
Tecknaren bakom 
ABC-klubbens
illustrationer

Catharina 
Nygård

Det kunde lika gärna ha blivit en frisörkarriär för 
Catharina Nygård, som hade frisör överst på listan över 
framtida yrken som barn. Men på gymnasiet förstod 

hon att man kunde jobba med bild som ett yrke, 
och då var valet givet.

Intervju med Catharina Nygård
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ABC-klubbens magasin — 7

Intervju med Catharina Nygård

Catharina är född och uppvuxen i Jakobstad, Finland. 
Hemmet var fyllt av serietidningar. 

»Serietidningarna var jätteviktiga, säger Catharina. 
Jag läste allt ifrån Kalle Anka och Buster till Modesty 
Blaise och Agent X9. Jag älskade Fantomen! Och 
om kvällarna läste pappa högt ur Asterix som 
godnattsaga.«

Men det hela började med en teckningstävling i en 
vecko tidning. Catharina skickade in sitt bidrag och fi ck 
det publicerat. Hon berättar att hon alltid har tecknat. 
»Sen jag föddes«, säger hon på sin sjungande fi nlands
svenska. Hon hoppade av gymnasiet för att börja på en 
nystartad konstskola. Här utbildade hon sig inom illustra-
tion och måleri. Och första tiden efter konstskolan var 
det fri konst och måleri som hon riktade in sig på.

Catharinas första illustrationsuppdrag var för barn-
tidningen Eos – den fi nlandssvenska motsvarigheten 
till Kamratposten. Det uppdraget slår till och med 
ABC-klubben när gäller långvarighet. Första bilden för 
Eos gjorde hon för 36 år sen, och hon ritar fortfarande 
bilder till tidningen. 

»Redaktörerna kommer och går, men jag är kvar. 
Och det är ju tur för mig. Jag älskar att illustrera!«

Sina egna läseböcker i skolan hade Catharina inte 
mycket till övers för.

»De fi nska skolböckerna var i tvåfärg, rött och grönt. 
De var så fula. Ingen skolbok var rolig. De var helt 
färglösa.«

Kanske var det just det som drev Catharina att börja 
illustrera läromedel. 

Vad är då utmaningen med att illustrera läromedel 
jämfört med andra uppdrag? 

»Redaktören är mer involverad i vad jag gör. Jag är inte 
lika fri. Det fi nns ett annat syfte med illustrationerna.«

Inför första boken, Den magiska kulan, hade Catharina 
ett tätt samarbete med redaktören/projektledaren 
Eva Postrup. Det var många saker som skulle vägas in, 
representation och inkludering var viktigt. Alla barn 
skulle kunna känna igen sig på något sätt.

»Bilderna ska 
förstärka texten. 

Jag kan till exempel 
inte rita in en affi sch i 
bakgrunden, som inte 
omnämns i texten.«

Hur gick tankarna när du fi ck texten till Den magiska 
kulan?

»Jag hade illustrerat ett par läromedel innan, men inga 
berättelser. Jag älskade Mats Wänblads berättelser. 
De lockade till att göra bilder. Men det skulle gå fort. 
Jag hade en sommar på mig att göra alla bilder, så 
jag fi ck hitta ett system. Jag var tvungen att använda 
ett manér som inte var så krångligt. Jag valde att 
jobba med tuschpenna och akvarell. Det var en 
svettig sommar, men rolig.«

Catharina fi ck i uppdrag att rita tre barn – Asta, Bea 
och Cesar, och tillsammans med Mats och redaktören 
arbetades barnens bakgrund och utseende fram. Bea var 
en fotbollstjej, så hon skulle anpassas efter det. Catharina 
ville att det skulle vara lätt att skilja barnen åt, när hon 
tecknade dem, så hon gav dem olika kännetecken. Asta 
har till exempel fått en smilgrop och högre panna än Bea 
av den anledningen.

Barnens kläder valde Catharina att göra väldigt 
neutrala; jeans och fotbollskläder, och alla tidsmarkörer 
har plockats bort. Det fi nns en mobiltelefon i en av 
böckerna, annars fi nns det inget i bilderna som skulle 
kunna göra att de känns daterade och bli omoderna. 
En viktig aspekt för att ett läromedel ska kunna leva 
länge och användas under en längre tid.

Annars är rektorn en av Catharinas favoriter. Hon 
tycker det är kul att rita en karriärkvinna. 

»Jag kan kosta på mig att ta ut svängarna, när 
ingen behöver identifi era sig med henne«, säger 
Catharina nöjt. →

Asta och Bea från Den magiska kulan.
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Rektorn är också en av Mats Wänblads favoriter.  
Vad säger han om Catharinas illustrationer?

»Mats lägger sig inte i hur jag illustrerar. Han har ute-
lämnat många detaljer, så jag har stor frihet. Han får 
naturligtvis godkänna bilderna, men han säger bara  
till om något är fel.« 

Hur kan dina illustrationer fungera som stöd för  
elevernas läsförståelse?

»Bilderna ska förstärka texten. Jag kan till exempel 
inte rita in en affisch i bakgrunden, som inte omnämns 
i texten. Jag måste följa texten och berätta samma sak 
– fast i bilder.«

Det kan ju låta lite begränsande, men Catharina tycker 
att hon har stor konstnärlig frihet.

»Det är ju jag som hittar på hur allt ska se ut. Jag  
bestämmer vilka skor karaktärerna ska ha och hur det 
ska se ut hemma hos dem. Det är som att bygga en 
egen värld, som att leka med dockor«, säger Catharina  
och berättar att hon själv lekte länge med dockor  
– så länge att hon fick leka med dem i smyg.

Har hon fått några reaktioner från eleverna? Jodå.  
I början hörde barnen av sig till förlaget och var  
bekymrade över att Asta, Bea och Cesar gick omkring 
i bara strumpor. Så nu ritar Catharina alltid ut skor och 
skosnören väldigt noggrant.

Catharina Nygård

Ålder: 54.
Yrke: Illustratör.
Bor: Vid Mariatorget i Stockholm.
Familj: Man, två barn och två katter.
Favoritillustratör: Shaun Tan.
Första läsupplevelse: En Lottabok av Merri Vik. 
Känd för: ABC-klubbens illustratör.
Aktuell med: Den språkstödjande  
lärarhandledningen till Lyckostjärnan.
Okänd talang: Sjunger i popkör.

 8 — ABC-klubbens magasin 

»Det är som att bygga en 
egen värld, som att leka 

med dockor.«

Bra sätt att träna  
motoriken: Låt dina 
elever färglägga en 

specialillustration av 
Catharina Nygård  

på sidan 10.→
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Intervju med Catharina Nygård

Vad har ABC-klubben betytt för Catharina Nygård? 
»ABC-klubben har betytt jättemycket för mig och min 
karriär. Det har varit mitt klart största jobb och ett av 
de roligaste.«

»Annars har det varit ett riktigt coronaår«, säger 
Catharina och berättar att hon börjat undervisa i bild 
på Kulturskolan under året som gått. Här har hon blivit 
lite av en kändis bland barnen. Det händer till och med 
att hon får plocka fram sin penna och skriva autografer. 
»En elev berättade att hon alltid velat se ut som 
Asta«, skrattar Catharina. 

Vad kommer hända med Asta, Bea och Cesar 
i framtiden? Kommer någon byta frisyr eller stil? 

»De är fångade i de här fyra åren, från Lyckostjärnan till 
Nyckeln till skatten. Jag brukar skoja med redaktören 
och säga att sista boken blir Asta i övergångsåldern. 
Men barnens öde ligger i Mats händer.«

Närmast väntar nya illustrationer för en språkstödjande 
lärarhandling till Lyckostjärnan och nya sekvens bilder. 
Vad är roligast med att illustrera ABC-klubben?

»Det roligaste är att jag tycker så mycket om 
berättelserna. Jag får så roliga bilder i huvudet av 
dem. Det är ett stort plus att få jobba med något 
man tycker om. Det är också kul att se hur lärarna 
använder mina bilder. Eller när barnen ritar själva. 
Då ser man att läromedlet har fått eget liv.«

Med de orden lämnar jag Catharina i lokalen, som hon 
delar med några serietecknare. Från att ha kommit hela 
vägen från Jakobstad, Finland, verkar hon ha landat 
precis där hon hör hemma.•precis där hon hör hemma.•

NoK_ABC_klubben_280x210_#3_2021.indd   9 2021-08-23   17:40




