitlet är tio sidor långt och som läsare kan man anta att händelserna utspelar sig 

under en dag. Trots det korta kapitlet och den ringa tidsskildringen har eleverna 

konstaterat att tid har gått, och att tiden är essentiell för sammanhanget. 

 Lassén-Seger, M. 2012, s. 4.127

 Lassén-Seger, M. 2012, s. 3.128
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Klockan tickade ovanligt långsamt men det kändes ändå som om 
det var alldeles för snabbt. Förutom klockans eviga tickande så var 
det tyst i rummet. 
- Elevcitat 1, gemensam text 

I elevcitat 1 har eleverna tagit fasta på det första uppslaget på sida 5, där det finns en 

klocka som visar på 10 över 10. Två sidor senare återkommer samma klocka, som 

fortfarande visar fortfarande på 10 över 10. Detta har eleverna använt i sitt 

konstaterande att det verkar som om tiden går långsamt. Trots att berättelsen går 

framåt står klockan stilla. På samma sida i boken finns förutom klockan en hel del 

vardagliga objekt som en annan grupp tolkat som en lång tid i sig, som ses i elevcitat 

2: 

Jag och Agneta hade hållit hemligt om emigrationen för Maria i 
flera månader. 
 - Elevcitat 2, gemensam text 

En annan elev har också sett berättelsen som en återberättelse av något som hänt för 

länge sedan. Emma Bosch skriver i sin artikel ”Wordless Picturebooks” att ordlösa 

bildberättelser ofta lägger fokus på att berätta en historia.  Återberättandet och 129

tolkningen att det är något som hänt tidigare kan också bottna i att eleverna tolkat 

hela romanen på samma sätt som Maria Lassén-Seger, att det ser ut som om boken är 

utformad som ett slitet minnes- eller fotoalbum.  Shaun Tan menar själv att 130

fotoalbum är ett slags bilderböcker som de flesta människor är vana att läsa och 

tolka, vilket han använde som inspiration för att göra Ankomsten till ett slags 

anonymt fotoalbum.  Pantaleo och Bomphray beskriver också Ankomsten som ett  131

fotoalbum. De tar även upp bilderna på människor i början och slutet av romanen, 

 Bosch, E. 2018, s. 193.129

 Lassén-Seger, M. 2017, s. 252.130

 Mats Kempe & Shaun Tan, ”Ankomsten – ett fascinerande fotoalbum om tystnad och 131

främlingskap” I: IBBY-bladet, 2011:1, s. 3-5 
http://media.ibby.se/2012/01/IBBYbladet_1_2011.pdf [hämtat 28.3.2019] s. 3.
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kring vilka Tan har berättat att han tecknat de flesta ansiktena utifrån 100 år gamla 

passfoton.  132

Allt började en blåsig oktoberdag för några år sedan. 
- Elevcitat 3, gemensam text 

Jag kommer ihåg det som om det vore igår, jag kunde aldrig då ha 
anat vilken resa det skulle bli. 
 - Elevcitat 4, gemensam text 

I citaten framkommer det att eleverna kopplar ihop sitt berättande som om de skulle 

beskriva ett fotoalbum för någon. De återberättar historien genom att berätta att det 

har skett för några år sedan, eller att berättaren idag har mer erfarenhet, och att tiden 

då berättelsen utspelade var en tid då berättaren inte visste lika mycket om livet som 

han gör nu. I en av tolkningsuppgifterna som eleverna jobbat med redan tidigare 

frågar läraren varför eleverna tror att boken är uppbyggd som ett fotoalbum, så vissa 

elever verkar ha tagit fasta på att det är en återberättelse av tidigare händelser, 

framom något som följs med i realtid, vilket uppfattas utifrån elevcitat 3 och 4. En 

elevgrupp nämner också att bilderna i boken känns gamla, och att läsaren kan känna 

sig modern när hen läser boken, vilket ytterligare förstärker tesen att Ankomsten är 

utformad som ett gammalt fotoalbum. 

5.2 Sekventiellt berättande 

I bokens andra kapitel åker mannen i boken på en båtresa, som enligt bilderna ser ut 

att ta många veckor. I uppslaget på sidorna 20-21 i Ankomsten (se bild 1) finns det 60 

olika bilder på olika molnformationer, som skulle kunna tolkas som antalet dagar 

mannen spenderar på båten. En stor del av eleverna har tolkat det precis så, som kan 

ses i elevcitat 5 och 6 nedan.  

 Pantaleo S. & Bomphray A. 2011, s. 177.132
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Tiden gick långsamt på båten och det började kännas som att vi 
aldrig skulle komma fram till Långtbortistan, landet av frihet och 
lycka. 
- Elevcitat 5, gemensam text 

Dagarna på båten gick mycket långsamt och stormen pågick fort-
farande. Det var svårt att hålla sig lugn då vädret 
ändrade fortsättningsvis och människorna runt om var ganska 
hysteriska. 
- Elevcitat 6, gemensam text 

I elevcitat 7 har eleverna uppfattat att det går tio dagar, och inte 60. Det verkar som 

om elevgruppen endast räknar antalet kolumner, och tänkt raderna som 

molnformationer under just den enskilda dagen. 

Efter en tio dagars storm fick jag äntligen se en klar himmel. Efter 
den långa och kraftiga stormen hade många immigranter blivit 
sjuka och förkylda. 
- Elevcitat 7, gemensam text 

Bild 1. Uppslag ur Ankomsten, Shaun Tan. 
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Marcella Terrusi skriver om repetitionen som ett genomgående tema i ordlösa 

bilderböcker. ”A more specifically narratological and pedagogical review of the 

silent book’s poetics, in other words a review of the visions of the world that authors 

give in their narrations by images, reveals surprising repetitions”.  Repetitioner 133

används flitigt av Shaun Tan i Ankomsten. Molnformationerna som syns på bild 1 är 

ett exempel på upprepningar som används i bilderböcker. 

I elevernas tolkning, som i citat 5, 6 och 7, framkommer det att en stor del uppfattat 

att det gått en hel del tid på båten, 60 dagar eller tio dagar, som en grupp nämnde. 

Dock verkar en elevgrupp ha tolkat det väldigt enkelt och uppfattat det som om det 

bara går en dag. Denna tolkning kan inte ses som särskilt bildförankrad. Men överlag 

är elevernas visuella läskunnighet bildförankrad eftersom många elever uppfattar 

detaljerna i boken och skriver ut dem i sina texter. 

Vissa började till och med undra om vi alls skulle komma fram. 
- Elevcitat 8 

Jag såg inte solen en enda gång under alla de dagarna på båten. 
Dag efter dag var det bara moln på himlen. 
- Elevcitat 9 

Shaun Tan har genom sina bildserier kunnat visa på temporaliteten i berättelsen. 

Eleverna har inte bara uppfattat den långa tid som gått på båten, vilket framgår i 

elevcitat 8 och 9, utan även tolkat att det pågick en storm under flera dagar. I 

tolkningsuppgifterna har några elever tagit fasta på molnen som exempel på hur Tan 

visar tidens gång i boken.  

På sidorna 20 och 21 finns små bilder på moln. Vi tolkar varje bild 
som en dag. Det visar att han spenderar en väldigt lång tid på 

båten. 
- Elevcitat 10, tolkningsuppgift 

 Terrusi, M. 2018, s. 7.133
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Helena Magnusson tar i sin doktorsavhandling upp problemen med att i endast bild 

kunna uttrycka orsak och verkan samt simultana tidsförlopp. Hon menar att genom 

användning av flera bilder efter varandra, vilket Shaun Tan gör här, reduceras den 

enskilda bildens begränsning, och läsaren kan uppfatta tiden i något som kallas 

simultan succession, att skildra ett händelseförlopp genom flera moment i en och 

samma bild.  Uppslaget på sidorna 20–21 (bild 1) kan ses som en bildhelhet, vilket 134

i så fall gör det till en simultan succession. I Sylvia Pantaleo och Alexandra 

Bomphrays artikel skriver en elev som deltagit i undersökningen att hon uppfattar 

det som om huvudkaraktären har väldigt tråkigt på båten, eftersom allt som visas 

under resan är molnformationerna.   135

Förutom molnuppslaget har eleverna även noterat de uppgivna människorna som ses 

på bild efter molnuppslaget, och tolkat det antingen som att de blivit sjuka eller att de 

inte orkade med resan längre. Där har de även skrivit in tiden i sina texter. Därefter 

har bilderna börjat visa en förändring i luften, vilket eleverna också har inbegripit i 

tidsändringen.  

Nästa morgon var det fullt med människor uppe på däck.  
- Elevcitat 11, gemensam text 

Efter en halvtimme kom vi fram till det nya landet.  
- Elevcitat 12, gemensam text 

Efter kanske en kvart började jag skymta höga hus och fabriker vid 
horisonten. 
- Elevcitat 13, gemensam text 

Därefter följer läsaren mannen till ett nytt land, där allt är annorlunda och ovant. När 

immigranterna kommit till land är det dags för en hälsoundersökning, som eleverna 

också tolkat som att den tagit lång tid. 

 Magnusson, H. 2005, s. 32.134

 Pantaleo, S. & Bomphray, A. 2011, s. 180.135
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Efter att ha köat i flera timmar så var det min tur. De kollade min 
syn, hörsel, hälsa och tänder före de släppte in mig i ett annat 
rum var det bara var jag och en annan man. I rummet kollade de 
min identitet och ställde frågor om Nöteborg och min kära 
familj. Jag visste fortfarande inte om jag skulle vara godkänd. 
Efter en knapp halvtimme så sände de mig vidare, och jag var 
godkänd. De gav mig äntligen mitt pass. Det var i det ögonblicket 
som mitt nya liv började. 
- Elevcitat 14, gemensam text 

Förutom tidsskildringen i episoden som visas, tillägger eleverna i elevcitat 14 även 

ännu ett tidsperspektiv genom att säga att ”Det var i det ögonblicket som mitt nya liv 

började”. Denna återberättande karaktär lägger in berättelsen i ett större 

tidsperspektiv, vilket gör att det har gått en tid sedan historien utspelar sig, men visar 

också på att huvudkaraktären väntat på detta ögonblick under en lång tid. Vid slutet 

av kapitel två tar huvudkaraktären ett luftskepp för att resa vidare i landet. Även här 

har eleverna tolkat in hur lång tid det har gått. 

Efter några timmar av svävande så kunde jag känna hur luftskåpet 
började sjunka neråt, efter en stund stod jag åter igen på fast mark. 
- Elevcitat 15, gemensam text 

I denna del av boken finns få indikationer som kunde påvisa hur mycket tid Shaun 

Tan hade tänkt att mannen reste, det kunde ha varit flera dagar likväl som några 

minuter, men trots det har eleverna i citat 15 valt att se det som om det berör några 

timmar. 

I kapitel fyra visas mannen väg genom staden, hans jobb i fabriken samt sällskap av 

andra immigranter. Även här finns det flera uppslag med många bilder uppradade 

efter varandra för att visa på hur tiden går långsamt eller snabbt. Här har eleverna 

dock inte nämnt särskilt mycket om detta. Endast en elevgrupp har i elevcitat 16 

nämnt hur lång tiden verkar kännas på jobbet i fabriken. 
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Bild 2. Uppslag ur Ankomsten, Shaun Tan. 

Efter några timmar av arbete så hade vi matpaus. 
- Elevcitat 16, gemensam text 

På bild 2 ses uppslaget som visar huvudpersonens dagliga arbete i det nya landet. 

Förutom det löpande bandet med olika figurer som gestaltas på 20 olika bilder på 

detta uppslag ser vi också huvudpersonens händer och kroppsspråk. På seriebild 1 

och 2 står han med händerna vid sidan och väntar, på samma sätt som i seriebilderna 

8, 9, 10, 12, 16 och 18. Och på bild 17 står han med händerna vid sidorna med ett 

kroppsspråk som skulle kunna tolkas som uppgivenhet. På 11 av 20 seriebilder står 

mannen stilla. Det innebär att över halva hans arbetstid går åt till att vänta på att 

något händer. Detta är ett tråkigt arbete. Även om mannen bara skulle jobba en 

vanlig arbetsdag, kan man som läsare anta att det känns som om tiden skulle stå 

stilla, eftersom det sist och slutligen inte finns så mycket att göra. 
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I Ankomstens femte kapitel gestaltar Shaun Tan hur mannen skickar iväg ett brev 

med pengar till hemlandet, och hur han väntar på att resten av hans familj ska 

komma till det nya landet med honom. En del elever har noterat förändringen i 

miljön och konstaterat att det har blivit vår i det nya landet. De noterar även att 

mannen nu hunnit vara en längre tid i det nya landet. 

Det hade gått en tid nu och våren hade börjat komma. En fågel 
hade börjat bygga ett bo i krukan som jag hade i fönstret. 
- Elevcitat 17, gemensam text 

Det var vår, vinden hade inte blåst så hårt på flera år. Jag och 
Knorrsvansen skrev ett brev åt min kära dotter och fru, jag hade 
inte sett dem på fem år. 
- Elevcitat 18, gemensam text 

Eleverna har närläst bilderna noggrant och sett att det skett en årstidsförändring 

mellan vinter och vår. Eleverna som skrivit i elevcitat 18 har också tolkat att mannen 

varit i det nya landet redan fem år. De skriver att han skickar ett brev åt sin familj, 

och att han sedan väntar på svar. Efter att mannen skickat iväg sitt brev till familjen 

följer ett uppslag i boken där läsaren ser en blomma som genomgår årets alla 

årstider. Bilderna består av fyra rader, med sex olika kolumner, och visar på det sättet 

hur det går ett år (bild 3). Att det är ett år som gått har även eleverna tolkat uppslaget 

som. 

Tiden gick utan att jag hade fått ett ordentligt svar på mitt brev. 
Årstiderna byttes och naturen ändrade. Staden verkade mera grå än 
vad den hade varit när jag kom hit. Allting flöt på för sig själv 
medan jag väntade. 
- Elevcitat 19, gemensam text 
 
Ett år gick och jag hade väntat på svar. En dag fick jag post. 
- Elevcitat 20, gemensam text 
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Det gick ett år, jag väntade på svar. Vintern gick snabbt och våren 
kom. Fågeln som jag låtit bygga bo i krukan på bordet fick ungar. 
- Elevcitat 21, gemensam text 

 

Bild 3. Uppslag ur Ankomsten, Shaun Tan. 

Eleverna har också tagit fasta på detaljerna som syns på bilderna i uppslagen före 

och efter blommorna, att fågeln som visades tidigare fått ungar och att årstiderna 

bytts ut. En elevgrupp har dock inte alls sett på blomman som årstider, utan tolkat det 

som om det bara går en dag. Även detta är en bildförankrad tolkning. 

Nästa kväll satt jag och skrev ett brev till Lea och min fru. […] 
Senare under kvällen då jag satt i sängen och betraktade vårta 
familjefotografi, spratt det plötsligt till i Pim […] Det var från 
familjen! De skrev att de skulle komma samma kväll! 
- Elevcitat 22, gemensam text 
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I elevcitat 22 framkommer en annan typ av tolkning än resten av eleverna beskrivit. 

Denna tolkning är inte bildförankrad, eftersom den inte alls tar i beaktande uppslaget 

med blomman som genomgår olika årstider. Men även om det inte är bildförankrat, 

har eleverna uppenbarligen tolkat det som om det gått endast en dag. Det kan också 

tänkas vara så att eleverna i dagens skolsamhälle är så vana att meddelanden skickas 

och svaras på under bara några minuter, att de inte ens tänkt på att man förr inte 

kunde använda teknik, och att det då tog länge att få svar på sina brev.  

5.3 Livshistorier från en svunnen tid 

I Ankomstens tredje och fjärde kapitel får huvudkaraktären möta olika människor 

som berättar sina livshistorier för honom. Här går berättarrösten in i ett annat jag-

perspektiv, perspektivet från den som berättar sin historia. I historierna finns också 

en del tidsskildring, även om den inte är lika tydlig som i resten boken. Dock har 

eleverna tagit fasta på en stor del av dem ändå. 

I tillbakablickarna i boken har eleverna analyserat tidsskildringen inom själva 

berättelserna, men inte nämnt tidshoppet som sker mellan ”nutid” i berättelsen, och 

den tid som det hoppar till. 

Det tog en stund för mig att hitta rätta vägen till stationen. 
- Elevcitat 23, gemensam text 

Den långa resan till det okända landet var vädigt guppig. 
- Elevcitat 24, gemensam text 

Eleverna har här tagit fasta på tankar och känslor som de antar att karaktären har 

känt. Att det skulle ha tagit länge eller endast en stund är deras egna tolkningar, men 

har ingen grund i själva bilderna, eftersom där inte finns upprepning av liknande 

bilder efter varandra som föregår just dessa citat. Däremot har ett par elever noterat 
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att det finns många bilder från en fabrik som en av människorna jobbar i, vilket de 

tolkat som om det gått en lång tid. 

Jag jobbade i kolfabriken så länge att sotet inte gick att tvätta bort 
från mina fötter. Jag fick en förfärlig hosta av röken från ugnarna. 
Under min tid på fabriken hade jag ingen att prata med. Desto fler 
dagar jag spenderade där, tillsammans med dammoln och sotiga 
skorstenar, desto mer insikter om vad jag ville göra med mitt liv 
fick jag. 
- Elevcitat 25, gemensam text 

Förutom uppradandet av liknande bilder efter varandra har eleverna också 

uppmärksammat de mindre synliga tidstecknen. Exempelvis ”så länge att sotet inte 

gick att tvätta bort från mina fötter”, visar på en uppmärksam läsare med god visuell 

läskunnighet och tolkningsförmåga, som tagit fasta på även de minsta detaljerna i 

bilderna, för att kunna ge en djup beskrivning i sin text. 

En lång stund senare så vaknade jag. Jag kollade runt mig, men det 
första som jag la märket till var att jag hade bara ett ben kvar. 
- Elevcitat 26, gemensam text 
 
Jag kom hit igår, har inte hunnit lära mig så mycket ännu. 
- Elevcitat 27, gemensam text 

Vi var väldigt hungriga för att vi inte hade ätit på två dagar. 
- Elevcitat 28, gemensam text 

Eleverna som författat föregående citat har inte heller någon synbar grund i sina 

tolkningar. I bilderna som citat 26, 27 och 28 syftar på finns inga synliga 

tidsindikationer i Ankomsten, utan eleverna har endast tillfört tidsperspektivet för att 

ge ett djup åt sin berättelse. Det är därmed ingen bildförankrad tolkning, men 

samtidigt inte heller en orimlig tolkning. 
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I kapitel fyra finns den tredje återberättelsen, som visar en man som varit med i ett 

krig, och hur vägen till kriget gick till, samt vad som hände med honom efteråt. Här 

visas även tiden i berättelsen genom visuella medel som Shaun Tan använder. 

Men vi gick i en evighet, omgivningen ändrades hela tiden under 
resan. Vi gick på sten, sand, gräs och till och med upp för branta 
berg, med den känslan att vi aldrig skulle komma fram. Benen 
började väga mera och mera för varje steg jag tog. Till slut kom vi 
fram till det nya landet, men resan höll bara på att börja. 
- Elevcitat 29, gemensam text 

Efter det långa kriget började min ensamma hemfärd, jag var den 
ända som hade överlevt. 
- Elevcitat 30, gemensam text 

Här har eleverna uppfattat tidsgången i berättelsen, och skrivit in den i sina texter. 

Detta antagligen på grund av de många liknande bilder i följd, upprepningar på 

samma sätt som tidigare, för att visa på hur tiden går, samt hur marken under fötterna 

ändras vartefter bilderna fortsätter. 

Utgående från detta konstaterar jag att eleverna i sina texter uppvisar en god 

bildförankring i sina tolkningar, eftersom de noga närläst boken för att med hjälp av 

även de minsta detaljerna kunna återge tidsskildringen även utan textuellt stöd från 

boken. Detta visar på en god visuell läskunnighet hos eleverna. 

5.5 Framtidsperspektivet 

I slutet av det femte kapitlet, och i kapitel sex, bokens sista del, återförenas familjen 

igen. När familjen anländer till det nya landet efter en lång tid beskriver eleverna 

även här hur tiden har gått så länge de varit ifrån varandra. 
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Signe hade blivit så stor och Maria var lika vacker som alltid förr, 
om inte vackrare. 
- Elevcitat 31, gemensam text 

Här noteras genom barnet att det har gått en lång tid. Barnen växer snabbt och på 

dem syns det att tiden går. Även hustrun omnämns, att hon är vackrare än förr, även 

om hon antagligen fått en del nya rynkor under tiden som gått. De sitter vid sitt nya 

matbord och äter frukost tillsammans. Dottern ger sig iväg ut på ett ärende och får 

med sig det lilla djuret. Hon träffar en kvinna som ser på något som ser ut som en 

karta, och dottern hjälper kvinnan att tolka kartan. Boken avslutas med en bild av 

flickan, kvinnan och djuret, där flickan pekar ut något åt kvinnan med kartan. I detta 

kapitel finns det inte lika tydliga tidsskildringar i bilderna, men trots det resonerar 

eleverna ändå i sina tolkningar om tidsförloppet ch upplevelsen av tid. Bland annat 

skriver de om den tid som varit och som leder upp till det vi ser i bilden. 

Tiden kändes som en evighet när det bara var mamma och jag. 
- Elevcitat 32, gemensam text 

I början blev jag rädd och tänkte att ska en sådan figur bo med oss 
som kanske kan äta upp mig. Efter en stund började jag vänja mig 
och jag vågade sitta vid matbordet med benen nere utan att vara 
rädd att bli biten. 
- Elevcitat 33, gemensam text 

En annan elevgrupp avslutar sin text genom att lägga in berättelsen i ett större 

tidsperspektiv, där framtiden tas med och öppnar upp texten på ett nytt sätt. 

Och så plötsligt från ett hörn började smoggen försvinna och jag 
såg en ljus himmel för första gången och jag tänkte nu börjar en ny 
ljus framtid. 
- Elevcitat 34, gemensam text 
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I elevtexterna från dessa kapitel av Ankomsten framkommer det att eleverna besitter 

en god visuell läskunnighet, eftersom de på många olika nivåer lyfter upp 

tidsbeskrivningarna i boken. Överlag tycks eleverna ha en god bildförankring i sina 

tolkningar av tiden i Ankomsten. Många elever har närläst boken och fått ett djup i 

sina analyser. Vissa elever har en lite lägre nivå av bildförankring, men har ändå fått 

in tidsperspektivet i sina texter, trots att tolkningen inte är relevant utgående från 

själva bilderna. 
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6 Elevernas tolkning av symbolik 

Romanen Ankomsten kryllar av symbolik. Eleverna som jobbat med den har lyft 

fram och tolkat den symbolik som finns. Förutom tiden, som eleverna har tolkat 

ingående i föregående avsnitt, har de även tagit del av de ”suggestiva inre 

landskapen”  samt karaktärernas relationer till varandra. 136

6.1 Orossymbolik 

På sidorna 10-11 finns ett uppslag med en draksvans som ringlar sig kring stadens 

hus och gator (bild 4). Många olika tolkningar av draksvansen förekommer. Eleverna 

har tolkat det som jag valt att kalla draksvansen på flera olika sätt. Många har tolkat 

det som oro, sjukdom, fattigdom och ett mörker.  

Pantaleo och Bomphray framför i sin artikel att Pantaleo fört diskussioner med 

elever om vad drakens svans kan tänkas ha för symbolik, men berättar inget mer om 

diskussionerna än att de ser svansen som en visuell metafor.  En av eleverna i 137

Pantaleo och Bomphrays undersökning menar att han ser svansen som ett eller flera 

monster som huserar i hemstaden, på samma sätt som fler elever i mitt material 

också tolkar den.  138

 

 Lassén-Seger, M. 2017, s. 251.136

 Pantaleo, S. & Bomphray, A. 2011, s. 178.137

 Pantaleo, S. & Bomphray, A, 2011, s. 180.138
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Bild 4. Uppslag ur Ankomsten, Shaun Tan. 

Vi klev ut på gatan i den oroliga staden vi bodde i och styrde 
stegen mot tågstationen. Vi riktade blickarna framåt och undvek att 
se oss runt medan vi gick. 
- Elevcitat 35, gemensam text 

Jag öppnade den trasiga ytterdörren som jag inte hunnit reparera 
och möttes av den beska lukten av staden. Staden som en gång 
känts trygg, Staden som en gång varit full av liv, Staden som jag 
trodde skulle vara mitt hem, Staden som nu smittats av sjukdomar, 
fattigdom, arbetslöshet och ett stort mörker. 
- Elevcitat 36, gemensam text 

I elevcitat 35 har eleverna tolkat draksvansen som något som tynger staden med oro.  

De förstärker detta genom att skriva att karaktärerna hela tiden blickar framåt för att 

undvika att se på det som känns hemskt. I citat 36 skriver eleverna att staden har en 

besk lukt och inte längre känns trygg. Att den tidigare varit ett tryggt hem, men att 

den numera har diverse olika negativa element som gör att den inte längre känns som 

hemma. Här har eleverna inte valt endast ett attribut för draksvansens symbolik, utan 
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valt att ha med flera olika aspekter för att förstärka det hemska som svansen 

symboliserar.  

Jag såg framför mig hur de ensamma gick tillbaka till vårt ensliga 
hus i den mörka staden. Jag var rädd men jag visste att det inte 
fanns någon framtid för oss i Nöteborg. 
- Elevcitat 37, gemensam text 

I citat 37 beskriver eleverna rädslan för vad det är draksvansen symboliserar istället 

för att ange själva draksvansen som symbol. Det är mörkret som skrivs fram som 

symbolisk beskrivning snarare än något specifikt. Andra elever har tolkat det mer 

bokstavligt, att det faktiskt är en drake eller ett monster som bor i staden och som 

tvingar först fadern, och sedan familjen att utflytta. 

Vi klädde på oss och gick längs stadens mörka och oroliga gator 
till stationen. Vi blev tvungna att ta en omväg eftersom staden var 
hotad av en enorm drake, som hade erövrat stora delar av staden. 
- Elevcitat 38, gemensam text 

Gatorna är helt folktomma, inte en människa syntes till. Alla 
gömde sig för monstret som lurade i gränderna. 
- Elevcitat 39, gemensam text 

I Lassén-Segers läsnyckel frågar hon vad drakens svans över staden har för betydelse 

och symbolik. Hon säger att den öppnar upp för tolkning, men ger inget svar på 

hurdan symbolik Shaun Tan kan ha tänkt sig att den har.  Eleverna bjuder på 139

varierande tolkningsmöjligheter, men alla elevers tolkningar kan anses ha en hög 

bildförankring, och därför också visa på en god litterär visuell läskunnighet. 

 Lassén-Seger, M. 2012, s. 3.139
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6.2 Visuell återkomst 

I slutet av boken finns en liknande sida som den allra första i romanen. Men här har 

vissa av föremålen på bilderna bytts ut till nya i det nya landet. Se bild 5 och 6. 

Maria Lassén-Seger beskriver denna bildsvit med begreppet visuell återkomst, där 

Shaun Tan använder liknande objekt i börjar och i slutet för att skapa en 

helhetsbild.  Denna typ av grepp återfinns även i annan skönlitteratur, men där 140

använder man texten i avslutningen för att återkoppla till inledningen. Här är det 

bilderna som får sköta inramningen av berättelsen. 

I Tans böcker får även de materiella tingen kommunicera.  Denna bildsvit från 141

Ankomsten ger oss en positiv bild av hur emigrationen kan fungera, och vilket 

resultat den kan ha. 

 

Bild 5. Första sidan i Ankomsten,   Bild 6. Första sidan i sjätte kapitlet, 

Shaun Tan.     Ankomsten, Shaun Tan. 

 Lassén-Seger, M. 2017, s. 262.140

 Ibid.141
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Jag såg mig omkring, det fanns tekningar på kylskåpet och en 
massa konstiga maskiner som jag aldrig hade sett förr. Maten såg 
annorlunda ut, den var läskig och äcklig. Huset påminde mig om 
huset i hemlandet, det såg nästan likadant ut, bara att mera 
välutvecklat inom teknologin. 
- Elevcitat 40, gemensam text 

Här beskriver eleverna skillnaden mellan de två uppslagen på ett enkelt sätt. Att det 

fanns teckningar på samma sätt som i hemlandet, och att allt på många sätt var 

likadant, även om det var, enligt eleverna, mer utvecklat. En annan grupp har inte 

tagit fasta på detaljerna utan endast konstaterat att ”Allt var som vanligt igen. 

Familjen var samlad”.  

Förutom att eleverna har tagit fasta på de två sidorna i sina skrivna texter har de även 

analyserat dem i sina tolkningsuppgifter. Många elever har tolkat det väldigt enkelt 

och skrivit att det i huvudsak handlar om att familjens liv inte ändrar, oberoende av 

var de bor. Att huvudsaken är att de är tillsammans. Andra har också skrivit att 

bilderna på det senare uppslaget är mer moderniserade, men också att de är brunare i 

tonen. En grupp har tolkat detta som att de gråa bilderna i kapitel ett visar på en 

ledsam känsla, medan de bruna bilderna inger mer hopp för en färggladare framtid. 

Vissa elever som noterat moderniseringen och den nya tekniken har dock funderat  

på om det skulle vara så att industrialiseringen är något negativt. De menar att 

tekniken skulle ha tagit över och blivit viktigare än familjen. 

Några har tagit fasta på detaljerna i bilderna. Det att det finns en båtbiljett på första 

sidan visar att familjen är på väg någonstans, medan dagstidningen på den andra 

visar att de har landat i en vardag. De flesta eleverna har också noterat att det verkar 

som om familjen har det bättre ekonomiskt i det nya landet. Många av de saker som 

finns på den första sidan är söndriga, medan de har ersatts med nya hela saker i det 

nya landet. Någon har till och med noterat att matportionen är större på den andra 

sidan. Många menar också att det att bilderna liknar varandra är en trygghet i sig, 

eftersom deras vardag alltså inte förändrats särskilt mycket efter flytten. 
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6.3 Intervisuella lekar 

Lassén-Seger skriver i sin läsnyckel för Ankomsten att Shaun Tan ofta använder sig 

av intervisuella lekar för att visa på den emigration som skett i verkligheten.  142

Bland annat speglar han bilder från emigrantberättelser från vår verkliga historia. I 

detta kapitel granskar jag huruvida eleverna uppfattat detta, som en del av deras 

visuella läskunnighet. 

När mannen kommer till det nya landet möts han av en stor och livlig hamn, som 

kännetecknas av en stor staty av två män som lätt bugande och respektfullt tar 

varandra i hand. Denna bild alluderar på ett välkänt bildmaterial från när européer 

emigrerade till Amerika och möttes av frihetsgudinnan vid hamnen i New York.   143

Lassén-Seger påstår i essän ”Shaun Tan och tystnadens poetik” att Shaun Tan utför 

grundligt researcharbete inför alla sina verk, vilket Lassén-Seger menar att syns i 

Tans dialog med litterära och konstnärliga verk.  Detta framkommer speciellt i 144

denna bild som han valt att efterlikna en verklig situation. Tan menar själv att han 

inspirerats speciellt av bland annat bildmaterialet som återfinns i bild 7 när han 

tecknade bilder för Ankomsten.  Denna nya formgivning av statyn visar enligt 145

Lassén-Seger att det nya landet symboliseras av att olikheter kan existera sida vid 

sida.  Se bild 7 och 8. 146

 Lassén-Seger, M. 2012, s. 4.142

 Lassén-Seger, 2017, s. 257.143

 Lassén-Seger, M. 2015, s. 89.144

 Kempe, M. & Tan, S., 2011, s. 3.145

 Lassén-Seger, M. 2017, s. 275.146
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Bild 7. An illustration of immigrants on 

the steerage deck of an ocean steamer 

passing the Statue of Liberty from 

Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, 

July 2, 1887. 

National Park Service, Statue of Liberty 

NM.  147

Bild 8. Ankomsten, Shaun Tan. 

Trots att det inte framkommer i de skrivna texterna som eleverna gjort visas det i 

svaren på tolkningsuppgifterna att eleverna i sin första tolkning ansett att det är 

Amerika som beskrivs i Ankomsten. En klass har låtit sitt land heta Amerika, vilket 

visar på att eleverna i något skede uppfattat att berättelsen, åtminstone på detta ställe, 

alluderar på immigrationen till Amerika. I en av tolkningsuppgifterna har en 

elevgrupp skrivit att ”Shaun Tan försökte efterlikna immigrationen till Amerika”, 

kring frågan om hur Tan åskådliggör de olika immigranternas berättelser i bild. 

Kring händelsen som visas på bild 7 och 8 har eleverna skrivit om känslorna 

emigranterna erfor när de kom till det nya landet. I citat 41 beskriver eleverna 

symboliken kring statyn som Shaun använt istället för frihetsgudinnan. 

 Bildkälla: https://www.nps.gov/stli/learn/historyculture/the-immigrants-statue.htm.147
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I situationen då jag förstod att vi var framme kände jag mig 
mycket glad och nyfiken för nya möjligheter. Då vi åkte in till 
hamnen såg vi två stora statyer som symboliserade fred mellan 
folket. Det hade samlats en massa folk som ville välkomna 
immigranterna. Då porten öppnades rusade människorna ut  ut 
båten och in i det nya landet. 
- Elevcitat 41, gemensam text 

Plötsligt blev det väldigt livligt på båten och alla sprang till 
relingen för att vara den första som skulle få se staden. Efter en 
stund kom staden ut ur dimman och alla hurrade och var glada. 
- Elevcitat 42, gemensam text 

I elevcitat 42 har eleverna skrivit att alla hurrade och var glada. Detta kan kopplas till 

bilden av statyn, vilken enligt Lassén-Seger visar på ett mottagande land som är 

öppet och välkomnande.  I tolkningsuppgifterna har eleverna fått skriva kring 148

boken. En elevgrupp har skrivit om hur Shaun Tan verkar ha baserat hela sin bok på 

emigrationen till Amerika. 

Man kan tydligt se att historien är baserad på riktiga berättelser av 
folk som emigreade till Amerika på 1900-talet. […] och tog sedan 
ett fartyg över till Amerika. Efter långa sömnlösa nätter, spysjukor, 
stormar och oväder så anlände de till New York. Det första de såg 
var frihetsgudinnan, som Shaun Tan verkar ha illustrerat sin egen 
version av. Det är två personer som ser ut att skaka hand. 
- Elevcitat 43, tolkningsuppgift 

I diskussionen av denna lilla detalj, en bild av många i hela Ankomsten, har flera 

elever visat på god visuell läskunnighet och analytisk förmåga, när de klarar av att 

visa på alluderingen, även om läraren inte direkt frågar kring just Amerika-

emigrationen. 

 Lassén-Seger, M. 2017, s. 257.148
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6.4 Alfabetet som främmandegörande grepp 

”I det nya, främmande landet existerar text i form av skrivtecken som är obegripliga 

för bokens huvudperson såväl som för läsaren. Boken är därmed till sin form helt 

stum eller tyst och går därför inte att läsa högt i traditionell mening.”  Så skriver 149

Maria Lassén-Seger i sin artikel som behandlar tystnaden i Shaun Tans böcker.  150

Shaun Tan har i Ankomsten valt att skapa ett helt nytt alfabet. Eftersom varken 

läsaren eller huvudkaraktären kan förstå tecknens betydelse gör detta boken helt tyst, 

vilket också gör att den inte går att läsa högt.  Lassén-Seger skriver i sin läsnyckel 151

att eftersom språket är obegripligt för läsaren inbjuder boken till empati och 

förståelse för flyktingar och främlingar samt deras vilsenhet och ensamhet på nya 

platser.   152

Shaun Tan beskriver sitt alfabetet i boken Sketches from a Nameless Land: The Art of 

the Arrival (2012).  Han berättar att han genom att klippa och klistra med våra 153

romerska bokstäver skapade ett nytt alfabet. Han ifrågasätter också att forskare, vilka 

preciserar han ej, ansett Ankomsten vara helt ordlös, eftersom hans påhittade alfabet 

godtyckligt förekommer på flera ställen i boken. Avsaknaden av ett engelskt alfabet 

anser Tan också att stärker hans bok, eftersom han inte vill begränsa berättelsen till 

en viss kultur eller historia.  I Pantaleo och Bomphrays artikel nämns det att 154

Pantaleo diskuterat alfabetet med eleverna, men inget om vad de kommit fram till.  155

 Lassén-Seger, M. 2017, s. 254.149

 Lassén-Seger, M. 2017.150

 Lassén-Seger, M. 2017, s. 254.151

 Lassén-Seger, M. 2012, s. 3.152

 Shaun Tan, Sketches from a Nameless Land: The Art of the Arrival, Hachette Australia 153

Pty Ltd, 2012.

 Tan, S. 2012, s. 31.154

 Pantaleo, S.  & Bomphray, A. 2011, s. 178.155
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Det nyskapade alfabetet framkommer på flera ställen i boken, bland annat på sidorna 

som ses i bild 9 och 10. 

Bild 9. Ankomsten, Shaun Tan.  Bild 10.  Ankomsten, Shaun Tan. 

Marcella Terrusi tar upp Shaun Tans alfabet i sin artikel ”Silent Books. Wonder, 

Silence and Other Metamorphosis in Wordless Picture Books”. Hon berättar att det 

inte är något som endast Tan använder sig av för att skapa ordlöshet och medkänsla, 

utan att även andra bilderboksförfattare använder sig av samma medel. 

They tell of unknown alphabets, knowledge of the metamorphosis 
of nature, the possibility to suspend verbal language to recover 
perception through other senses, the need to communicate beyond 
the boundaries of the word, diversity, the belonging of the mandala 
and the page symbolically to the cosmic universe, the belonging of 
those who are different, who have just arrived, whether migrant or 
child, to the collective imagination, and the right of this belonging 
and the occupancy of the world of signs and shapes.  156

 Terrusi, M. 2017, 1, 2018, s. 7.156
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I de gemensamma skrivuppgifterna som blev den narrativa berättelsen har eleverna 

inte tagit desto mer fasta på det nya, oförståeliga, alfabetet än att de har noterat och 

nämnt det i sina texter som något de inte förstår. 

På vägen dit passerade jag bland annat en pojke som sålde 
tidningar med underlig text […]. 
- Elevcitat 44, gemensam text 

Förstås så förstod jag ingeting av texten, så jag tog fram min 
införskaffade ordbok. 
- Elevcitat 45, gemensam text 

Det var då jag märkte pilarna och såg att marken var en enda stor 
karta med namn på vägar på det främmande språket, som jag 
hoppades att jag snart skulle lära mig. Jag tog fram min bok som 
jag hade några texter i på språket och försökte tyda vad det stod på 
kartan. 
- Elevcitat 46, gemensam text 

I citaten skrivs oförståelsen hos huvudpersonen fram. Eleverna har konstaterat att 

huvudkaraktären inte förstår vad texten har för innebörd, och elevernas ordval, att 

texten var underlig eller främmande, visar också att de uppfattat att texten av samma 

orsak också är främmande för läsaren. 

Förutom att eleverna har skrivit om alfabetet i skrivuppgifterna har de även skrivit 

om textlösheten och det nyskapade alfabetet i tolkningsuppgifterna de utfört innan de 

påbörjade sitt arbete med den längre skrivuppgiften. I tolkningsuppgifterna skulle 

eleverna enligt uppgiftsbeskrivningen beskriva och analysera olika fenomen som 

huvudpersonen möter. De skulle berätta varför de tror att Shaun Tan valt att ha med 

dessa detaljer och vad han vill få läsaren att känna. En av de saker som skulle 

analyseras var alfabetet.  
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I tolkningsuppgifterna har eleverna överlag varit eniga kring vad alfabetet har för 

syfte i boken. De flesta menar att det finns till för att visa att huvudpersonen har 

kommit till ett nytt land där han inte förstår språket. 

Vi tror att alfabetet visar att man har kommit till ett helt annat land 
som det var för dom som emigrerade under 1800-1900 talet och att 
dom måsta lära sig ett helt nytt språk som är helt främmande. 
- Elevcitat 47, tolkningsuppgift 

I elevcitat 47 tar eleverna dessutom fasta på emigrationen under 1800-1900-talen och 

kopplar ihop Ankomstens berättelse med hur det kan ha varit att emigrera. 

Konstigt alfabet för han har kommit till ett nytt land 
- Elevcitat 48, tolkningsuppgift 

Alfabetet tror jag att han hade med för att han ville visa hur olika 
de två länderna var och hur svårt det kan vara att flytta till ett nytt 
land med ett annat alfabete. Han vill också visa att landet vill vara 
lite mera modernt än de andra länderna som kanske fortfarande har 
”normala” alfabeten. 
- Elevcitat 49, tolkningsuppgift 

Författaren vill visa hur svårt ett nytt alfabet kan vara att förstå när 
man inte fattar en ända bokstav för då måste man ju lära sig helt 
från grunden som man gjorde när man var liten när man lärde sig 
alfabetet! 
- Elevcitat 50, tolkningsuppgift 

Elevcitat 48, 49 och 50 från tolkningsuppgifterna visar att eleverna ser det nya 

alfabetet som något som är starkt kopplat till upplevelsen av att komma till ett nytt 

land. De beskriver även landet som mer modernt än hemlandet som karaktären reser 

från. Dessutom har flera elever konstaterat att det obegripliga för läsaren innefattar 

även läsaren i berättelsen, och att hen därmed får en större förståelse för 

huvudkaraktären. 
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Man kan tolka det som att huvudpersonen inte förstår vad det står i 
staden eftersom det är ett nytt språk för honom. Eftersom vi inte 
heller kan läsa det som är skrivet kan vi lättare förstå hur han 
känner. 
- Elevcitat 51, tolkningsuppgift 

På sidorna 64-65 ser man många olika bokstäver och på vissa 
bilder ser man att Gunnar håller, enligt oss i en ordbok. Ordboken 
innehåler nya bokstäver på ett nytt språk. Enligt oss vill Shaun visa 
att det går att bli förstådd även om man inte kan språket och detta 
kan man se på sidan 65. 
- Elevcitat 52, tolkningsuppgift 

I elevcitat 52 tar eleverna även upp en positiv aspekt och menar att Tan vill visa att 

man kan förstå varandra även om man inte talar språket. En elevgrupp har inte sett 

något annat i betydelsen än att det krångliga alfabetet ska göra boken mer intressant. 

Alfabetet är en rad av olika figurer, former, krumelurer och vinklar. 
Helt oförståeligt för att göra det mera intressant. 
- Elevcitat 53, tolkningsuppgift 

I ett citat tar en elevgrupp upp det gemenskapsskapande som Shaun Tan skapar 

genom att inte använda bokstäver som redan finns. Eleverna tror att Shaun Tans syfte 

var att skapa en bok som alla kan läsa, oberoende av ursprung och modersmål, vilket 

visas nedan i citat 54 Detta korrelerar också med vad IBBY ville uppnå genom att 

skapa gemensamma läsupplevelser på flyktingförläggningar genom att använda 

bland annat Ankomsten för att kunna dela läsupplevelser med människor från andra 

länder och kulturer. 

Jag tror att han inte ville använda de latinska alfabetet som vi 
använder för att […] kanske han ville göra en bok som alla kan 
läsa oavsett varifrån de kommer. För att alla språk har ju inte 
likadana bokstäver. 
- Elevcitat 54, tolkningsuppgift 
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Sammanfattningsvis verkar eleverna mestadels ha varit väldigt eniga kring det 

påhittade alfabetets betydelse och dess plats i boken, även om vissa elever inte 

verkar ha förstått den djupare innebörden av vad Shaun Tan kan ha tänkt med 

alfabetet. Vissa elevgrupper har dessutom tagit upp djupa samhälleliga frågor genom 

att diskutera läsarens roll och hur det okända alfabetet kan ge en gemensam 

läsupplevelse för människor med olika modersmål och hemland. 
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7 Elevernas tolkning av filmatiska grepp 

Som jag nämnt i teoriavsnittet beskriver Maria Nikolajeva i Bilderbokens pusselbitar 

hur ordlösa bilderböcker ofta får formen av en stillbildsfilm.  Bilderna kräver att 157

läsaren själv verbaliserar berättelsen och fyller i de tomrum som uppkommer när text 

saknas. Eftersom Ankomsten innehåller flera filmatiska grepp påvisar jag i detta 

avsnitt hur eleverna noterat dem i sina texter. 

7.1 Övergång till andra berättelser 

I Ankomsten finns det tre tillfällen där läsaren får följa med tre andra immigranters 

bakgrund och hur det kom sig att de flydde från sina hemland. Maria Lassén-Seger 

kallar dessa återblickar för ”tillbakablickande minnesberättelser”.   158

I boken förekommer även tre andra flyktingars tillbakablickande 
redogörelser för hur och varför de tvingats fly från sina hemland. 
Dessa sidoberättelser kommuniceras inte via konventionellt 
berättad verbal dialog, utan med hjälp av filmiskt visuella medel. I 
den första incidenten dras åskådaren in via fotografiet på en 
kvinnas identitetshandlingar, i den andra via inzoomning i en mans 
öga, i den tredje via en äldre mans blick på ett föremål.  159

Hon nämner även hur Tan har valt att med hjälp av visuella medel visa att 

huvudberättelsen övergår till en annan. Han använder sig av ändringar i perspektiv 

och inzoomningar för att visa att huvudpersonens berättelse läggs åt sidan för att ge 

utrymme åt en utomstående berättare. Nikolajeva jämför detta med hur man 

använder kameravinklar och zoom i filmindustrin.  Förutom övergångarna berättas 160

även återberättelserna inom andra färgers ramar än huvudberättelsen, som tryckts på 

 Nikolajeva, M. 2000, s. 20.157

 Lassén-Seger, M. 2011, s. 4.158

 Lassén-Seger, M. 2017, s. 255.159

 Nikolajeva, M. 2000, s. 131.160

!63



Hanna-Madeleine Andersson

vita sidor. Detta har även eleverna konstaterat i sina tolkningsuppgifter. Några elever 

har även tolkat det som att de mörkare sidorna innebär att minnena är mörkare. 

Dessa tillbakablickar i berättandet kallas analepser, en slags flashback från något 

som tidsmässigt ligger före primärhistorien.  161

Den första analepsen, eller återberättelsen berättas av en ung kvinna som jobbat i en 

fabrik. Övergången sker genom en blick på hennes identitetshandlingar, vilka 

zoomas in och sedan övergår till en bild av henne som läser en bok. 

Hon sade att hon hette Felizzia och att hon var en immigrant som 
jag. Jag visade mitt ID och hon visade sitt. Felizzia såg väldigt 
förskräckt ut, så jag frågade henne om hon ville berätta hennes 
resa. Hon började förklara: 
- Elevcitat 55, gemensam text 

Vi satte oss på en bänk, jag visade mitt intyg åt kvinnan och 
berättade att jag var immigrant. Hon blev överraskad och började 
berätta att hon också hade emigrerat. 
- Elevcitat 56, gemensam text 

Analepsen som utgör den andra berättelsen, där en man berättar om hur han och hans 

fru var tvungna att fly sitt hemland, har flera elever noterat via inzoomningen i 

mannens öga genom att skriva om det i tolkningsuppgifterna.  

Han använder inzoomningen till exempel då han vill visa en känsla 
eller ett ansiktsuttryck, men också då han vill visa att det finns en 
viktig händelse som man skall fokusera extra mycket på, till 
exempel på sidan 69 då mannen med glasögon tittar uppåt och man 
kan se elden som reflekteras i hans ögon. 
- Elevcitat 57, tolkningsuppgift 

 Nikolajeva, M. 2000, s. 222.161
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Shaun Tan använder också inzoomningen varje gång en person 
börjar berätta om sitt förflutna som på sidan 58 och 92 och vi tror 
att det är för att visa läsaren att personen berättar långt inifrån 
själen och om något som sitter djupt inne i personen. 
- Elevcitat 58, tolkningsuppgift 

Flera andra elever har nämnt samma sak. En av dem menar att det är när Shaun Tan 

tecknar en extrem närbild av en person som läsaren förstår att det då börjar handla 

om den personen istället för huvudkaraktären. 

I övergången till den sista återberättelsen har en elevgrupp tagit fasta på blomman i 

den första bilden. De har skrivit att ”den luktade som mormors nybakade bullar”. 

Här kan läsaren läsa in känslan i övergången, att mannen som håller i figuren i 

fabriken strax innan han verkar minnas händelserna tydligt och börjar berätta. En 

annan elevgrupp har i sin gemensamma text skrivit att; 

Han kollade på en av de flaskor som såg dåliga ut. När han kollade 
på flaskan såg han ut att börja tänka på några gamla minnen. 
- Elevcitat 59, gemensam text 

I detta citat har eleverna noterat hur Shaun Tan använder sig av de filmatiska 

greppen för att visa på hur ramberättelsen övergår till en återberättelse. Eleverna har 

också lyft in mannens känslor för att ge djup åt sin egen berättelse. 

Sylvia Pantaleo och Alexandra Bomphray beskriver i sin artikel att de elever som 

deltagit i deras studie också tagit fasta på de filmatiska greppen i sina reflektioner 

kring Ankomsten. En av deras elever tyckte att rambytet när historien övergår till en 

annan gjorde en stor skillnad för hur han emotionellt uppfattade berättelsen.  162

Det kan konstateras att eleverna till viss del uppfattat de filmatiska grepp som Shaun 

Tan använt i övergångarna i Ankomsten. Till viss del är elevernas analyser 

 Pantaleo, S. & Bomphray, A. 2011, s. 181.162
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bildförankrade och de har i tolkningsuppgifterna tagit upp de olika filmatiska 

greppen och tydligt visar på sin visuella läskunnighet. 

7.2 Från dröm till verklighet 

I bilderböcker och grafiska romaner används många visuella medel som är lånade 

från film- och fotokonsten. Bland dessa finns till exempel den avsiktliga 

suddigheten,  som här ses i Ankomsten.  163

För något drömt eller tänkt eller på annat sätt avvikande har serien 
en konvention med vågiga ramar (eller suddighet). Dessa fungerar 
dock bara i relation till andra bilder, och en dylik ram kan inte 
heller specificera om det aktuella fallet rör sig om en återblick, 
dröm eller kanske en jagberättelse (några av de funktioner en vågig 

ram kan fylla).  164

  Bild 11. Ankomsten, Shaun Tan. 

 Nikolajeva, M. 2000, s. 202.163

 Magnusson, H. 2005, s. 32.164
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Som konstaterats ovan tar både Magnusson och Nikolajeva upp den avsiktliga 

suddigheten som ett av bilderbokens sätt att visa på en förändring. Eftersom 

Ankomsten är ordlös blir dessa grepp ännu viktigare för förståelsen av berättelsen. 

Flera elever har noterat de suddiga bilderna och gjort tolkningen att det rör sig om en 

dröm som huvudkaraktären vaknar upp från.  

Drömmen blev allt otydligare och plötsligt såg jag knorrsvansen 
rakt framför mig, och märkte att jag hade vaknat. 
- Elevcitat 60, gemensam text 

Den kom från ingenting. Jag vaknade till då något satt på mig, 
något mycket konstigt en hund liknande filur stirrade rakt i mina 
ögon. 
- Elevcitat 61, gemensam text 

I både elevcitat 60 och 61 har eleverna förstått, och skrivit ut, att suddigheten i 

bilden innebär en dröm som huvudpersonen uppvaknar från. Elevcitat 60 visar att 

eleverna har uppfattat att drömmen håller på lösas upp och övergå till verklighet, 

något som i filmen är ett vanligt grepp för att visa att någon vaknar. I elevcitat 61 kan 

däremot konstateras att eleverna verkar ha tolkat det som om det går från ingenting 

till vakenhet. Däremot har även de konstaterat att huvudpersonen övergått från sömn 

till vaket tillstånd. 

Det kan konstateras att elevgrupperna i detta avseende har en bildförankrad tolkning 

av vad som händer i bilderna, och därmed också en god visuell läskunnighet. De har 

tydligt skrivit fram att de uppfattar drömmen gå mot verklighet och dessutom fått 

fram suddigheten i sina citat. 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8 Sammanfattning och diskussion 

Denna avhandling har berört åttondeklassares visuella läskunnighet. Syftet var att 

granska huruvida elevers tolkningar i texter de skrivit kring Ankomsten av Shaun Tan 

var bildförankrade, och därmed kunde visa på en visuell läskunnighet. Jag har genom 

tre ingångar undersökt detta; tidsperspektiv, symbolik och filmatiska grepp.  

Materialet för avhandlingen har bestått av elevtexter som skrivits till den grafiska 

romanen Ankomsten under våren 2018. Elevernas tolkningar har varit grunden för 

min analys. Eleverna har haft tolkningsfrihet, så de olika texterna kan skilja sig 

markant från varandra gällande uppfattning om exempelvis hur mycket tid som har 

passerat. Bland annat har vissa elever uppfattat att ett helt år har gått, medan andra 

har trott att det bara rör sig om en eftermiddag. Berättelsen som eleverna analyserat 

har ofta en narrativ karaktär, många bilder är radade efter varandra för att bilda en 

helhet.  Detta ger läsaren, i detta fall eleven, en möjlighet att kunna urskilja tid 165

genom liknande bilder uppradade efter varandra. 

I sina tolkningar av tidsgången i Ankomsten har eleverna skrivit fram ett stort 

material och i sina texter tydligt visat att deras tolkningar varit bildförankrade. De 

har genom att skriva ut detaljer i texterna visat på hur de genom noggrann närläsning 

tolkat Shaun Tans tidsindikationer i boken. 

Gällande symboliken har jag analyserat fyra olika delar i elevernas texter. Först tog 

jag upp hur eleverna tolkat draksvansen i hembyn som huvudkaraktären i Ankomsten 

lämnar bakom sig. Där fanns två olika läger av tolkningar, de som ansåg att 

draksvansen var ett monster av något slag, en så att säga ”bokstavlig” tolkning, och 

de som hade tolkat draksvansen som ett mörker, en depression, eller något annat 

hemskt, det vill säga en symbolisk tolkning.  

 Nikolajeva, M. 2000, s. 20.165
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Därefter diskuterades den visuella återkomst som Tan gör när han i början och slutet 

av boken visar liknande fotografiuppslag, men där detaljerna i det gamla och det nya 

landet skiljer varandra åt. Eleverna har konstaterat många olika, spretiga tolkningar 

kring hur det kan tänkas ligga till med uppslagen, men överlag blev linjen den att det 

senare uppslaget i den nya världen visar på en trygghet, och att det är bättre nu än det 

var förr, även om livet ser annorlunda ut. Den visuella läskunnigheten syns också 

tydligt, eftersom de flesta kommentarerna och tolkningarna till synes var synnerligen 

bildförankrade, genom att bland annat visa på små detaljer i bilderna, som inte kunde 

ha upptäckts med bara en snabb genomläsning. 

Jag tog också kort upp den historiska kontext Tan vill visa på genom att alludera på 

en gammal bild av emigranter som anländer till Amerika på 1800-talet, men här har 

eleverna inte nämnt något desto mer om detta, annat än att en elevgrupp i sin analys 

låtit landet i boken heta Amerika. I slutet av kapitel fem tas även Shaun Tans 

påhittade alfabet upp, och jag kunde konstatera att eleverna tolkade det oförståeliga 

alfabetet som en jämförelse till om de skulle komma till ett nytt land och behöva lära 

sig ett helt nytt språk med helt nya tecken. I slutet av avhandlingen diskuterar jag de 

filmatiska grepp som Tan använder sig av i Ankomsten, och ser på hur eleverna 

uppmärksammat dem i sina texter. I detta avseende finns inga tydliga tecken på 

bildförankring, förutom några få kommentarer. 

Gällande elevernas tolkningar så finns det många likheter i deras texter om 

tidsperpektivet. Det syns i deras texter att de antagligen fått undervisning om detta 

och att de har diskuterat i helklass. Däremot finns det större skillnader angående 

deras tolkningar gällande symbolik och filmatiska grepp. Trots att flera iakttagelser 

är bildförankrade finns det individuella skillnader mellan de olika svaren. 

Det kan konstateras att trots dessa individuella skillnader har tolkningarna och 

exemplen i denna avhandling oftast tydliga bildförankringar och därmed innehar 

åttondeklassarna en god visuell läskunnighet, även om den i viss mån kunde 

förbättras genom övning i läsning av bilderböcker och grafiska romaner. 
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Flera frågot inom området återstår att urforska bland annat skulle elevers 

diskussioner på vägen fram till de gemensamma tolkningarna av olika detaljer kunna 

undersökas. Man kunde också undersöka hur olika typer av föregående undervisning 

skulle visa på olika resultat i olika grupper. 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Bilaga 1 

Pekplattebaserat arbete kring Shaun Tans grafiska 
roman Ankomsten (2006)  (Lärare 1, Lärare 2,  2012)  166

Arbetsgång (12 lektioner): 

1. Genomgång av sekvensen. Paren läser romanen högt för varandra genom att 
återberätta det som sker i berättelsen utan att anteckna. (1 - 2 lektioner)  

2. Arbete i par med tolknings- och forskaruppgifter. Delade dokument används och alla 
utför samtliga uppgifter. Läraren har åtkomst och kan kommentera texterna under 
eller efter lektionerna. (3 lektioner) 

3. Föreberedelse av och redovisning av tolkningsfrågorna med hjälp av appen Key Note. 
Klasskamraterna kommenterar och kompletterar svaren med hjälp av de egna 
anteckningarna. (2 lektioner) 

4. Skrivning i par av avsnitt av berättelsen som alfabetisk text baserat på den grafiska 
romanens bilder. Se sista sidan. (2 lektioner) 

5. Läsning av elevtexterna. Alla läser ett par ett annat pars text, utskriven på papper, och 
får i uppgift att korrigera språk och redigera där förbättringar kunde göras. Texterna 
redigeras.     (1 lektion) 

6. Samtal kring berättelsens koppling till vår tid och våra landsmäns historia och 
förflutna.  
(1 lektion) 

7. Efter redigeringen på pekplattorna av de egna texterna sammanfogas texterna till en 
sammanhängande ”roman” så att alla läser dem på pekplattorna. Utvärdering och 
presentation av materialet (1 lektion) 

Bedömningen: 

5  Du har inte nämnvärt bidragit till arbetet under lektionerna. 

6  Du har utfört uppgifterna, men på ett bristfälligt sätt, och gjort en mindre 
lyckad muntlig presentation av dina tolkningsuppgifter. Du visar en ibland bristfällig 
läsfärdighet och tolkningsförmåga. Du uttrycker dig bristfälligt i skrift.  

7 Du har utfört uppgifterna nöjaktigt och på ett nöjaktigt sätt gjort en muntlig 
presentation av dina tolkningsuppgifter. Du visar en nöjaktig läsfärdighet och 
tolkningsförmåga. Du uttrycker dig någorlunda väl språkligt i skrift.  

8 Du har utfört uppgifterna väl och gjort en fin muntlig presentation av dina 
tolkningsuppgifter. Du visar en god läsfärdighet och tolkningsförmåga. Du uttrycker dig 
språkligt väl i skrift. Du har tagit ansvar för arbetet i ditt par. 

9 Du har utfört uppgifterna mycket väl och gjort en fin muntlig presentation av 
dina tolkningsuppgifter. Du visar en mycket god läsfärdighet och tolkningsförmåga. Du 
uttrycker dig språkligt mycket väl i skrift. Du har på ett synligt och påtagligt sätt tagit 
ansvar för arbetet i ditt par. Du har försökt dig på bonusuppgifterna. 

 I bilagan har jag anonymiserat lärarna, så att deras namn är ersatta med Lärare 1 och 166

Lärare 2.
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10 Du har utfört uppgifterna på ett utmärkt sätt och gjort en utmärkt muntlig 
presentation av dina tolkningsuppgifter. Du visar en imponerande läsfärdighet och 
tolkningsförmåga. Du uttrycker dig språkligt klanderfritt i skrift. Du har tagit ansvar för 
arbetet i ditt par men även hjälpt andra med arbetet och bidragit till andras inlärning. Du 
har gjort bonusuppgifterna på ett imponerande sätt. 

Tolknings- och forskaruppgifter (uppgift 3): 

Du ska samarbeta med ditt par i alla frågor. Skriv i ert delade dokument på två 
pekplattor. Svara så mångsidigt du kan och ge exempel ur Shaun Tans roman så att 
man kan förstå hur du har tänkt! Använd korrekt meningsbyggnad och belys alla 
frågorna ur olika perspektiv. Var beredd på att du ska kunna redovisa svaren för 
resten av klassen. 

1.  Jämför noggrant den första sidan i avsnitt I (s. 5) med den första sidan i avsnitt VI (s. 
121)! Vad vill Shaun Tan visa här? 

2.  Berätta om huvudpersonen och hans familj! Hurdan bild har du fått och hur gör 
författaren för att förmedla den här bilden av honom/dem? 

3.  Varför måste mannen lämna sin familj och emigrera? Tolka det du ser i romanen. 

4.   a) Hur visas tidens gång i den här romanen? 
b) Varför tror du att boken är utformad som ett fotoalbum? 

5. Hur åskådliggör Shaun Tan de andra immigranternas berättelser i bild? Hur ser 
läsaren att huvudpersonen i romanen inte är den som berättar just då? 

6. Hur arbetar Tan med filmteknik i sin grafiska roman? (I vilka situationer används t.ex. 
inzoomningar?) 

7. Varför heter romanen Ankomsten och t.ex. inte Hemkomsten eller Återföreningen? 
Vad vill Shaun Tan säga läsaren? 

8. Beskriv och analysera de fenomen som huvudpersonen möter. Varför har Shaun 
Tan valt att ha med dessa detaljer i romanen? Vad vill han få läsaren att känna i 
scenerna där de finns med? 
a) Läkargranskningen 
b.Transportmedlen 
c.Övrig teknik 

9. Beskriv och analysera de fenomen som huvudpersonen möter. Varför har Shaun 
Tan valt att ha med dessa detaljer i romanen? Vad vill han få läsaren att känna i 
scenerna där de finns med? 

10. a) Huvudpersonens olika arbetsuppgifter 
 b) Kulspelet (s. 104-105) 
 c) Alfabetet 

Bonusuppgifter för de snabba: 

1. Du vet hur skolböcker i biologi brukar beskriva djur. Gör nu en sida i en biologibok 
som handlar om huvudpersonens nya husdjur, med bilder och bildtext, rubrik och 
brödtext, faktarutor och diagram ... 

2.  På sidan 115 får huvudpersonen ett brev och du kanske funderat på vad det är han 
får läsa där? Skriv brevet! (Alternativt skriver du det brev som huvudpersonen 
författar på sidan 108.) 
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Parindelningen i 8x: 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 

Innehållet i avsnitten: 

a.sid. 4-14 (I); avskedet från familjen 
b.sid. 16-33 (II); båtfärden, ankomsten till det främmande, hälsogranskningen 
c.sid. 34-51; bostadssökandet 
d.sid. 53-58 + 62-68 + 78-81 (III); vilse i det nya, sökandet efter livsmedel och besök  

       hos en familj 
e.sid. 59-61; en immigrants berättelse 
f.sid. 69-76; en immigrants berättelse  
g.sid. 93-99; en immigrants berättelse 
h.sid. 82-92 (IV); sökandet efter arbete, fabriksarbetet 
i.sid.  100-105; umgänget med de äldre männen 
j.sid.106-119 (V); post hemåt och återföreningen med familjen 
k.sid. 120-126 (VI), flickans möte på stan 

Instruktioner för uppgift 4:  
Skrivandet av texten baserad på avsnitt i Ankomsten.  

-Berättarperspektiv: jag-form 
-Tempus: preteritum (= dåtid: ex. gjorde, kände mig) 
-Dialoger med indirekt anföring (ex. han sa att jag, de lyssnade inte då jag) 
-Styckeindelningar viktiga 
-Ett beskrivande och målande språk krävs där personernas inre liv och tankar 

beskrivs 
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Bilaga 2 

Läsnyckel till Ankomsten
av Shaun Tan

Mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 
2011 
 
Skriven av Maria Lassén-Seger

Om författaren och illustratören

Shaun Tan (f. 1974) är författare och illustratör bosatt i Australien. Han 
befinner sig mitt i karriären, inte bara som bilderboksskapare utan även som 
konstnär med många olika uttryckssätt: han adapterar sina verk till animerad 
film, teater- och musikföreställningar, han målar med mera. Bland hans 
tjugotal bilderböcker har särskilt hans helt egna verk tagit världen med storm.
Tan saknar, intressant nog, formell illustratörsutbildning. Hantverket har han 
lärt sig genom att pröva sig fram. Häri ligger kanske fröet till hans 
egensinniga berättelser och fördomsfria inställning till bilderboksmediet? Tan 
har också universitetsstudier i konst, historia och litteratur bakom sig. Detta 
har satt spår på så sätt att han i sina böcker, som ofta föregås av intensivt 
researcharbete, för en medveten dialog med allt från andra litterära texter till 
konstverk och film.

När man får en bok i sin hand signerad Shaun Tan slås man av den 
genomkomponerade detaljrikedomen hos hans surrealistiska världar och det 
kompromisslösa förhållningssättet till såväl form som innehåll. Tans ofta 
slimmade volymer har ett djup som lockar till otaliga omläsningar. 
Berättelsernas gåtfullhet och uppfinningsrikedom får läsarna både att häpna 
över och känna igen sig i det som skildras samt fundera vidare kring de 
associationer som böckerna väcker. Själv menar han att han vill komma 
närmare verkligheten genom att rita det främmande.

Tans bilderböcker handlar om såväl det vackra som det sorgliga och svåra i 
livet. Han utforskar människans förmåga att göra gott såväl som ont, men i 
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hans berättelser finns alltid en underton av hopp och försoning, samt en vilja 
att skildra mänskliga möten som värdefulla och nödvändiga. I sitt 
författarskap återkommer han om och om igen till känslan av utanförskap och 
mötet med den andra. The Rabbits (1998), med text av John Marsden, tar 
djurfabeln till hjälp för att ifrågasätta kolonialismens nattsvarta 
maktövergrepp. The Lost Thing (2000) som också finns som Oscars-belönad 
animation, är en ömsint skildring av ett möte mellan en nördig tonårskille och 
ett groteskt främmande föremål som ingen annan bryr sig om. The Red Tree 
(2001) utforskar en dag av motgångar i en ung flickas liv och sätter starkt 
emotionellt laddade bilder på livets svåraste och vackraste stunder. Tales from 
Outer Suburbia (2008) samlar bilderboksnoveller som lyfter fram längtan, 
drömmar, mystik och magi bortom villaförortens skenbart trista fasad. Det här 
är bilderböcker med potential att beröra, förvåna och engagera sina läsare. Tan 
skriver aldrig mottagaren sitt ”budskap” på näsan utan förlitar sig på att 
läsarna tänker, tolkar och lägger pusselbitarna själva.

Om boken

Ankomsten (The Arrival, 2006) – en helt ordlös berättelse som består av ett 
imponerande antal handtecknade bilder i blyerts – är till dags dato Shaun Tans 
episka storverk. Det är alltid intressant att ta del av hur Tans böcker kommit 
till eftersom han, för att utmana sig själv, ofta experimenterar sig fram för att 
hitta nya sätt att berätta sina berättelser på. Till att börja med var Ankomsten 
en mycket tunnare bok med mer text och färre bilder. Men Tan upplevde att 
detta inte var den rätta formen för det han ville berätta. Istället valde han att 
förlita sig på bildberättandet. Han valde dessutom en mycket omständlig 
arbetsmetod där han bland annat byggde upp scener ur boken som han sedan 
filmade eller fotograferade och därefter tecknade av. Det tog honom fem år att 
slutföra boken.

Boken är också intressant eftersom den överskrider traditionella genregränser 
och målgruppskategorier. Är Ankomsten en bilderbok, en grafisk roman eller 
en tecknad serie? Är den för barn, unga eller vuxna? De facto ligger bokens 
styrka i att den genremässigt är en hybrid samtidigt som den, i likhet med 
många andra av Tans bilderböcker, riktar sig till en åldersmässigt bred publik. 
Det som gör Tan till en orädd bilderbokskonstnär i särklass är utan tvekan 
hans förmåga att tänja på bilderboksmediet och vägra nischa det för en viss 
ålderskategori.

Ankomsten följer en man som lämnar hem och familj och emigrerar till ett 
främmande land där han kämpar med att finna sig tillrätta samtidigt som han 
drömmer om att återförenas med sin familj. Form och innehåll smälter 
samman i och med att bokens ordlöshet speglar mannens språklöshet i det nya 
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landet. Eftersom språket, naturen och de vardagliga föremålen i den nya 
omgivningen är lika obegripliga för läsaren som för emigranten, ges läsaren 
möjlighet att uppleva stark empati för den vilsenhet och utsatthet som 
främlingar eller flyktingar upplever i en ny miljö.

Inspirerad av Raymond Briggs ordlösa bilderboksklassiker The 
Snowman(1978) fungerar Ankomsten som ett slags stumfilmsrutor på rad, men 
med den skillnaden att man i boken kan dröja vid bilden och bläddra fram och 
tillbaks i berättelsen. Detta behövs eftersom det är ett tidsmässigt långt 
händelseförlopp som Tan kokat ner till visa utvalda kärnfulla scener. De 
blyertstecknade bildrutorna som simulerar gamla fotografier förstärker känslan 
av att de surrealistiska inslagen är starkt kopplade till en verklighetsbakgrund. 
Så har Tan också gjort mycket research för den här boken, som att läsa 
emigrantberättelser och studera foton i arkiv.

Ankomsten inger, som så många av Tans verk, hopp för bilderbokens framtid. 
Hans gåtfulla berättelser som rör sig på gränsen mellan dröm och vaket 
tillstånd öppnar bilderboken mot nya läsare. Ankomsten är på typiskt Tanskt 
vis kompromisslöst genomarbetad, genomtänkt, och slipad intill perfektion 
och den utnyttjar till fullo bilderbokens möjlighet till långsam och upprepad 
läsning.

Att fundera på

Boken har en väldigt speciell utformning, den ser ut som ett slitet fotoalbum. 
Varför?
Tans världar är fulla av symbolik som lockar till tolkning. Vilka associationer 
väcker skuggan av drakens svans som vilar över familjen och deras hemstad? 
Vilken roll spelar det märkliga lilla djuret vi möter redan på bokpärmen? 
Genom hela boken viker mannen pappersfåglar, vad betyder dessa fåglar för 
honom, hans familj och för läsaren? 
 
Tan jobbar i boken med filmiska grepp som exempelvis in- och utzoomningar, 
bland annat för att skildra huvudpersonens ensamhet och utsatthet i en stor, 
främmande värld. Leta rätt på sådana uppslag och diskutera hur de påverkar 
läsaren känslomässigt. 
 
Tan leker ofta intervisuella lekar med sina läsare. I Ankomsten refererar han i 
bild till exempelvis historiska fotografier från kända emigrantskildringar. 
Försök hitta exempel på sådana visuella referenser i boken och diskutera vad 
de tillför berättelsen. 
 
Tan leker också mer privata intervisuella lekar. Han har till exempel tecknat 
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sig själv och sin fru som huvudpersonens familj. Man kan också hitta hans 
pappas ansikte bland de tecknade fotografierna på pärmens insida. Varför gör 
han så? Tillför det läsningen någonting att känna till detta? 
 
Ankomsten handlar om hur det är att komma till ett främmande land och 
känna sig vilsen och utanför. Vilka märkliga främmande föremål och 
företeelser möter mannen när han kommer till det främmande landet? 
 
För bokens huvudperson innebär livet i det nya landet också möten med 
främlingar. Hur skildras dessa möten och vad har de för betydelse för 
mannen? 
 
Många av de människor mannen möter berättar sina egna historier om varför 
de flytt eller lämnat sina respektive hemland. Vad handlar de här berättelserna 
i berättelsen om? Vilka tekniker använder sig Tan av så att läsaren ska förstå 
att de här avsnitten utgör tillbakablickande minnesberättelser? 
 
Mannen kan till en början varken förstå eller tala språket i det nya hemlandet. 
På vilka sätt klarar han av att förstå andra och göra sig förstådd?  
 
Boken är på många sätt vemodig och allvarlig, men här finns också 
humoristiska inslag. Till exempel när mannen får en bostad i det nya landet 
och ska lura ut hur alla konstiga manicker i hans nya hem fungerar. Hittar du 
andra komiska inslag? 
 
Ett av bokens grundteman är att förmedla läsaren känslan av att känna sig 
vilse i mötet med en främmande omgivning.  
Tycker du att boken lyckas med det?  
Känner läsaren sympati med mannen i berättelsen och i så fall varför?  
Kan du tänka dig några verkliga personer i din egen omgivning som genomgår 
liknande saker?  
Har du själv erfarenhet av att någon gång ha känt dig utanför i en främmande 
miljö? 
Hur skildrar Tan tidens gång i boken utan att använda sig av ett endaste ord? 
 
Berättelsen har en tydlig tidsram och intrig: hemmet – uppbrottet – resan – 
ankomsten – anpassningen – återföreningen. Jämför bilderna på det första 
uppslaget i kapitel 1 och bilderna på det första uppslaget i kapitel 6.  
Hur hänger de ihop?  
Vad säger de om huvudpersonens strapatsrika resa och om livet i det nya 
landet? 
 
Boken slutar med en episod där mannens flicka får en aktiv roll. Vilka 
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associationer får du av bokens avslutande bild? 
 
Boken heter Ankomsten, inte Uppbrottet eller Återföreningen. Varför har 
boken fått just den titeln?

Läs mer  
 
Länk till Shaun Tans egen webbsida här. 
 
Förutom att de omfattande sidorna är en fest för ögat bjuder de bland annat på 
länkar till Tans intressanta essäer: Picture books – who are they 
for? och Originality and creativity. 
 
Låt oss likt Pippi högljutt protestera!, Shaun Tan, Svenska Dagbladet, 
31.5.2011, s. 7.  
 
Shaun Tan, årets ALMA-vinnare – bildens kraft, Lennart Eng, Tecknaren, 
2011:2, s. 12-15. 
 
Välkommen in i Shaun Tans gåtfulla världar, Maria Lassén-Seger, Opsis 
Kalopsis, 2011:2, s. 50-57. 
 
I år är det Shaun Tans år, Mats Kempe, Uppsala Nya Tidning, 3.4.2011. 
 
Ankomsten – ett fascinerande fotoalbum om tystnad och främlingskap, Mats 
Kempe & Shaun Tan, IBBY-bladet, 2011:1, s. 3-5. 
 
Not all that’s modern is post: Shaun Tan’s grand narrative, Lien Devos, 
Bookbird, 2011:4, s. 17-23. 
 
A conversation with illustrator Shaun Tan, Chuan-Yao Ling, World Literature 
Today, September- October 2008, s. 44-47. 
 
Shaun Tan – utanför alla ramar, Dick Schyberg, Tecknaren, 2008:4, s. 4-8. 
 
Denna läsnyckel är skriven av Maria Lassén-Seger, medlem i juryn för 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

!85

http://www.alma.se/sv/Pristagare/Lasnycklar/Shaun-Tan/%22http://www.shauntan.net/%22
http://www.alma.se/sv/Pristagare/Lasnycklar/Shaun-Tan/%22http://www.shauntan.net/%22
http://www.alma.se/sv/Jury/Maria-Lassen-Seger-/

	1 Inledning
	1.1 Syfte
	1.2 Avhandlingens disposition

	2 Tidigare forskning
	2.1 Bilderbok, serieroman eller grafisk roman?
	2.2 Endast för unga?
	2.3 Visuell läskunnighet
	2.4 Tidigare forskning om Shaun Tan och bildberättande

	3 Teoretisk referensram
	3.1 Teori kring grafisk roman och bilderbok
	3.2 Grafisk roman i en skolkontext

	4 Metod och material
	4.1 Metod och genomförande
	4.2 Material
	4.2.1 Ankomsten
	4.2.2 Elevtexter

	5 Elevernas tolkning av tid
	5.1 Då-perspektiv
	5.2 Sekventiellt berättande
	5.3 Livshistorier från en svunnen tid
	5.5 Framtidsperspektivet

	6 Elevernas tolkning av symbolik
	6.1 Orossymbolik
	6.2 Visuell återkomst
	6.3 Intervisuella lekar
	6.4 Alfabetet som främmandegörande grepp

	7 Elevernas tolkning av filmatiska grepp
	7.1 Övergång till andra berättelser
	7.2 Från dröm till verklighet

	8 Sammanfattning och diskussion
	Litteraturförteckning
	Bilaga 1
	Bilaga 2

