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Sammanfattning 

 

 
Bakgrund:  Då skolan av tradition fokuserar mer på elevernas läs- och skrivförmåga än på 

deras förmåga att tala och lyssna anser vi att det är av vikt att verka även för 

dessa aspekter av lärande. Enligt styrdokumenten skall vi anpassa vår 

undervisning efter varje elevs individuella förutsättningar. En förutsättning för 

detta är att eleverna får möjlighet att uttrycka sig på varierade sätt.  

 

Syfte:  Vår avsikt är att undersöka hur olika elever kan uppfatta en text i en 

högläsningssituation. Då det finns olika sätt att uttrycka sig på bör eleverna få 

tillgång till varierade kommunikationsmedel. Vi använder oss av bild och 

samtal, då vi vill se om dessa uttryck har möjlighet att komplettera varandra 

och samtidigt kan fylla en egen funktion. Vi vill även se om eleverna visar 

några tecken på att lära av eller påverka varandra. I sammanhanget är det 

intressant att se hur eleverna ger uttryck för tidigare påverkan av könsmönster.  

 

Metod:  Vi har utfört en undersökning av kvalitativ art. Efter högläsning av en saga har 

eleverna fått ge uttryck för sin uppfattning i bild och samtal. I den påföljande 

analysen har vi tagit en hermeneutisk utgångspunkt då vi analyserat hur 

eleverna tolkat texten och vad som kan ha påverkat deras uppfattning.  

 

Resultat:  Eleverna visade en mångfald och variation i uppfattning av sagan och uttryckte 

även detta på olika sätt. Eleverna gav oss även prov på hur de genom 

interaktion och olika uttrycksmedel påverkar och/eller lär av varandra. Vi fick 

ökad förmåga att förstå och utveckla vårt elevperspektiv då vi fick inblick i 

elevernas egna perspektiv.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 

Tack till alla elever och lärare som deltagit, utan er skulle vår undersökning inte varit möjlig 

att genomföra. Vi vill likaså tacka vår handledare Maj Asplund Carlsson, för allt stöd du har 

gett oss under arbetets gång. Även stort tack till författaren Ulf Stark för din fantastiska 

berättelse om Asmodeus och för att du har svarat så vänligt på våra frågor. 
 

Tack våra nära och kära för att ni stått ut med oss och stöttat oss under arbetets gång och då 

speciellt Annettes barn som tålmodigt väntat på att vi skulle bli färdiga. 
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Inledning  
 

I varje text, oavsett hur enkel den är, finns alltid möjligheten till flera olika tolkningar 

(Chambers, 1993, s. 21). 

 

Många forskare förespråkar nyttan av att låta barn bearbeta sagor. Didaktiska och 

pedagogiska exempel sprider sig om vilken vinst barnomsorg och skola kan dra av att 

arbeta med sagor och berättelser. Samtidigt ökar förståelsen för hur olika vi uppfattar 

vår omvärld. Under vår utbildningstid har vår nyfikenhet över hur olika elever som hör 

eller läser samma text egentligen upplever den växt. Dessa olikheter är något vi skall 

bemöta i vårt dagliga arbete då vi enligt styrdokumenten är skyldiga att möta varje elev 

på dess nivå. En vanlig föreställning är att andra upplever samma sak som man själv 

gör, då så ofta inte är fallet, har vi velat undersöka mångfalden och variationen av själva 

läsupplevelserna snarare än vad man kan lära sig av sagan. Området är intressant på 

grund av att om lärare skall kunna utgå från eleverna vid arbete med litteratur förutsätts 

att de kan avläsa hur eleverna tolkar texten. Då viss forskning visar att skriftspråket 

ibland har benägenhet att tränga ut andra uttrycksmedel i skolans värld vill vi försöka 

visa att det ena språket inte bör utesluta det andra, i detta fall elevernas bildspråk, då 

varierade uttrycksmedel stärker varandra. Vår undersökning handlar om elevers 

uppfattning av en saga, genom högläsning, bild och gruppsamtal i årskurs 1-2. 

Underlaget består av sammanlagt 43 elevers uppfattningar. Vår avsikt är att ta reda på 

hur olika eleverna kan uppleva sagan och hur de därmed kan berika varandras 

läsupplevelser och fördjupa/vidareutveckla sin egen och varandras förståelse. 

 

Vår undersökning baseras främst på två forskningsinriktningar; å ena sidan den 

utvecklingspedagogiska med variationsteorin, och å andra sidan den sociokulturella där 

samlärandet står i fokus. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 

utgår man inom den utvecklingspedagogiska forskningen inte bara från barns tidigare 

erfarenheter utan snarare från hela deras erfarande, det vill säga hur de ser, uppfattar 

och även känner något. Vidare vill vi fokusera på mångfalden och variationen i barnens 

erfarande, då utövandet av denna pedagogiska inriktning vanligtvis haft större 

genomslag i förskolan än i skolan. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson menar 

att den variation man främst tagit i åtanke i förskolan berör vikten av att bearbeta stoffet 

på ett varierat sätt då det anses att vi lär med flera sinnen. Vi vill föra in detta tankesätt i 

skolans värld och även lyfta hur inte bara sättet att lära varierar utan även hur det 

erfarna varierar. Med den sociokulturella aspekten vill vi då lyfta fram hur samspelet 

fungerar elever emellan och mellan elever och pedagoger (i detta fall oss själva). Lär 

eleverna av varandra i samspel. Vi vill även se om vi finner något samband med 

Änggårds (2005) resultat om hur barns skapande i grupp påverkar deras skapande och 

deras utsagor. Vårt valda arbetssätt vilar på ett av de mål som eleven lägst skall ha 

uppnått i svenska i slutet av år tre:  

 
– kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter 

och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer 

(Skolverket, 2008, s. 101).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur olika elever kan uppfatta en text i en högläsningssituation, i 

detta fall sagan om Lilla Asmodeus (Stark, 1998). Ur ett sociokulturellt perspektiv vill 

vi se om eleverna visar några tecken på att lära av varandra i bildskapande och eller 

samtal. Förutom att området är intressant ur aspekten att man som pedagog bör vara 

medveten om hur olika eleverna uppfattar en text, är det även intressant då elevernas 

uppfattning av sagan ibland avslöjar deras uppfattning om livet som det ter sig för dem. 

Detta speglar i sin tur rådande förutsättningar för att leva i vår samtid. Genom barnen 

lär vi känna oss själva och vår tid. Vi ställer oss därför följande frågor: 

 
 Hur uttrycker eleverna att de uppfattar sagan?  

 Vilken betydelse kan vi se att bildskapandet har för eleverna?  

 Vilka delar av samtalen utvecklar eleverna mest och vart leder de?  

 Finns det genusskillnader i uppfattningar, bilder och/eller samtal?  



 

 3 

Teoretiska utgångspunkter 

Att lära utifrån sociokulturella teorier 
 

Att lära sig kommunicera är att bli sociokulturell; det ger oss tillgång till en kulturell 

mångfald som hela tiden utvidgas, från den innersta familjecirkeln till de talrika och skilda 

kontexterna vi efterhand tar del av och ingår i (Dysthe, 2003, s. 48).  

 

Vår kunskapssyn är något som påverkar alla skeenden i studien. Att vi är medvetna om 

vilket synsätt vi utgår ifrån är därför betydelsefullt med tanke på trovärdigheten i 

studien. Vår syn på elever och lärande tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin. 

Enligt Dysthe (2003) är några grundläggande uppfattningar inom denna teori att 

kunskap måste förstås genom den kulturella och historiska kontext den befinner sig i. 

Centralt inom denna teori är interaktion och samverkan. Vi stödjer oss även på 

Vygotskijs resonemang om den närmsta utvecklingszonen, vilket har att göra med vad 

eleven klarar av på egen hand och vad han/hon kan klara av med stöd från exempelvis 

en vän eller lärare. För oss innebär detta att eleverna kan utveckla varandras och vår 

föreställning om vad de anser vara viktigt i sagan. Genom att de delger varandra sina 

tankar samtidigt som de tar del av andras tankar, har de möjlighet att utmana, utveckla 

och fördjupa sina föreställningar.  

 
Ordet tillhör nämligen inte någon enskild person. Den bär med sig röster från tidigare 

brukare och därför blir yttrandet en mötesplats för samspel och konfrontation mellan 

talande personligheter med olika värderingar (Igland och Dysthe, 2003, s. 99) 

 

Med denna metafor uttrycker Bakhtin hur han ser språket som ett redskap, färgat av 

kontexten. Vygotskij (1995) hävdar även vikten av att låta barn utveckla sina olika 

språk genom att rita, skriva och dramatisera sådant som angår dem. Han framhäver 

vikten av att låta människan utveckla sin fantasi, då denna anses vara grunden till allt 

skapande och alla framsteg inom de mest skilda områden. Vygotskij anser att fantasin 

ligger till grund för framåtskridande även inom vetenskapen. Han ser fantasin som en 

slags ”uppfinningarnas moder” vilken verkar i samklang med omgivningen. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan man nämna att Vygotskij även poängterar det socialas 

betydelse för varje ”ny” upptäckt, uppfinning eller framsteg i allmänhet. Tiden man 

lever i och ens omgivning är avgörande faktorer som möjliggör graden av nyskapande. 

Ingen uppfinning är en människas eget verk till fullo utan alltid avhängig av rådande 

paradigm och andra människor. Vygotskij anbefaller tydligt vikten av att låta eleverna 

utveckla sig inom olika skapande områden som exempelvis bild. Han ser fantasin och 

förmågan att kunna uttrycka denna i skapande som en av de viktigaste kunskaper 

barnen kan utveckla inför framtiden, för att människosläktet skall fortsätta att utvecklas 

- som själva nyckeln till framåtskridande. Med anledning av detta låter vi eleverna 

uttrycka sina tolkningar och även sina vidareutvecklingar – fantasier - med olika 

”språk”. 

 

Inom den sociokulturella teorin poängteras vikten av omgivningen: vi lär av varandra. 

För att man skall kunna förstå varandras tankar är det betydelsefullt att dela ömsesidiga 

upplevelser. Att ha en gemensam referensram att utgå från i undervisningen är något 

som Dewey (1997) resonerar kring då han menar att våra personliga och omedelbara 

erfarenheter är begränsade. Vi utvecklar och fördjupar vår förståelse med hjälp av 

indirekta erfarenheter. Dessa erfarenheter tillgodogör vi oss genom allhanda språk och 
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tecken, till exempel då vi läser en bok. Beroende på våra tidigare reella upplevelser 

tolkar vi den indirekta erfarenheten på varierande sätt. Genom att vi läste sagan högt för 

eleverna gav vi samtliga elever möjlighet till en gemensam indirekt erfarenhet. Denna 

upplevdes på varierande sätt då alla elever är unika då de bär med sig varierande 

erfarenheter. Dessa olika upplevelser vill vi lyfta fram, både från själva bildskapandet 

och från efterföljande boksamtal, då vi menar att elevernas förståelse kan breddas och 

fördjupas genom att de får delge och se/lyssna på varandras alster/tankar. 

 

Hundeide (2006) lyfter fram att vi måste förstå barnens agerande och reaktioner utifrån 

de sociokulturella ramar de lever inom. Dessa ramar sätter gränser för, och påverkar, 

barnens utveckling. Författaren tar vidare upp att det förekommer olika kontrakt i 

samspel, det vill säga avtal och/eller förpliktelser som påverkar hur vi beter oss och 

bemöter andra. Dessa åtaganden förekommer ofta omedvetet. Det kan bland annat röra 

sig om det förhållande som råder i en intervjusituation mellan ett barn och en vuxen. 

Barnet försöker bete sig så som det tror att den vuxne förväntar sig, han/hon skapar ett 

sammanhang utifrån sina tidigare erfarenheter som besvarar de frågor som barnet ställer 

sig för att förstå situationen. Hur barnet således förstår situationen påverkar hur det 

beter sig. När vi analyserar barnens bilder och utsagor i vår undersökning är det av 

betydelse att vi försöker vara medvetna om att det förekommer olika kontrakt, vilka 

påverkar barnens agerande gentemot oss.  

Att skapa en könsidentitet  

 
Maskulinitet och femininet är inga medfödda egenskaper hos människor. Men de är 

inbyggda i strukturen för vårt samhälle, och är därmed både en förutsättning för tillvaron 

och ett resultat av hur livet levs. Som delaktiga i samhället övertar vi utan vidare 

”vetskapen” om kön i den form som det har konstruerats. När barn lär sig samhällets 

diskursiva praktiker lär de sig att positionera sig som pojkar eller flickor på ett korrekt vis, 

eftersom det är vad man begär av dem för att de ska få en urskiljbar identitet inom ramen 

för den rådande sociala ordningen (Davies, 2003, s. 27).  

 

Då vi undersökt hur eleverna upplevt sagan har vi även varit nyfikna på eventuella 

skillnader i deras upplevelse av maskulina/feminina diskurser i sagan och utanför. 

Davies (2003) beskriver hur barn tidigt lär sig att vi i vårt samhälle förväntas 

positionera oss själva som antingen man eller kvinna genom hur vi ser ut, hur vi 

uppträder och vad vi gör. Barnen får uppfattningen att det finns två kön i världen och 

därmed måste världen delas upp utifrån dessa motpoler. I skapandet av en identitet blir 

det viktigt att vara tydlig så att omgivningen inte tvekar om vilket kön man tillhör. Man 

sätter sig själv i en viss position. Dessa sätt att positionera sig varierar för samma 

individ beroende på omgivning och sammanhang. Davies åskådliggör hur detta kan leda 

till att barn får problem att hitta sin roll då de känner sig pressade av omgivningen att 

agera enligt vad som förväntas av dem snarare än hur de skulle ha velat agera. Hon 

visar exempel, både på barn som aktivt försöker leva upp till föreställningar om 

maskulinitet och femininitet, och på barn som försöker ta sig andra, mer otraditionella 

roller med mer eller mindre ”lyckat” resultat. Med detta tydliggör Davies hur den s.k. 

tudelningen av könen leder till motstridiga känslor och ageranden, ofta under influens 

av fostran och personliga intressen; barnen kan exempelvis anse att alla ska ha 

möjlighet att göra vad de vill samtidigt som de anser att pojkar inte skall dansa. Hon 

beskriver även vilken metod hon använt för att få barnen att öppna sig i samtal, för att 

få fram deras egentliga tankar och åsikter har hon inlett samtalen med att läsa 

feministiska sagor för dem. Som en konklusion av sin studie föreslår Davies ett 
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alternativt tankesätt att verka mot, hon vill att vi tydligt skiljer på biologiskt kön och 

olika, av tradition ansedda, feminina respektive maskulina positioneringar av vilka man 

kan välja och vraka bland dem som man för tillfället föredrar.  

 

Då vi i vår undersökning inte har som syfte att undersöka hur rollerna skapas utan 

snarare hur eleverna upplever vår utvalda saga ur olika aspekter försöker vi oss inte på 

att förklara varför de upplever eventuella skillnader beroende på vilket kön de tillhör 

eller varför vi upplever att de uttalat/ritat något med koppling till genusstereotyper. Vårt 

syfte ur genussynpunkt är endast att se vilka framställningar/yttranden som kan härledas 

till diskurser om kön. Med andra ord vill vi ta reda på vad eleverna visar för 

uppfattningar om vad som är manligt respektive kvinnligt. I sammanhanget kan det 

även vara av intresse att känna efter vilka signaler vi själva får om maskulina/feminina 

riktningar i sagan. Vi vill även tillägga att vi, eftersom vi stöder Davies uppfattning om 

att vi alla är ”komplexa, föränderliga, motstridiga, levande varelser” (2003, s. 11), inte 

alls tror att en elev som har ritat/yttrat något som kan tolkas som åtskillnad mellan 

manligt/kvinnligt verkligen anser detta, i alla situationer. Snarare upplever vi sådana 

yttringar som en sammanfattning för den mixtur av verklighet som påverkat/påverkar 

eleven, till exempel situationen man befinner sig i, upplevda förväntningar av 

omgivningen, tidigare påverkan och upplevelser, arv, tradition och rådande 

samhällsdiskurs i allmänhet. Dessutom är elevernas bildliga och muntliga yttranden 

naturligtvis även i viss mån färgade av vårt eget, om än omedvetna, agerande gentemot 

dem.  

 

Änggård (2005) har undersökt hur förskolebarn ”gör kön” då de skapar egna berättelser. 

Liksom författaren är vi mest intresserade av hur barnen gör snarare än varför. Hon 

beskriver hur de ibland använder sig av färdiga mallar då de tillverkar bilder, de hämtar 

inspiration från varandra och väljer ofta likartade teman utifrån vilket kön de tillhör. 

Flickornas berättelser kännetecknas av romantik och vardag, med vissa inslag av 

spänningshöjande moment medan pojkarnas kännetecknas av hjältemod och action. 

Deras val av tema fungerar som en tydlig markör för kön. Pojkarna använder sig inte av 

några flickkaraktärer alls i sina berättelser, däremot förekommer det att en pojke tar 

med stråk av relationer i sin berättelse. Änggård tolkar barnens handlande som att de 

använder berättelserna för att utforska traditionella könsroller och i vissa fall omforma 

dem till att passa sina syften. Att de under skapandet satt tillsammans påverkade deras 

slutprodukt, då de därmed ville bli erkända och uppskattade av de andra barnen. Vi 

använder vissa delar av Änggårds resultat till att jämföra våra tolkningar av elevernas 

uttryck i bild och ord.  
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Forskningsbakgrund 
I forskningsbakgrunden beskriver vi den tidigare forskning vi funnit relevant att 

använda oss av då vi undersöker och fördjupar oss i våra frågeställningar. Avsnittet tar 

upp hur man som pedagog kan förstå barn vad gäller deras tankar, tolkningar och 

uttryck samt hur man kan hjälpa dem att vidareutveckla sig. 

Att skilja på barns perspektiv och barnperspektiv  
 

Det jag menar med barnperspektiv är här både att fånga barns röster och att tolka dem som 

uttryck för ett diskursivt sammanhang. Det innebär att jag diskuterar vilken plats barn ges i 

vårt samhälle och vilka generella erfarenheter som det ger barn, alltså ett slags ”children’s 

standpoint”. Det innebär också att jag analyserar på vilket sätt barnen uttrycker dessa 

erfarenheter. --- Barnperspektivet blir då enligt min mening något utöver att återge barns 

perspektiv på olika fenomen (Halldén, 2003, s. 21). 

 

Då vi vill ta reda på hur eleverna upplever texten vi läser och vad de associerar den till 

är det för oss viktigt att betänka vilket perspektiv vi tar i analysen av materialet. Enligt 

Halldén (2003) bör man skilja på barns perspektiv och barnperspektiv. Hon poängterar 

att begreppet skrivet som två ord kräver att barnen själva blivit hörda, men att begreppet 

skrivet som ett ord inte kräver detsamma. Då vi låter eleverna meddela sig i ord och 

bild och återger (om än lösa fragment) detta i arbetet anser vi att vi delvis återger barns 

perspektiv på sagan och i förlängningen även på omvärlden. Däremot, som Halldén 

(2003) påpekar, då man analyserar deras utsagor (i egenskap av de vuxna vi faktiskt är) 

och kopplar dem till rådande förhållanden och diskurser i syftet att ta tillvara deras 

förutsättningar, närmar man sig snarare barnperspektivet som begrepp. För att förstå 

elevernas situation behöver vi se deras utsagor i ett vidare perspektiv än vad deras egna, 

individuella perspektiv tillåter och därmed försöker vi analysera utsagorna ur 

barnperspektiv.  

Att förstå barns tankar 

 
Fördelen med gruppintervju är att barnen kan bli mer medvetna om olika sätt att tänka, då 

de på så sätt får ta del av kamraternas tänkande och reflekterande. Detta kan då leda till att 

något eller några barn kommer att förstå saker på ett annat sätt än de gjorde tidigare. 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 30) 

 

Det är av största vikt för en pedagog att denne förstår hur eleverna tänker. Enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är det en allmängiltig kännedom att barn 

inte tänker som vuxna men inte lika vanligt att vuxna tänker efter hur detta påverkar 

arbete med barn. De belyser även hur man som pedagog genom samtal med barn kan 

varsebli och förvånas över vad som dröjt sig kvar efter ett undervisningstillfälle. Då det 

ofta inte är det pedagogen avsett, behövs intresse för att ta reda på hur barnen tänker för 

att kunna nå dem och hjälpa dem att utvecklas. I och med att vi ser vad eleverna väljer 

att ta upp i bild och samtal med dem lär vi oss inte bara hur de upplever denna saga, 

utan även mycket om hur de uppfattar andra områden. Genom detta får vi uppslag till 

vidare undervisning och en större förmåga att möta eleverna där de är. Vi får tillfälle att 

göra dem uppmärksamma på skeenden i sagan vi finner intressanta ur läroperspektiv, 

samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla vår och varandras syn på vad som är 

viktigt. Tänkandet skiljer sig åt individer emellan, men som en konsekvens av detta kan 

man som individ i samspel med andra utveckla sitt tänkande. Dessa, av författarnas 
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anbefallna, didaktiska arbetssätt har vi försökt utnyttja genom att intervjua eleverna i 

mindre grupper.   

Att arbeta med sagor 

Sagor och berättelser kan ge barn erfarenheter som de annars inte skulle få. Innehållet 

kan fungera som ett stöd till barnen då de utvecklas och möter både sin inre värld och 

sin omvärld. Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) visar hur man kan 

använda litteraturen i pedagogiskt syfte i förskola och skola. Vi har valt att, liksom 

författarna, utgå från högläsning då det skapar en gemensam referensram för det 

fortsatta arbetet. De redogör för högläsningens många fördelar, bland annat som en 

metod vilken främjar samtalet (att man pratar med barnet i stället för att säga till det), 

och därmed språkutvecklingen. Framför allt språkutvecklingen nämns som ett område 

där medvetet arbete med sagor och berättelser kan fungera som stimulantia och redskap. 

Författarna redogör också för skäl till att låta barnen bearbeta sagan inte bara i samtal, 

utan även genom andra uttrycksmedel så som bild. Liksom man anser inom Reggio 

Emilia kan bild vara ett språk att uttrycka sig på. De nämner kulturteorin som menar att 

man utvecklar sitt bildspråk, liksom sitt talspråk, i samspel med andra. Även vid den 

personliga utvecklingen då man behöver förstå sina egna känslor och reaktioner liksom 

andras kan stöttas genom läsning och bearbetning av sagor och berättelser i grupp. 

Vidare har en saga ofta en tydlig struktur, vilken kan underlätta då den skall 

återberättas. Genom att träna på att upptäcka strukturer och att återberätta kan barnet 

skapa sig en förmåga att själv berätta och konstruera berättelser. Barnen kan träna upp 

sin förmåga att upptäcka dolda budskap, att förstå olika tolkningar och framför allt att 

många tolkningar är möjliga. Men som Pramling m.fl. poängterar, det som är synligt för 

vuxna i en saga är ofta inte synligt för barn då barn och vuxna inte uppfattar samma 

saker ur en text. I förlängningen är det då viktigt att komma ihåg för en pedagog att det 

krävs mer än en uppläsning av en text för att barnen skall förstå innebörder och 

budskap. Barnen behöver efter lyssnandet få bearbeta och diskutera berättelsen 

gemensamt för att upptäcka mönster och undertoner, dessutom kan de behöva stöd i att 

synliggöra olika strukturer och teman. I vår studie har vi med hänseende till detta varit 

nyfikna på hur barnen upplever vår valda berättelse utan att vi synliggör våra egna 

tolkningar. 

 

Asplund Carlsson och Pramling (1995) har i samarbete med några förskolor undersökt 

olika sätt att bearbeta sagor med barn och de belyser flera aspekter som även vi kommit 

i kontakt med i vår studie. De lyfter fram vikten av att låta barn prata färdigt, att låta 

dem öva på konsten att ”ta talutrymme” och hur svar som ”jag vet inte” kan bero på hur 

de blivit bemötta av vuxna:  

 
Att barn svarar enstavigt och väntar på den vuxnes replik eller svarar ”Jag vet inte” trots 

att de med en bild visat att de vet, är ingen brist hos barnet utan snarare en brist i dess 

omgivning (Asplund Carlsson & Pramling, 1995, s. 24). 

 

De visar även på andra möjliga vinster för barnens utveckling i arbetet med att bearbeta 

sagor. Om man låter barnen återberätta sagan blir det dels lättare för de andra barnen att 

förstå, samtidigt som läraren får reda på hur de tolkat texten. I tillägg får barnen en 

möjlighet att utveckla sitt språk. Asplund Carlsson och Pramling ger också exempel på 

hur man kan studera barnens redogörelser för vad sagan handlar om. Svarar de att 

sagan handlar om huvudpersonen, räknar de upp en rad av karaktärer och/eller bifigurer 

ur sagan eller beskriver de förloppet utifrån händelser återgivna i kronologisk ordning? 
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De beskriver vidare hur det är vanligt att barn ser på fiktiva karaktärer som 

oföränderliga, att en och endast en egenskap personifieras av karaktären. I vår 

undersökning kommer även vi att titta närmare på samtalen med eleverna utifrån dessa 

infallsvinklar. Författarna poängterar att dokumentationen är viktig för att barnen skall 

kunna se sin egen utveckling i ett längre perspektiv, ett sätt att åstadkomma detta kan 

vara att, som vi gjort, låta eleverna bearbeta sagan i bildskapande aktiviteter. Dessa 

bilder blir tydliga avtryck av vad eleverna fäst vikt vid i läsningen. Asplund Carlsson 

och Pramling menar att efterhand kan barnen (med rätt stöd) själva finna element i 

berättelserna som struktur och tematik. De lär sig att utveckla en syn på karaktärerna 

som föränderliga varelser som utvecklas med händelserna och därmed får de en 

möjlighet att föra över lärdomarna till det verkliga livet. Dessutom är valet av litteratur 

viktigt; om man utgår ifrån barnen när man väljer litteratur i skolarbetet har man större 

möjlighet att skapa intresse. De tar upp hur man kan arbeta med aktuella ” … teman om 

gott och ont, utanförskap och främlingshat … ” (Asplund Carlsson & Pramling, 1995, s. 

73) utifrån barnlitteratur där människor möter ”icke-människor”. Med hänsyn till dessa 

aspekter har vi i våra samtal med eleverna valt att utgå ifrån en saga väl värd att 

undersöka närmare då den tar upp just möten mellan människor och andra, annorlunda 

varelser. 

Att tolka elevernas visuella uttryck  

Genom att låta eleverna rita kan vi få en bild av hur deras upplevelser av omvärlden 

skiljer sig åt. Sparrman (2002) har framför allt visat hur eleverna påverkas av kulturen i 

deras omgivning och hur det sedan tar sig till uttryck. Hon betonar vikten av att förstå 

barn som samhällsvarelser som både blir påverkade av den visuella kulturen runt 

omkring sig, samtidigt som de förhandlar om dess betydelse genom sina handlingar, 

vilket kan ske både medvetet och/eller omedvetet. I vår studie undersöker vi om vi kan 

se uttryck för den visuella kulturens påverkan på något sätt i elevernas bilder och 

samtal. Sparrman belyser hur man skapar mening för det visuella i omgivningen med 

hjälp av olika tolkningsramar, vilkas betydelse hela tiden omförhandlas i interaktion 

med andra. Detta gör vi för att mer eller mindre medvetet skapa ordning i världen. Ett 

sätt att skapa denna ordning i världen kan vara att använda sig av genusmarkörer, 

exempelvis har både vuxna och barn en benägenhet att klassificera färger som antingen 

”kvinnliga” eller ”manliga”. Författaren visar även på hur barn använder sig av visuella 

attribut som markörer för kön i sitt bildskapande, hur de ställer dem i relation till 

varandra (vad är kvinnligt respektive manligt?) och nyttjar dem för att skapa identitet. 

Med anledning av detta söker vi efter eventuella differentieringar av färger och andra 

visuella attribut som kan tolkas fylla en funktion som genusmarkörer, eller fungera som 

markörer för andra positioneringar, i elevernas bilder. Som Sparrman påpekar, är dessa 

positioneringar kulturellt och socialt betingade och konstruerade. Förutom kulturell och 

social påverkan är bilderna avhängiga av vilka kompetenser eleverna innehar. Det krävs 

bland annat förmåga att teckna/måla det de vill, så att det framstår som de vill. 

 
”En och samma bild kan ha olika funktioner, i ena stunden är den fokus för att formera 

gemenskaper, i en annan situation för att befästa hierarkier och en tredje för att framställas 

på papper enligt lokala ritkonventioner. En och samma bild som tilldelas flera olika 

betydelser” (Sparrman, 2002, s. 149). 

 

Liksom Sparrman är vi medvetna om att en elev kan ge sin bild olika innebörd med 

hänsyn till vilken belägenhet han/hon befinner sig i för stunden. Detta ger vi exempel 

på senare. Sparrman visar också hur viktigt det är när man undersöker uppfattningar att 

använda sig av mer än en undersökningsmetod. Hon ger oss en bild av detta genom att 
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beskriva hur Rydins (1996) avhandling om barns tolkningar av en tevesaga visade att 

barnen uttryckte en additiv dimension av ämnet i sina teckningar (vilken inte kunde 

utrönas av intervjuerna), nämligen vem de identifierat sig med i sagan. Även detta visar 

vi prov på i vårt resultat/vår analys. 

Att uttrycka sig med flera språk 

 
I bilden återfinns såväl det generella som det specifika, det tillfälliga och det noggrant 

planerade avtrycket av ett barns föreställning och förståelse av sig själv och sin omvärld. 

Ur ett läs- och skrivinlärningsperspektiv är det allvarligt om bildens värde reduceras till att 

fungera som en parentetisk kommentar eller endast som textillustration (Jonsson 2001, s. 

10). 

 

Då vi valt att låta eleverna först förmedla sin upplevelse av den lästa sagan i bild stöder 

vi oss på Jonssons (2001) uppfattning att vi bör söka oss mot ett vidare begrepp för 

språk. Hon beskriver vikten av att barns bilder erkänns som ett eget uttryck för 

kommunikation och hur skriftspråk och bildspråk då kan komplettera och stärka 

varandra. I barns bilder kan man se hur de uppfattar omvärlden och därmed som 

pedagog utöka sin förståelse för barnens tankar och uppfattningar om världen. Jonsson 

understryker även styrdokumentens krav på att kunna uttrycka sig som en ”demokratisk 

fråga”, därmed bör vi som pedagoger beakta att det finns fler sätt att uttrycka sig på än 

genom tal- och skriftspråk för att alla elever skall få komma till tals i skolans värld. 

Viktigt är här att påminna sig om att bilden inte bör ses som endast en parantes eller ett 

stöd för text/tal utan att den även kan förmedla ett eget värde, vilket vi skall försöka 

belysa utifrån vårt insamlade empiriska material. Enligt Jonsson är det viktigt att man i 

analysen av barns bilder tar i betänkande vad bilden kommunicerar för budskap, vilket 

är vad vi har i åtanke att göra först och främst. Hon lyfter fram risken med att barns 

bilder blir värderade snarare än tolkade och bedömda efter intention och estetisk 

kvalitet – innehåll och form. I detta sammanhang är även genus intressant ur den 

aspekten att, som Jonsson påpekar, eventuella könsskillnader i bildspråket möjligen 

säger mer om hur eleverna blivit bemötta tidigare än faktiska skillnader könen emellan. 

Hur denna åtskillnad i hur vi bemöter kön troligtvis har påverkat eleverna i deras 

bildskapande (och därmed även i deras utsagor i samtalen) har vi här inte möjlighet att 

undersöka närmare. Däremot är vi medvetna om den och har den i åtanke då vi tittar 

efter tydliga utslag för och/eller avvikelser från allmänt förekommande könsmönster, 

både i bilder och i samtal. 

 
Ett barn har hundra språk men berövas nittionio (Malaguzzi, ur Dahlberg & Åsén, 2005, s. 

189). 

 

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi och praktik. Anhängarna förespråkar att barnen 

ska få använda sig av så många uttrycksmedel som möjligt, däribland bild. Enligt 

Dahlberg och Åsén (2005) är anledningen till att bildspråket betonas så starkt att man 

sett i utvecklingen av samhället hur vi mer och mer överöses av information i form av 

bilder från olika medier. Inom pedagogiken har man sett hur barnen påverkas av detta 

och hur barnen använder sig av populärkultur i lekar. Utifrån denna insikt har man 

dragit slutsatsen att det är viktigt att barnen inte bara blir mottagare av flödet, de 

behöver utveckla sig till att bli aktiva användare som kan förhålla sig kritiskt till det. De 

behöver kunna uttrycka och förmedla sig genom bilder. Liksom bilder har begreppet 

fantasi har en stark ställning inom Reggio Emilia-pedagogiken. Fantasin behövs för att 

man skall kunna uttrycka sitt inre, lära sig, se sammanhang och utvecklas. Vi har i vår 
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studie försökt använda oss av några av tankegångarna inom Reggio Emilia, även för oss 

är bilden viktig som uttrycksmedel och fantasin är viktig för att eleverna skall kunna 

utveckla sina tankegångar. Vikten av att förstå och synliggöra barnens tankar och 

tolkningar betonas inom Reggio Emilia-pedagogiken, vilket även är själva syftet med 

vår undersökning. Enligt författarna vill man att barnen skall få erfara demokrati, man 

belyser ”likheter och olikheter”, att kunna föra en dialog och lyssna på varandra – 

samspelet med andra individer – är viktigt. Det har varit vår ambition att följa dessa 

tankegångar i våra samtal med eleverna. 

Att föra samtal utifrån sagan 

 
Vad är det som gör att en människa, från att ha trott att läsandets värld är platt, förändras 

och upptäcker att den inte bara är rund, utan rent av intergalaktisk? Hur förvandlar man en 

snäv och sluten cirkel till en växande och öppen spiral som för oss ut i litteraturens 

mångskiftande universum? (Chambers, 1993, s. 15)  

 

Precis som Chambers har vi ställt oss frågan om vad det är som utvecklar oss (som 

läsare) och gör att vi uppfattar världen på ett mer mångfacetterat sätt. Enligt Chambers 

(1993) går det att tolka en text på flera olika sätt. Bara det faktum att läsa en text själv 

flera gånger innebär att man förstår texten på olika sätt, beroende på situation och 

behov vid olika tidpunkter. Då det inom den skönlitterära genren medvetet används 

flera mångtydiga ord, blir det naturligt att olika läsare gör olika tolkningar. För att 

hjälpa eleverna förstå en text på ett mer mångtydigt sätt är det av vikt att eleverna får 

plats att uttrycka sina tankar och åsikter. Detta både för att klargöra deras tankar och ge 

möjlighet till vidare diskussion, vilken även kan utveckla tankarna. Chambers 

framhåller att barn rent instinktivt jämför, bedömer och ifrågasätter. Han menar att de 

gärna berättar om sina känslor och tankar när de till exempel har sett på film och att de 

även är intresserade av sina kompisars uppfattningar. Detta är något som även kan ske i 

ett samtal om litteratur, bara pedagogen är genuint intresserade av barnens tankar och 

uppmuntrar och utmanar dem att föra sitt resonemang vidare. Precis som Chambers 

uppfattar vi att eleverna gärna diskuterar och berättar om sina åsikter och vill höra hur 

deras kamrater resonerar. Av den orsaken har vi använt oss av gruppintervjuer där 

eleverna även kunde ta del av, och i vissa fall bredda, sin och varandras förståelse av 

sagan.  

Att samtala om filosofiska frågor 

 
Lär vi våra barn att inte fråga, att sluta förundras över livet? (Dahlin, 2004, s. 11).  

 

Även Dahlin (2004) förespråkar användandet av sagor och berättelser med barn. Ur 

hans perspektiv är sagor och berättelser en utmärkt gemensam utgångspunkt för att få 

till stånd samtal om existentiella och filosofiska frågor. Han understryker nyttan av att 

få öva sig i samtalskonst och tänkande med att beskriva förändringar i vår omvärld. 

Samhället blir mer mångkulturellt och tron på vetenskapen ökar, på bekostnad av vårt 

själsliga inre. Människan blir mer benägen att oreflekterat tro på att allt antingen är 

svart eller vitt, vilket kan vara förödande om denna illusion slås i spillror och man inte 

har någon inre trygghet att stödja sig mot. Dahlin vill få oss att stanna upp och 

förundras, reflektera och ifrågasätta, med andra ord tänka efter. Han poängterar att man 

inte måste ha några specifika förkunskaper för att filosofera, och sagor och berättelser 

är ur hans synvinkel enastående redskap som får barnen att själva tänka efter. Detta 

inbegriper även att låta barnen själva upptäcka sagans eller berättelsens eventuella 
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budskap, något som författaren anser vanligen fungerar bättre än att förklara dess 

innebörder för dem. Dessutom hyllar han fantasin som en motvikt till våld och 

destruktion, då odlandet av fantasi kan leda till större inlevelseförmåga och därmed 

utvecklandet av medmänsklighet och empati. Dahlin beskriver även hur barn utifrån 

sagor och berättelser kan arbeta med livsfrågor. Att rita det man blivit mest påverkad av 

är ett sätt att få igång processen, vilken gärna påföljds av bildsamtal och därmed samtal 

om livsfrågor som kanske har dykt upp. Vi har i vår undersökning använt oss av en 

berättelse vars innehåll berör många frågor som skulle kunna benämnas livsfrågor. 

Denna moderna saga ser vi som ett gott exempel på ett redskap att utgå ifrån för att 

förstå andra och börja samtala om rätt och fel, moral och etik, liv och död. Vårt 

tillvägagångssätt liknar dessutom det Dahlin förespråkar, då vi bland annat uppmanat 

eleverna att rita det de tyckte var viktigast i sagan. 
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Metod 
Vi har genomfört vår studie i två klasser i två skilda skolor belägna på mindre orter, 

närmare bestämt i en årskurs 2 med 24 elever och en årskurs 1-2 med 22 elever. Då vi 

inte från början visste hur många elever som skulle medverka valde vi att tillfråga 46 

elever. På grund av annan undervisning eller ledighet har sammanlagt 43 elever deltagit 

i vår studie, av dessa är 28 pojkar och 15 flickor. 

Att utgå från en hermeneutisk forskningsansats 

 
Den kunskap som söks är kunskapen om hur innebörder och intentioner hos unika 

människor och företeelser sedda i sina sammanhang av tid, rum och mening kan förstås. 

Det handlar om att synliggöra hur det ter sig för enskilda unika människor att existera 

under sina villkor eller klargöra innebörden i unika förhållanden och sammanhang 

(Sjöström, 2006, s. 73). 

 

Vi utgår från en hermeneutisk forskningsansats i vår studie då vi har försökt ta reda på 

hur eleverna tolkar en saga. Vi har undersökt hur eleverna ser på sagan genom att de 

själva lämnat sina tolkningar i form av bilder och samtal. Den hermeneutiska 

forskningsansatsen handlar om hur vi kan tolka olika fenomen, till exempel en text, och 

vad som påverkar vår tolkning. Enligt Gilje och Grimen (1992) tolkar vi ständigt olika 

fenomen som är skapade av, eller resultat av mänsklig aktivitet. Exempel på sådana 

fenomen kan vara en text eller en handling. Tolkningarna är en förutsättning för att vi 

skall kunna interagera med andra sociala varelser och skiljer sig åt beroende på 

kulturella och sociala förutsättningar. Dessa tolkningar vill vi synliggöra då det kan 

hjälpa eleverna att se att det inte bara finns en ”rätt” tolkning utan att det alltid finns 

möjlighet att tolka texten på flera sätt. 

Tillvägagångssätt 

Vi har läst en saga högt för barnen. Då vi använt oss av en bilderbok har vi inte visat 

eleverna bilderna, för att de inte skulle bli påverkade i sitt bildskapande. Sagan vi har 

valt att läsa är ”Lilla Asmodeus” av Ulf Stark (1998). Den följer till viss del folksagans 

klassiska form, ändå är det en relativt nyskriven saga. Den har både humoristiska inslag 

och djupare undertoner. Dessutom rekommenderar Rädda Barnen ”Lilla Asmodeus” vid 

arbete med Alla barns lika värde (Rosenblad, 1999). 

  

Vid högläsningen har vi delat upp boken på två tillfällen då vi beräknat att den tar mer 

än trettio minuter att läsa och vi bedömde detta som för lång tid för eleverna att 

koncentrera sig. Högläsningen har utförts i helgrupp vilket var det normala förfarandet i 

de båda klasserna. Efter varje högläsningstillfälle har eleverna ritat en bild av det i 

sagan som gjort mest intryck på dem. Vi har låtit eleverna sitta mer eller mindre som de 

brukar, i mindre grupper om tre till fem stycken i varje. Detta har fungerat väl med vårt 

syfte då vi avsett att undersöka om de visar tecken på att lära av eller påverka varandra. 

Materialet har bestått av ritpapper och färgpennor då eleverna skulle ha möjlighet att 

framställa detaljer. Eleverna har vana att använda dessa material, därmed har de 

möjlighet att fokusera på uppgiften och inte på bruket av valda framställningsmedel. 

Bilderna har vi sedan använt som utgångspunkt i de boksamtal vi utförde i mindre 

grupper. Dessa grupper har bestått av mellan fyra och fem elever för att skapa en 

bekväm samtalssituation. Samtalen har varat i cirka 30 – 40 minuter. Vi har genomfört 

sammanlagt tio boksamtal. Då eleverna har samtalat, funderat och framfört sina åsikter 
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har detta medfört att de fick en övning som anknyter till det uppnåendemål i år tre för 

svenska som vi tidigare har hänvisat till, nämligen det som fokuserar på att samtala om 

ämnen ” … hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder … ” 

(Skolverket, 2008, s. 101).   

Sagan 

Vi har valt att använda oss av berättelsen Lilla Asmodeus av Ulf Stark (1998). Detta är 

en konstsaga (skriven av en namngiven författare) som enligt vår uppfattning har 

många gemensamma nämnare med folksagan (återberättad i folkmun) som genre, men 

även med den vanligtvis längre fantastiska berättelsen. Konstsagan lånar vanligen drag 

av folksagan, dock har den inte alltid ett lyckligt slut. Vi finner att följande kriterier för 

folksaga, och till viss del fantastisk berättelse, passar in på Lilla Asmodeus: Enligt 

Lindö (1986) utmärks folksagan bland annat av att den tar upp allmängiltiga mänskliga 

problem på ett sätt som inte känns mästrande. Det viktiga i handlingen är vad 

karaktärerna gör vilket blir synonymt med deras identitet, det de gör är de. Då de 

vanligen är goda eller onda synliggör karaktärerna sagans budskap. Vidare har 

folksagan ett lyckligt slut och tretalet figurerar ofta. För att lyssnarna ska kunna känna 

igen sig börjar sagans huvudperson sitt äventyr i vardagen och återvänder dit på slutet. 

Vad som bland annat utmärker den fantastiska berättelsen är att den är en längre, 

modernare saga skriven av en författare, ofta med fokus på livsfrågor. Ofta är det 

fantastiska sammanfogat med det verkliga så att båda ger intryck av att vara lika sanna. 

Sammandrag av Lilla Asmodeus (Stark, 1998) 

Djupt under jorden, dit solljuset aldrig nådde, tvättade Lilla Asmodeus sina klövar i 

skenet från Dom Stora Eldarna medan de andra barnen ropade fula ord. Hans pappa, 

Eldarnas och Suckarnas Härskare, var olycklig för att Lilla Asmodeus aldrig var elak 

eller arg. Till slut bestämde hans pappa att Asmodeus skulle upp till Ljusets och Jordens 

rike för att hämta en oskyldig själ till honom. Lilla Asmodeus blev orolig över sitt 

uppdrag då han hört så mycket hemskt om livet på Jorden, där han aldrig varit förut. 

Hans mamma klädde honom i människokläder och hans pappa ledde honom genom de 

sexhundrasextiosex gångarna till Svarta Bergets sista port. Han var tvungen att vara 

tillbaka innan midnatt för att luften var för tunn och genomskinlig för hans lungor. På 

frågan om hur han skulle hitta en själ som han kunde fresta svarade hans pappa att han 

skulle leta bland de uppblåsta och högfärdiga, de dumma och obetänksamma eller de 

sorgsna och olyckliga. Han fick även rådet att äta fårlortar då det var både nyttigt och 

gott, och efter att ha fått ett uns av sin pappas trollkraft tog Lilla Asmodeus farväl av sin 

far och gick ut på Jorden. Där fanns det mycket, för honom nytt, att se. Den första han 

erbjöd en valfri önskan mot utbyte av dess själ var en ko. Kon var nöjd som hon var, 

men efter lite diskussion blev hon intresserad av att flyga vilket Lilla Asmodeus snabbt 

såg till att hon gjorde. Däremot glömde han att hon skulle ge bort sin själ, så han fick 

leta vidare. Då han vandrat ner till en by hittade han en präst som såg uppblåst och 

högfärdig ut. Prästen blev arg när Lilla Asmodeus försökte erbjuda sina tjänster i utbyte 

mot hans själ, men Lilla Asmodeus blev glad över att någon för första gången kallar 

honom elak. Då kände han sig inte så hopplös ändå. Efter att ha funnit fårlortar att äta 

mötte han några barn som han erbjöd berömmelse, styrka och visdom. Då de misstog 

hans fårlortar för godis, gav de honom stryk. Asmodeus blev ledsen och förstod inte 

varför de gjorde honom illa, men blev räddad av en gestalt som såg ut som en vitklädd 

ängel som sade att han var Bagare. Bagaren (ängeln) lät honom vila vid sin varma ugn 

och gav honom drömmar att ta med som matsäck då han fortsatte sitt sökande för att 

göra pappa glad. Det hade hunnit bli kväll och en missmodig Asmodeus höll på att ge 
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upp då han fann en flicka, Kristina, som var sorgsen och olycklig. Hon ville ge bort sin 

själ om Lilla Asmodeus kunde göra hennes lillebror frisk. Detta gjorde Asmodeus och 

syskonen lekte lyckliga en stund i månskenet, men då en uv hoade tre gånger var det 

dags att gå. På vägen ner i Underjorden ångrade sig Asmodeus då han tänkte på De 

Osaliga, men pappan som mött dem var mycket glad och stolt över honom. Alla hans 

släktingar blev imponerade. Men då pappan fått reda på vad Lilla Asmodeus lovat 

flickan i utbyte mot hennes själ, blev han som förbytt och stångade hornen i väggen. 

Mörkrets Härskare kunde inte ta emot en själ som ville något gott! Däremot kunde han 

inte heller ändra på vad hans son hade lovat, så han släppte ut Kristina bakvägen så att 

ingen skulle se att hon fick gå. Asmodeus stod och såg henne vandra tillbaka mot byn 

och hoppades att hon skulle vända sig om. Och då gjorde hon det. 

 

Då vi bestämt oss för att använda sagan Lilla Asmodeus (Stark, 1998) skickade vi ett e-

postmeddelande till författaren Ulf Stark där vi bad honom förklara sina tankar bakom 

sagan för oss. Vänligt nog besvarade han vår förfrågan. Ulf Stark beskriver själv i detta 

e-postmeddelande hur han ser huvudtemat i sin bok som problematiken mellan föräldrar 

och barn. Pappan oroar sig för att hans barn inte passar in i sin miljö. Det ger många en 

möjlighet att känna igen sig i svårigheten med att leva upp till vad föräldrarna väntar sig 

och samtidigt behålla sin egen personlighet. Huvudpersonen klarar motgångar och 

utvecklas, men vad som är mindre vanligt är att även föräldern utvecklas moraliskt och 

frångår sina vanor då han avstår en själ. Berättelsen är omvänd vad gäller gott och ont 

för att man skall få en viss distans till vad som egentligen är en filosofisk historia fylld 

av moraliska och etiska aspekter. De många referenserna till bibeln, Goethe, talmystik 

och kabbala är med för att ge berättelsen större mystik och djup, inte för att barnen skall 

kunna härleda dem till källorna. Just det här behovet av mystik framhäver även Dahlin 

(2004) som ett mänskligt karaktärsdrag sedan urminnes tider som vi ofta tenderar att 

glömma bort i dagens samhälle. Han beskriver människans behov av outforskade djup, 

att få fundera på sådant som inte visar sig omedelbart. 

Att tänka på etik, reliabilitet och validitet 

Då denna saga har viss religiös anknytning har vi haft vissa etiska betänkligheter med 

att läsa den för en elevgrupp. Här lutar vi oss mot läroplanens riktlinjer vilken 

förespråkar att eleverna skall få en mångfasetterad uppfattning om religioner i världen. 

Då vi på intet sätt uppfattar det som att sagan förespråkar just kristendom, utan däremot 

har ett budskap som faktiskt kan tolkas som att vilja påverka …”individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” (Lpo94, s. 3), anser vi att den 

passar vårt syfte. Vi kan aldrig utesluta att litteratur, vare sig det är en saga eller någon 

annan berättelse, kan beröra någon illa. Det samma gäller vid boksamtal då vi aldrig 

med säkerhet kan förutsäga vart de leder. Vid arbete med elever är det alltid av vikt att 

pedagogen agerar ansvarsfullt och etiskt riktigt. Före genomförandet har vi skickat ut 

information om vår studie till föräldrarna
1
 där de kunde godkänna om eleven fick delta i 

studien och vetskap om att de när som helst kan avbryta medverkan. I denna 

informationsblankett har vi även upplyst föräldrarna om att eleverna är anonyma i vårt 

färdiga material och att vi raderar allt inspelat material när studien är klar.  

 

Med tanke på reliabiliteten i studien har vi båda två närvarat vid samtliga tillfällen vid 

genomförandet, detta för att se om vi uppfattade situationerna på liknande sätt. Vi har 

även bearbetat och analyserat vårt empiriska material tillsammans vilket enligt Kvale 

                                                 
1
 Se bilaga 1 
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(1997) skapar möjlighet till en djupare och mer objektiv analys då materialet diskuteras. 

Vidare kan nämnas att vi spelat in samtliga boksamtal vilket har gjort att vi kunnat gå 

tillbaka och lyssna igen när vi analyserat vårt empiriska material. Då vi gör en kvalitativ 

studie med ett begränsat urval kan vi inte dra några generella slutsatser, vilket inte 

heller är vår avsikt. Däremot upplyser Merriam (1994) om vikten att fråga sig hur ens 

resultat stämmer överens med verkligheten, och om aktuell forskning har liknande 

resultat. När vi analyserar vårt resultat stödjer vi oss på aktuell forskning inom 

ämnesområdet för att skapa en hög tillförlitlighet. Genom att vi använt oss av två sätt att 

bearbeta sagan med eleverna får vi en högre validitet. De två arbetssätten, bildskapande 

och boksamtal, ger ökad möjlighet att täcka upp fler aspekter av elevernas tolkning. 

Dessa arbetssätt har då potential att komplettera varandra. Vid de boksamtal vi 

genomfört har vi utgått från delar av Chambers (1993) samtalsmodell
2
 och hur han 

resonerar kring boksamtal. Enligt Patton (Merriam, 1994) är det vanligare med mindre 

strukturerade intervjuer vid kvalitativa studier, detta då de intervjuade personerna 

uppfattar och beskriver skeenden på olika sätt. Här poängteras vikten av att lyfta 

respondenternas mångfald av tolkningar, vilket vi försöker göra. Vi har dessutom valt 

att visa ett urval av elevernas bilder och delar av samtal i arbetet för att läsaren själv 

skall kunna bedöma tillförlitligheten i våra tolkningar. På detta sätt skapar vi validitet i 

studien. Enligt Backman (1998) är det av vikt att fokusera på en viss målgrupp i 

rapporten så att språkval och bilagor passar in på målgruppens förmodade önskemål. Då 

vi främst tänker oss att rikta rapporten till pedagoger vilka arbetar med barn- och 

ungdomar förmodar vi att termen för vår målgrupp torde vara praktiker (Backman, 

1998) och med denna målgrupp i åtanke borde sannolikt vissa bilagor med exempelvis 

de frågeställningar vi använt oss av i boksamtalen vara berättigade. 

Metod vid utskrift av intervjuerna  

Vad gäller själva presentationen av intervjuerna utgår vi delvis ifrån Sparrmans (2002) 

metod. Detta innebär att vi återger det eleverna säger så som vi uppfattar det, vi återger 

skriftligen upprepningar och tvekan. Utelämnar vi något ord eller kommentarer inom 

samma samtalsram visar vi detta med ---. I vissa fall kommenterar/förtydligar vi med 

kursiv text, till exempel då vi hoppat över något. Vidare kan vi nämna att vi skriver ut 

talspråk när det är mer markant, till exempel skriver vi ut ”sån” när eleverna uttalar det 

så istället för skriva ”sådan”. Vi skriver alltid ut ”jag” då ordet ja betyder motsatsen till 

nej vilket vi inte att det ska råda några tveksamheter kring. ”Är”, ”det”, och ”vad” 

skriver vi ut i sin grundform då vi inte menar att det ändrar själva innehållet och då vi 

anser att det då blir lättare att läsa vårt material. Alla namn utom våra (Annette och 

Karolina) är fiktiva. Vi skriver våra namn med versaler (stora bokstäver) och elevernas 

fiktiva namn med gemener (små bokstäver) för att tydliggöra när det är vi respektive 

eleverna som talar. 

                                                 
2
 Se bilaga 2 
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Resultatanalys och diskussion 
Vid genomförandet av studien har vi haft förmånen att få ta del av sammanlagt 43 

elevers bilder och samtal. Ur detta material har vi valt ut relevanta delar för att kunna 

besvara de frågor vi ställt oss på ett konkret sätt. Enligt Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) är det genom variationen av barns svar som det går att se hur olika 

de kan tänka. När författarna bearbetar sitt material delar de in det i olika kategorier för 

att kunna påvisa vilka uppfattningar barns svar vilar på. Precis som författarna har vi 

valt att dela in elevernas uttryck i olika kategorier för att kunna tydliggöra deras olika 

sätt att tänka på, och vad detta kan bero på. Vi har valt att diskutera våra resultat i direkt 

anslutning till resultatanalysen, för att tydliggöra exakt vilket uttalande eller vilken bild 

diskussionen anknyter till.  

Olika sätt att uppfatta sagan 

Eleverna har uttryckt att de uppfattat sagan på olika sätt genom att fokusera på olika 

delar av den i bild och i samtal. De anser till exempel att sagan främst handlar om vad 

Asmodeus egentligen är för något, Asmodeus släktingar i underjorden, de barn 

Asmodeus möter på jorden eller de djur som förekommer i sagan. Andra elever anser 

istället att sagan främst handlar om Kristina och hennes motiv till att lämna sin själ eller 

hennes bror och dennes sjukdom. Vi har märkt en viss tendens till att antingen lägga 

vikten på någon av huvudpersonerna eller på någon del av handlingen som utmärks av 

humor, våld eller empati. Ett stort samtalsämne när eleverna ritade sina bilder har varit 

vad huvudpersonen i sagan är för något och hur han ser ut. De allra flesta (42 av 43 

elever) har valt att rita Asmodeus på någon av sina bilder. Eleverna funderar mycket 

kring vad han är för något, och det finns många olika tolkningar. En elev uttryckte att: 

”Jag tror att han är en liten pojke med horn”. De mest förekommande sätten att tolka 

Asmodeus är som ett troll, en djävul eller en rymdvarelse.  

 

 
Bild: William dag 1 

 

Vad som ligger till grund för elevernas tolkning är något som bland annat Sparrman 

(2002) diskuterar. Hon visar i ett exempel hur barn strävar efter att ge det visuella i 

deras närhet en mening. Barnen diskuterar vad en specifik pepparkaksform föreställer 

med en pedagog. De har flera olika förslag, men då de vet att man vanligtvis bakar 

pepparkakor vid jul, försöker de komma på vad den aktuella formen kan föreställa inom 
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ramen för detta. Sparrman menar att det finns ett överordnat avtal mellan deltagarna 

vilket innebär att pepparkaksformen fyller en mening inom den aktuella ramen, vilket 

påverkar deras försök till tolkningar. Precis som barnen i exemplet ovan, menar vi att 

eleverna i vår studie också försöker förstå fenomenet (vad Asmodeus är) i sin kontext. 

De försöker begripa vad han är inom ramen för deras förståelse av en saga. Vad 

huvudkaraktären är för något framgår inte tydligt när vi läser sagan för eleverna då vi 

inte visar bilderna för dem, detta för att vi skall kunna ha möjlighet att se hur barnen 

uppfattar sagan utan att de blir påverkade av de bilder som redan finns.  

 

Vissa av eleverna har tolkat Asmodeus på lite ovanligare sätt. Jörgen har svårt att rita 

något alls innan han vet vad det är för djur. Han har gjort flera försök till tolkningar den 

första dagen och är uppenbart osäker och obekväm i situationen. Först ritar han 

Asmodeus som en katt, sedan som en ödleliknande varelse, varpå han den andra dagen 

övergår till en mer trolliknande varelse. 

 
Jörgen: Det är typ en kille med små såna där, horn! 

ANNETTE: Men du funderade väldigt mycket på det första dan, vad det var för nånting 

va? 

Jörgen: Men andra dan såg jag det! Då smög jag in och hämtade det i din väska! 

ANNETTE: Ja… Jag hörde det du. Men du, du ville veta vad det var för nånting innan du 

ritade? Tyckte du det var svårt? 

Jörgen: Lite. Mm. Och det är bara kladdpapper --- 

ANNETTE: Men du ritade en massa här till slut ändå? 

Jörgen: Mm! Det kan vara ett troll…  

 

 
Bild: Jörgen dag 1 

 

Det viktigaste i Ninas bild är huvudkaraktärerna och hon har valt att framställa dem 

annorlunda dag två i jämförelse mot de flesta andra eleverna som ritat Asmodeus och 

hans pappa antingen som ett troll eller en djävul. Detta kan ha att göra med att hon är 

förtjust i hästar och därför gärna ritar detta. Därmed drar vi slutsatsen att hon med 

bilden positionerar sig som hästintresserad, ett steg i att tydliggöra sin identitet vilket 

Davies (2003) beskriver. Hon låter sig inte påverkas av de andras motivval och 

uttalanden utan håller sig till sin förförståelse. Samtidigt visar hon att 

huvudkaraktärerna i sagan är viktigast i motsats till att rita specifika händelser vilket 

Asplund Carlsson och Pramling (1995) visat oss är två skilda sätt att uppfatta vad sagan 

handlar om.  
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Bild: Nina dag 2 

 

Även i samtalen uttrycker vissa elever att de undrat över vad Asmodeus egentligen var 

för typ av varelse. Eleverna försöker förstå vad Asmodeus är för något inom ramen för 

deras förståelse av en saga (Sparrman, 2002), vilket sker både under själva 

bildskapandet och i efterföljande samtal. Här diskuterar eleverna vad Asmodeus är: 

 
ANNETTE: Var de nåt annat i sagan som ni undrade över? 

Johan: Jag fattade inte riktigt vad Asmodeus i sagan skulle vara för något. 

Maria: Nä, inte jag heller. 

Håkan: Nån form av troll kanske? 

André, Johan och Maria: Ja. 

Johan: Ja, nån blandning kanske. 

Håkan: Troll fladdermus kanske? 

Maria: Ja nån blandning. 

Håkan: En blandning av tjur å fladdermus å kanske människa för han hade ju vanliga 

kläder. 

André: Å så var han ju lite konstig också eftersom han inte hade varit häruppe innan. 

ANNETTE: Ja, precis. 

André: Har ni skrivit denna boken eller? 

KAROLINA: Nä, de är en man som heter Ulf Stark som har skrivit den. 

Johan: Ulf Stark? Såna böcker har jag läst en gång. 

KAROLINA: Har du, vad kul! Men du André, hur tyckte du de märktes att han inte kom 

därifrån? 

André: De var för att han var jätteannorlunda. Han hade ju liksom vingar, de har ju inte 

människor. 

KAROLINA: Var de nåt annat som var annorlunda också? 

(kort tystnad) 

KAROLINA: Så de var mest utseendet som var annorlunda? 

André, Johan, Maria och Håkan: Mm det var det. 

André: Å så åt han ju harlortar. 

 

Då eleverna ställer frågor i samtalet hjälper det dem att komma in i texten. Genom att vi 

genomför ett boksamtal får eleverna som deltog möjlighet att ta del av varandras frågor 

till texten vilket kan hjälpa dem utveckla sin egna, individuella, läsförmåga. Chambers 

(1993) menar att avgörande för att skapa läsintresse är möjlighet att få samtala om det 

lästa. Då eleverna i vår studie samtalar om sagan får de därmed större möjlighet att 

utveckla ett djupare intresse för den och även för andra berättelser. De får då en 

möjlighet att öva upp lässtrategier vilka de senare kan överföra till andra situationer.   
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Många av eleverna ändrar sin uppfattning om vad Asmodeus är för något från det första 

lästillfället till det andra och sista. Efter första lästillfället ritar eleverna Asmodeus på ett 

sätt, efter andra lästillfället utvecklar de sin avbildning eller byter ut dess karaktärsdrag 

helt. Det är som sagt flertalet elever som förändrar sin förståelse av vad Asmodeus är 

och hur han ser ut från dag ett till dag två. Detta har att göra med att eleverna får mer 

information om vad Asmodeus är och hur han ser ut när vi läst klart hela sagan, varför 

de blir mer eniga om vad han är.  

 

 
Bild: Nicklas dag 1 

 

 
Bild: Nicklas dag 2 

 

Denna elev har, liksom många andra i samma klass, inspirerats av rymden den första 

dagen. Antagandet att sagan har med rymden att göra kan ha samband med att eleverna 

nyligen arbetat en längre tid med detta arbetsområde i skolan. Det har likaså att göra 

med att de blivit påverkade av varandra vid själva bildskapandet och tiden därefter. 

Detta är något vi observerat under själva bildskapandet då eleverna diskuterar vad 

Asmodeus är för något. I den sociokulturella teorin är mötet mellan individer och 

samverkan dem emellan avgörande för utveckling (Dysthe, 2003). Eleverna har 

möjlighet att samtala med varandra under bildskapandet och de har en gemensam 
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indirekt erfarenhet att utgå ifrån i och med högläsningen (Dewey, 1997). Därmed får de 

möjlighet att utveckla och utmana varandras föreställningar om vad Asmodeus är för 

något. Före det andra bildtillfället får eleverna ytterligare tid till att tillsammans 

reflektera kring vad han är för något, och kommer då fram till den version av Asmodeus 

som är accepterad i deras närmsta kamratkrets. Detta trots att vi förespråkar att det inte 

finns ett rätt eller fel val av vad Asmodeus är. Det handlar vidare om att de använder 

bilden som ett medel för att skapa sig en identitet.  

 

När eleverna uppfattar sagan på olika sätt leder detta även till att de lär av varandra, inte 

bara vilken uppfattning som ”skall gälla” utan snarare att man kan ha olika 

uppfattningar och att det är helt i sin ordning. Då de bearbetar sagan i grupp får de 

möjlighet att utvecklas inom det som Vygotskij (Dysthe, 2003) beskriver som den 

proximala utvecklingszonen. Detta begrepp handlar om vad eleven klarar av på egen 

hand, och vad han/hon kan klara av med stöttning från omgivningen. I detta fall innebär 

det att eleverna kan utvidga sin förståelse därför att situationen går att förstå på olika 

sätt genom att de utmanar varandras tänkande, samtidigt som de har stöd för sitt 

resonemang hos oss. Eller som citatet nedan visar, att de kan hjälpa varandra att förstå 

delar av sagan genom att förklara hur de själva tänker, vilket kan ligga inom ramen för 

elevens proximala utvecklingszon.  

 
Johan: Det är så konstigt, för först så säger dom att det är en ängel den där bagaren sen så 

är det en bagare, så det borde väl vara en sån här ängbagare. 

Maria: Men jag tror att han inte hade sett en bagare så han trodde att, för han var ju så 

vitklädd, så han trodde det var en ängel men egentligen var det en bagare.  

ANNETTE: Så han trodde att det var en ängel? 

Maria: Först så trodde jag att det var en ängel, sen så förstod jag att det var en bagare.  

 

Vad gäller denna episod märktes klara skillnader i elevernas uppfattningar då flera 

funderar på om ängeln/bagaren är en och samma person eller inte. Vissa är däremot 

säkra på att det är samma person medan andra är säkra på att det är två olika personer. 

Dessa skillnader i uppfattning framkommer tydligare i samtalen än i bilderna. 

Bildskapandets olika betydelser 

När vi analyserat elevernas bilder har vi urskiljt olika kategorier av hur de valt att 

skildra sagan. Vi lyfter fram exempel på tre kategorier: avbildning där eleven skildrat 

en del av sagan ungefär som den beskrivs i boken, förstärkning där eleven förstärkt en 

redan existerande händelse och vidareutveckling då eleven på något sätt utvecklat sagan 

vidare. Vi visar några av elevernas bilder vilka representerar den aktuella kategorin och 

i samband med detta analyserar vi dem. Majoriteten av eleverna har valt en specifik 

händelse ur sagan som de sedan ritar. De vanligaste motiven att rita är Asmodeus, 

Asmodeus och bagaren (ängeln), när barnen bråkar med Asmodeus, flickan och hennes 

bror, pappan och underjorden. Sparrman (2002) tar upp ett exempel på när bilden får ett 

egenvärde, då kan den ge oss information om vem eleven identifierar sig med trots att 

detta inte framkommer i samtal. Det är även vissa elever som har valt att rita flera 

händelser ur sagan på samma bild.  

 

Tilltro till sin egen förmåga  

Vad eleverna väljer att ta upp i sina bilder påverkas även av vad de anser sig klara av att 

avbilda. Sparrman (2002) lyfter fram hur elevernas bildskapande är beroende av deras 

självupplevda förmåga att avbilda det de vill på det sätt de vill. I vår undersökning har 

vi funnit några enstaka exempel på elever som tydliggjort att de upplevt svårigheter 



 

 21 

med avbildning. Ett exempel på detta är Jonas som har ritat Asmodeus och fåren den 

första dagen. Han berättar att han har suddat, från början har han tänkt rita när barnen 

slog Asmodeus, men ändrar sig då han upplever att det är svårare att rita. En elev har så 

lite förtroende till sin egen förmåga att han väljer att inte rita något alls första dagen. 

Andra dagen ritar han av en elev som sitter bredvid. 

 
Tomas: Jag kan inte. 

ANNETTE: Vad kan du inte? 

Tomas: Rita. 

 

Denne elev är även mycket fåordig vid samtalen och verkar ha svårt både att minnas 

berättelsen och att förmedla något i bild och i tal. Möjligen hämmas han ytterligare av 

att situationen är ovan. När vi lite senare frågar Olle varför han valt att rita en ko 

berättar Tomas självmant om sina svårigheter: 

 
ANNETTE: Varför ritade du kossan?  

Olle: Jag kom ihåg det mest. 

Tomas: Jag tänkte göra det fast jag kunde inte måla kossor. 

 

Även Änggård (2005) påtalar denna anledning till att välja att avbilda något annat än 

vad barnet valt om det inte känt sig begränsat av sin egen kompetens. Dessutom lyfter 

även hon fram hur deras val i bildskapandet till stor del är beroende av hur de vill 

framstå i gruppen. I sin studie finner hon exempel på hur barnen använder sig av mallar 

för att göra en, i deras ögon, ”fin” bild. Av våra två medverkande klasser väljer några 

elever i den ena klassen att använda sig av ritmallar. Denna möjlighet utnyttjas i vårt 

fall endast av pojkar. Mallarna är inget vi har erbjudit eleverna utan något de själva 

kommer på i en av klasserna där de finns tillgängliga. Av dem som använder ritmallar 

har vi funnit några av de elever som upplevt svårigheter med bildskapandet. Rickard 

kan inte förklara vilka de djur han ritat med hjälp av mallar är eller var de förekommer i 

sagan. Han säger att han har glömt vad han ritat och han är fåordig i samtalet. Lasse, 

som är mycket aktiv i samtalet, beskriver däremot livligt dels hur ekorrarna han ritat 

med mall finns med i sagan och dels den vidareutveckling av deras göromål i sagan då 

de i hans bild skjuter och ”bombar med ekollon”. Dessa djur finns med i sagan men har 

en så liten roll i bakgrundsbeskrivningarna att vi själva inte har lagt märke till dem 

förrän vi läser om sagan.  

 

 
Bild: Lasse dag 1 
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Bild: Lasse dag 2 

 

Förutom att Lasse använder mall för att rita in ekorrar trots att han inte verkar ha några 

uppenbara svårigheter med att rita de andra figurerna, är det intressant att se hur han 

använder sig av i stort sett samma komposition dag 1 som dag 2. Även i andra bilder 

har vi sett liknande tendenser att hålla sig till en slags komposition, dock inte alltid med 

samma tydlighet som här. 

Avbildning 

I kategorin avbildning finner vi, förutom de bilder som skildrade en specifik episod i 

sagan, även tre skilda sätt att få med mer än en episod i samma bild
3
. Trots att de 

behandlar flera episoder är de konsekventa med att avbilda dem så som de utspelar sig i 

sagan, det vill säga de varken förstärker eller vidareutvecklar händelserna i bilden. 

 

Maria har ritat de viktigaste bitarna i sagan utan att särskilja dem. I samtalet berättar 

Maria följande om bilden: ”De är när dom kom till bagaren. Å när kon flög å de där är 

prästen. Å dom där dumma barnen”. Hon förklarar för oss att hon satt ihop olika 

separata händelser av vikt, vilket inte är självklart för oss då det finns en episod i sagan 

där både prästen, kon och andra barn förekommer samtidigt. Jerry har i sin tur ritat de 

fyra viktigaste händelserna separat, genom att komma på en egen variant då han delar in 

pappret i fyra delar. Han har ritat fyra olika episoder men han har inte satt dem i 

kronologisk ordning. Charlotte däremot försöker berätta hela den första delen av sagan i 

sin bild, från början till slut i en slags spiralform. Då hon ritar denna bild dag ett, 

avslutar hon naturligt sitt händelseförlopp med ängeln liksom vi gör uppehåll i 

läsningen efter att bagaren (ängeln) trätt in i handlingen. Gemensamt för dessa tre sätt 

att redogöra för sagan i bild är som tidigare nämnts att alla beskriver den utifrån de 

viktigaste händelserna. Vanligtvis kan man urskilja tre varianter av svar när man frågar 

barn vad en saga handlar om (Asplund Carlsson & Pramling 1995). Författarna menar 

att barnen antingen beskriver huvudpersonen, radar upp karaktärer eller återger 

specifika händelser. Vi menar att då dessa elever återger flera händelser i samma bild, 

visar de oss att för dem är det viktiga i sagan framförallt händelserna, till skillnad mot 

vad andra elever visat oss när de exempelvis ritat endast Asmodeus eller hans pappa. 

Dessa händelser är, för dem, vad sagan egentligen handlar om.  

                                                 
3
 Se nästa sida 
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Bild: Maria dag 1 

 

 
Bild: Jerry dag 2 

 

 
Bild: Charlotte dag 1 
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Förstärkning 

Till denna kategori hör de bilder där eleverna på något sätt förstärkt eller förtydligat sin 

avbildning med bland annat text, pratbubblor eller accessoarer. Vissa av dessa elever 

verkar tacksamma över alternativet att få använda sig av text i sina bilder. Detta kan 

möjligen ha att göra med att de känt viss osäkerhet över att förmedla det de vill enbart 

med hjälp av bildspråket. Dessutom har vi inte haft någon möjlighet att ta deras 

eventuella tidigare erfarenheter av att arbeta på detta sätt i beaktning, kanske är de helt 

enkelt inte vana vid att arbeta på detta sätt. Här har Daniel använt sig av utropsord för 

att förstärka händelserna och även namngett vissa byggnader för att förtydliga deras 

betydelser. Detta är en relativt vanlig lösning som elever från båda klasserna använder 

sig av, en strategi som hjälper dem att få fram vad de vill ha sagt med sin bild.   

 

 
Bild: Daniel dag 1 

 

Inom Reggio Emilia-pedagogiken (Dahlberg & Åsén 2005) förespråkar man att barn 

skall vänjas vid att uttrycka sig på många sätt. Som tidigare nämnts betonas bildspråket 

speciellt på grund av att symboler och bilder är något som anses vara en stor del av vårt 

nutida samhälle, vilket naturligtvis påverkar barnen. För att kunna ta ställning till detta 

flöde är det därmed viktigt att elever tränas till att bli vana användare av bildens språk. 

Med anledning av detta menar vi å ena sidan att de elever som väljer att förstärka bilden 

med text i motsättning till att uttrycka det de vill med hjälp av bilden i sig, eventuellt 

skulle behöva uttrycka sig genom bild oftare. Å andra sidan kan man även genom 

användandet av utropsord, pratbubblor och liknande dra en parallell till hur eleverna 

påverkas av populärkultur som exempelvis serietidningar. Med detta menar vi att de då 

visar att de inte är passiva utan aktiva användare av populärkulturen, det vill säga de 

använder dess uttrycksmedel på ett självständigt sätt och utvecklar detta efter eget 

behov. 
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Bild: Jerry dag 1  

 

I en av klasserna är det tre elever som har skrivit ”Vänskap” och ringat in detta på sina 

teckningar. Dessa har suttit tillsammans då de ritat och verkar skapa sina bilder under 

överenskommelse. Här kan det tilläggas att till vår förvåning förekommer ordet 

”vänskap”, inringat högst upp i bilden på ett snarlikt sätt även i den andra klassen. Detta 

fenomen kan ha flera orsaker. Dels kan det bero på att eleverna uppmärksammat att 

sagan handlar om att vara vänner och därav skriver vänskap på teckningarna för att 

tydliggöra det för oss. De förstärker det de tycker är viktigt i sagan. Det kan även bero 

på att eleverna försöker att göra så som de tror att vi förväntar oss av dem. Hundeide 

(2006) menar att det vid en intervju- eller experimentsituation normalt sett uppstår ett 

förpliktande förhållande mellan ett barn och en vuxen. Detta beror på att barnet försöker 

att bete sig så som det, utifrån sina tidigare erfarenheter, tror att den vuxna förväntar sig 

att det ska bete sig. Barnet konstruerar på så sätt ett sammanhang som besvarar de 

frågor som barnet ställer sig om själva situationen, så kallade ”metafrågor”. Författaren 

menar att vi har en grundläggande förmåga att anpassa vår förståelse till vad som 

upplevs lämpligt, barn liksom vuxna. Vi försöker till exempel förstå en instruktion eller 

uppgift så som vi antar att det förväntas av oss. Hur barnet således uppfattar en situation 

avgör därför hur barnet kommer att agera. Vi menar att detta är möjligt i exemplet ovan, 

eleven försöker alltså bete sig så som han tror att vi förväntar oss. Hur han agerar beror 

på hans tidigare erfarenheter, bland annat från skola och förskola där det är vanligt med 

teman om vänskap. Som kontrast till detta är det även frekvent med förstärkningar av 

de mer våldsbenägna delarna av sagan i form av exempelvis blod och vapen.  
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Bild: Fredrik dag 1 

 

Här förstärks bildens känsla med hjälp av attribut som svärd och blod. Fredrik använder 

sig även av pratbubblor för att förtydliga stämningen. För att utveckla vad som kan ha 

påverkat Fredriks relativt kraftiga förstärkning av händelserna kan nämnas Sparrmans 

(2002) resultat om hur barn använder attribut som en markör för kön – vill Fredrik med 

detta skapa sig en identitet? Hans andra bild är snarlik denna. Fredriks bilder ger oss i 

det närmaste övertydliga indikationer på ett klassiskt ”manligt” tema vilket vi härrör till 

Änggård (2005), vilket vi återkommer till och utvecklar i genusavsnittet. Dahlin (2004) 

ser detta att rita och samtala utifrån sagor som en startpunkt för att hjälpa barn att 

utveckla fantasin. Vidare påtalar han undersökningar som visar att en god fantasi kan 

medföra en förmåga att leva sig in i fiktiva våldsscener på ett sätt som ökar den 

empatiska förmågan. Han tänker sig att barn som har förmåga att känna det som 

karaktärerna känner, inte gärna väljer våld som en naturlig lösning på en situation. 

Fredriks uppfattning i bild av sagan ger oss eventuellt indikationer på att han använder 

bilden för att skapa sig en önskvärd identitet eller möjligen skulle kunna utveckla sin 

fantasi och därmed empati mer. Hans bilder kan även vara tecken på att han behöver 

bearbeta sagan mer, eller att han helt enkelt uppfattar underjorden i sagan som 

fruktansvärd och därmed vill tydliggöra detta. Med dessa tolkningar i åtanke skulle 

hans bild kunna fungera som vägledning för oss i ett längre perspektiv. Sådana här 

uttryck kan vara spår av överkonsumtion av våld i olika medier. De kan även vara 

tecken på att eleverna har behov av att bearbeta sina intryck.  

   

Flera elever som målat händelser från underjorden har förstärkt sina bilder på olika sätt. 

I ena klassen tenderar de att rita karaktärerna och deras attiraljer i underjorden, medan 

de i andra klassen väljer att rita gångar och rum under jorden, ofta även med ett 

förtydligande av ovanjorden i form av träd och liknande ovanför. Trots att deras 

avbildningar av underjorden skiljer sig åt har de gemensamma drag; de förstärker bilden 

av underjorden genom att lägga till detaljer de känner till från verkligheten. Utdragen ur 

samtalen visar hur de själva beskriver sina bilder: 
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Bild: William dag 2 

 
William: Det är när dom är hemma hos han med själarna och de. Där är Asmodeus som är 

blå där, där är tjejen och där är pappan som sitter vid datorn och spelar musik. 

 

 
Bild: Ola dag 2 

 
Ola: Ja, det är natt å så är dom nere i gångarna. Å så är berget där, svarta berget.  

ANNETTE: Mm. 

Ola: Så brinner det där inne så är det små rum här. 

ANNETTE: Vad är det i rummena då?  

Ola: Sängar. 

ANNETTE: Sängar ja. Där var en våningssäng.  

Ola: Ja. Sluta Magne. Det är en kedja som dom har bundit fast fången.  

ANNETTE: Dom håller faste fången där. 

Ola: Ah, å det är pappan å det är svansen.  

ANNETTE: Å det är Asmodeus? 

Ola: Ja.  

ANNETTE: Å så är dom i underjorden.  

Ola: Ja.  

Magne: Den va cool.  

 

William knyter an till att pappan hade ett skrivbord och beskriver då i sin bild vad han 

förknippar med det, nämligen en dator man kan använda för att spela musik. Ola 
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förstärker själarnas fångenskap med kedjor, men även han lägger till bekanta detaljer 

från verkligheten då han möblerar sina rum med våningssängar. Dessutom försöker han 

visa hela sin uppfattning om underjorden genom att rita många rum med gångar 

emellan. Bilden visar underjorden ur ett annat perspektiv än Williams då den är ritad i 

genomskärning. Detta sätt att avbilda underjorden utvecklar några fler elever på denna 

skola, troligtvis under en mer eller mindre gemensam process. På den andra skolan 

utvecklar William sitt sätt att fokusera på pappans arbetsrum och lägga till en dator, 

även han under samtal med en annan elev. Dessa två ritade inte allt liknande, men de 

håller sig till ungefär samma perspektiv och lägger fokus på pappans dator. Genom 

Williams och Olas bilder kan vi belysa hur de ger bilderna ett eget värde då de visar 

vad dessa elever uppfattar som naturliga inslag i vardagen, vilket vi troligtvis inte 

uppfattat om eleverna enbart bearbetat sagan i samtal. Enligt Jonsson (2001) är det 

viktigt att pedagogen ser till bildens egenvärde så att den inte reduceras till att endast 

fungera som stöd för andra uttrycksformer, då den kan ge oss fristående perspektiv på 

barnens uppfattning av världen. I tillägg kan vi genom att titta på Williams och Olas 

kamraters bilder även se hur eleverna har påverkats av varandras närvaro i skapandet, 

vilket både Jonsson (2001) och Änggård (2005) påpekar, kan ha samband med att de 

vill bli erkända som kompetenta individer i gruppen. Vad gäller det påföljande samtalet 

med Ola kan vi addera att Magnes avslutande kommentar ytterligare förtydligar hur 

eleverna lever upp till förväntningar inom gruppen, möjligen är även könsroller en 

aspekt här. 

Vidareutveckling 

I elevernas bilder har vi funnit flera exempel som visar hur eleverna har vidareutvecklat 

sagan, i den bemärkelsen att de lagt till något (karaktärer eller händelser) som för sagan 

vidare på något sätt. Det finns olika variationer på hur de utvecklat sagan. Vi lyfter 

några exempel där vi redogör hur de utvecklat sagan och vad som kan ha påverkat dem.  

 

 
Bild: Håkan dag 2 

 
Håkan: Där är en grizzlybjörn. Å så tänker han typ på en superhjälte å hon tänker på sin 

lillebror å han tänker på nån tv-seriegubbe. Där är den flygande kon (i trädet), å där är en 

uggla. Å där är den där brinnande busken. Å där är hans pappa.  

ANNETTE: Varför står de ”k” på grizzlybjörnen? 

Håkan: Jag vet inte, eh, grizzlybjörnen heter Kalle.  

ANNETTE: Vad är hans pappa för nåt? 

Håkan: En blandning mellan fladdermus och troll. 
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Här ser vi hur en elev har vidareutvecklat sagan och bland annat lagt till en grizzlybjörn 

i sagans handling. Vi vill belysa det som Vygotskij (1995) beskriver, att fantasin ligger 

till grund för allt skapande och utveckling, men att varje upptäckt eller vidareutveckling 

måste förstås inom ramen för den aktuella kontexten. En individ är alltid påverkad av 

den tid hon/han lever i och de personer hon/han kommer i kontakt med. Att eleven valt 

att vidareutveckla sagan med just en grizzlybjörn kan ha att göra med att han hämtat 

inspiration från en annan saga eller film. Då Håkan har ritat både en ”superhjälte” och 

”tv-seriegubbe” ger han oss även exempel på hur man, som Sparrman (2002) påvisar, 

kan influeras av populärkultur. Vidare kan vi nämna att Dahlin (2004) vill att eleverna 

skall få möjlighet till reflektion så att de själva få upptäcka sagans budskap, något 

denna elev gestaltat genom att rita vad karaktärerna tänker på i något slags tankemoln. 

Han lyfter vidare fantasin som en möjlighet att utveckla en större inlevelseförmåga och 

därigenom en mer empatisk förmåga. I detta exempel har eleven visat vad karaktärerna 

tänker på i bilden, vilket kan vara ett tecken på empatisk förmåga då han sätter sig in i 

vad personerna känner inom sig.  

 

 
Bild: Anders dag 1 

 
Anders: Det där är Asmodeus, det är kusinerna och det där är en hund.  Där är en hund till. 

Karl: Vad är det? (pekar) 

Anders: En gubbe som skjuter nätsurr.  

ANNETTE: Vad är det? 

Anders: Det är en liten grej som finns i Pokemón. 

 

I denna bild kan vi se hur Anders vidareutvecklat sagans handling genom att lägga till 

ytterligare figurer som inte finns med i sagans ursprungliga handling. När en annan elev 

frågar vad en specifik figur på bilden är, framkommer det att eleven använt sig av och 

på något sätt blivit inspirerad av Pokemón. Sparrman (2002) menar att man måste förstå 

barn som individer i ett samhälle där de både blir påverkade av den visuella kulturen 

samtidigt som de indirekt påver kulturen genom sina handlingar, då de medvetet eller 

omedvetet förhandlar om dess betydelse. När Anders använder sig av en figur hämtad 

från Pokemón gör han här ett ställningstagande där han öppet visar vad han för tillfället 

är inspirerad av, något han får respons av från de övriga eleverna. Han skapar sig en 

identitet med hjälp av den visuella kulturen.  
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Bild: André dag 2 

 
André: Detta är efter alltihopa. Dom spelar fotboll. Det är Asmodeus och Kristina. 

KAROLINA: Och här har du skrivit vänskap, det tycker jag är lite spännande…  

André: Dom blev vänner.  

 
I bilden ovanför vill vi lyfta det som Sparrman (2002) beskriver, att en bild kan ha flera 

olika funktioner för en elev beroende på situationen. När André berättar om sin bild 

under boksamtalet, säger han att det är Asmodeus och flickan som spelar fotboll, vilket 

de gör efter att sagan tagit slut. Tidigare, under det att han ritar sin bild, har han berättat 

för oss om sin nya fotbollsutrustning. Troligtvis konstruerar han i efterhand en 

vidareutveckling av sagan, så att den skall passa in på vad han antar att vi förväntar oss 

av honom, det vill säga bilden skall handla om sagan. Detta har vi möjlighet att 

upptäcka tack vare att vi har pratat med eleven under själva ritandet. Vi får även en del 

tydliga exempel på hur elever använder bilden som stöd för att samtala. Från att 

samtalet kretsat kring vad Asmodeus är, ändrar det riktning mot hur han ser ut och 

varför han inte badar då Lena tittar på sin bild igen: 

 
Lena: (Hon drar in luft och upptäcker något när hon studerar sin bild) Han hade ju en sån 

här luva också! 

ANNETTE: Ja, han hade en luva när han var uppe på jorden. 

Lena: För här är horna och här är luvan och luvan är typ kanske, till den som kanske gör 

kraft, eller… --- 

Jonas: Att han inte får sol på huvudet kanske. 

Camilla: Eller att inte hornen ska synas. 

Lena: Att han inte vill visa sitt hår! 

Jonas: Har han sånt hår typ? 

Charlotte: Han kanske inte ville bada för att han inte ville blöta ner mössan… 

Jonas: Eller kanske inte hornen tålde det, och magin spolades bort. 

 

Samtalsriktningar 

Vissa samtal är nästintill självgående, emedan andra samtal kännetecknas mer av att vi 

frågar - eleverna svarar. Då varje samtal skiljer sig från de andra vill vi här visa några 

olika varianter, både där eleverna mer självgående utvecklar samtalet i en annan 

riktning och där eleverna mer kortfattat svarar på frågor. Väsentligt för båda varianter är 

att de ändå associerar och utvecklar samtalsämnet, i olika riktningar i de olika 

grupperna. Här finner vi även exempel på hur de lär av varandra och söker stöd hos 
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varandra när de glömt något eller inte uppfattat det. Några kan dra paralleller till sitt 

eget liv, medan några kan dra paralleller till andra böcker eller annan populärkultur. 

Chambers (1993) menar att en förutsättning för ett givande samtal är att barnen måste 

kunna lita på att läraren är genuint intresserad av att höra barnens tolkningar. Då det är 

första gången vi genomför ett boksamtal med dessa elever kan eventuellt vissa elever ha 

varit begränsade av att de inte är säkra på vårt intresse. Dock uttrycker flertalet elever 

gärna sina tankar och ståndpunkter. Om intresse finns menar Chambers att barn gör 

jämförelser och gärna berättar om sina åsikter, samtidigt som de är nyfikna på vad deras 

kompisar anser, så länge samtalsklimatet är öppet för det. Även intresset för sagans 

innehåll påverkar elevernas respons vid samtalen.  

Tecken på fostran 

 
Johan: Men jag tyckte det är så konstigt när dom tände eld på den där busken. 

KAROLINA: Just det.  

Johan: Hela alltet kan ju börja brinna. 

 

I flera av de genomförda boksamtalen har det visat sig att många elever reagerar på att 

de eldar en buske i sagan. Eleven uttrycker här sin förvåning över att de i sagan inte 

reflekterar över att det faktiskt kan vara riskabelt att elda, ”hela alltet kan ju börja 

brinna”. Vi anser att uttrycket troligtvis har sitt ursprung från vad eleven har fått till sig 

genom förmaningar från personer i sin omgivning. 

 
Camilla: Att eh, jag tyckte det var läbbigt när han gjorde så det blev eld på den där 

busken… Så det blev --- Jag trodde att det skulle bli skogsbrand då. 

 

Både Johan och Camilla visar här, i samtal oberoende från varandra, hur de kopplar 

sagan till både samtid och fostran; i verkligheten har de fått lära sig att man inte får elda 

i skogen hur som helst, då kan skogen brinna ner. De visar att de tänker ett steg längre 

än handlingen förtäljer då de fantiserar om vad som skulle kunna hända. Samtidigt visar 

kanske elevernas medvetenhet om att det kan vara farligt att elda vad de tror att vi letar 

efter. De påpekar sådana händelser i sagan de fostrats att undvika. Inläggen kan därmed 

vara uttryck för vad Hundeide (2006) beskriver, en respons avhängig av vad eleverna 

upplever att vi förväntar oss. Gilje och Grimen (1992) beskriver att en grundläggande 

idé inom hermeneutiken är att våra förutsättningar att förstå ett fenomen, till exempel en 

text, är beroende av vår förförståelse då vi gör en tolkning. Detta är en nödvändighet då 

det är vår förförståelse som avgör vad vi uppmärksammar när vi till exempel läser en 

text. Förförståelsen kan påverkas av flera olika komponenter. Författarna beskriver hur 

språk och begrepp, trosuppfattningar och personliga erfarenheter kan påverka vår 

förståelse. Allt detta, och mer därtill, tar vi med oss in i mötet med andra sociala 

varelser och i våra försök att tolka mänskliga fenomen runt omkring oss. Vi menar att 

det är Johan och Camillas tidigare erfarenheter som påverkar vad de uppfattar i sagan. 

Här är deras förförståelse influerad av de förmaningar de fått från omgivande vuxna i 

samband med bruket av eld, det vill säga de är påverkade av sin fostran vilket även 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) visar samband med i barnintervjuer. 
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Inre bilder 

 
Jenny: Jag har drömt om den här sagan inatt! Jag bara drömde å så vakna ja. 

 

Jenny uttalar detta spontant i samtalet. Med detta visar hon att hon har (om än 

omedvetet) bearbetat sagan efter det att vi läst den, något Chambers (1993) anser att 

barn behöver få göra i viss mån före boksamtal. Han rekommenderar att man väntar, 

gärna ett par dagar, men inte för länge med samtalet för att barnen ska hinna göra en 

första, inre bearbetning. I och med att hon drömt om sagan tror vi även att hon har 

skapat sig inre bilder, något hon i samtalet anser att hon hade vid läsningstillfällena och 

dessutom anger hon att hon ritat sina inre bilder: 

 
ANNETTE: Är det nån av er som kunde se bilder framför er eller inne i huvudet eller så 

när vi läste sagan? 

Jenny: Jo jag!  

KAROLINA: Du gjorde det? 

Jenny: Jag rita det jag såg. 

 

Vi upplever att förmågan att skapa sig inre bilder är närbesläktad med förmågan att 

fantisera. Vygotskij (1995) anser att det är viktigt att eleverna får utveckla sin fantasi 

och även sätt att utrycka den med då han anser att fantasin i själva verket är vad som 

leder människan framåt. Det kan tolkas som att utan mänsklig fantasi - inget 

framåtskridande inom något område. Inlevelseförmåga är en annan närbesläktad 

förmåga, ibland flyter dessa förmågor ihop: 

 
ANNETTE: Kunde ni se sagan framför er? 

Lena: Ja, typ. I början såg jag liksom, typ som en tv typ. 

 
Någon annan har ordet emellan men Lena släpper inte sina inre bilder: 

 
Lena: Och ibland kan jag se typ mig på tv, alltså, du, jag bara kommer fram på tv:n det jag 

har gjort och så ser jag vad jag har gjort så där och sådär, åsså tänker jag: Oj vad har jag 

gjort! (Fniss) 

 

Lena lever sig in i sina inre bilder och man riktigt ser hur pinsamt hon tycker att det är 

när hon ser sig själv som på tv efter att ha gjort något ”dumt”. Med detta visar hon även 

hur hon gärna kopplar över fokus från sagan till sig själv, kanske en variant av att 

koppla sagan till sig själv. Vad gäller att skapa sig inre bilder verkar det variera stort 

eleverna emellan. Vissa säger sig se dem, andra inte. Vissa ser hela händelseförlopp, 

andra en viss karaktär. Jerry anger i samtalet att han såg bland annat kon och bagaren 

inne i huvudet. Dessutom kopplar han själv ihop sina inre bilder med sin fantasi när han 

förklarar för oss: 

 
Jerry: Får jag säga en grej? När jag hör typ att ja, som den berättelsen, med kon, då brukar 

jag kolla ut i träd-eh, ur fönster å se efter! (fniss) Å sen fantisera att de e en ko där ute som 

flyger, för de e roligt att göra. 

 

Jerry uppskattar tydligt sina fantasier och vill gärna dela med sig av dem på eget 

initiativ. Han är uppenbarligen road av episoden med kon. I själva verket är det mest 

förekommande att eleverna anger att de har skapat sig inre bilder av just de 

karaktärer/händelser som roar dem: 
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KAROLINA: Var det något i sagan som ni gilla lite extra eller som ni tyckte var kul? 

Johan: Det var kul när kossan flög.  

André:Å när barnen spottade lera å så. 

KAROLINA: Tyckte du det var roligt? 

André: Ja, jag kan se det framför mig, hur dom blir alldeles bruna i ansiktet av all lera å så, 

så att dom inte kan se å så går dom in i ett träd kanske…  

 

André vidareutvecklar här en liten detalj, barnen spottar lera, till att bli en helt ny räcka 

av händelser han kan tänka sig skulle se roliga ut. Han fantiserar, inte helt fritt utan med 

utgångspunkt från det som berättats ur sagan. Detta är en möjligen en situation André 

känner igen, en sådan situation som angår honom (Vygotskij, 1995). Därmed kan han 

fantisera om den och utveckla den.  

 

Ytterligare en form av samtal om fantasi som engagerar eleverna är då vi frågar dem om 

hur man kan göra om sagan, eller göra den bättre. De ger många olika förslag
4
, en del 

på hur man kan sätta ihop den med en annan berättelse, en del vilka innebär smärre 

förändringar i karaktärernas göromål och ytterligare några som innebär helt nya 

händelser och/eller utvecklingar av det som utspelat sig. När eleverna får tänka vidare i 

dessa banor kan vi se på deras förslag hur olika deras tankebanor rör sig. Genom att ha 

något att utgå ifrån och få tänka efter hur det kan förändras, kan de utveckla sin fantasi 

(Vygotskij, 1995). Dessutom får pedagogen möjlighet att höra mångfalden och 

variationen i elevernas vidareutvecklingar. 

Litteratur och populärkultur 

 
KAROLINA: Asså jag är lite nyfiken på har ni läst nån annan bok som är ungefär som den 

här, som är lite lik? 

Krister: Jag vet inte 

Lasse: Jo den där Nick-Pick å dom fast dom var ju rymdvarelser 

Ola: Chokladligan hette den! 

KAROLINA: På vilket sätt är den likadan då? 

Lasse: För att dom skulle också göra typ ett uppdrag dom skulle hämta en själ dom där i 

den boken och dom, Nick-Pick skulle hämta mera såndär choklad å så skulle dom gå till 

den där chokladfabriken och så fick dom all choklad som dom ville äta… 

 Magne: Den tjocka kungen å dom fastna i tornen för att han hade ätit så mycket choklad 

Ofta typ mer än femti praliner. 

ANNETTE: Varför var den lik denna sagan då? 

Magne: För att dom kom från rymden och skulle hämta choklad… Å han skulle ju hämta 

en själ… 

Ola: Och den där kungen var ju typ som pappan… För det var ju han som bestämde 

Magne: Han var lika tjock.  

KAROLINA: Var papporna lika tyckte ni, i…? 

Lasse: Neej, för för det var inte papporna för en var ju bossen som ville ha mer choklad, 

han var ju bestämd och sa att de skulle hämta och det var några andra han, i Asmodeus, 

pappan var ju också bestämd och sa att han skulle hämta --- 

 

Här ser en elev likheter med en annan saga, Chokladligan, dess fullständiga namn är 

Chokladligan och den magiska kristallen (Malmgren, 2006). Denna bok har eleverna 

möjligen blivit bekanta med genom skolan då alla elever i denna grupp verkar känna till 

den. När detta samtal äger rum uppfattar vi att det finns vissa likheter mellan de båda 

berättelserna. Först senare, när vi sökt upp boken på biblioteket, ser vi att eleven har 

lyckats göra en koppling till en annan bok vilken har flera djupgående likheter med vår 

valda saga. I båda berättelserna får huvudpersonerna ett uppdrag att utföra. Dessutom 
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kommer huvudpersonerna i båda berättelserna ifrån ett annat ställe än jorden; i vår saga 

kommer de från underjorden medan de i Chokladligan och den magiska kristallen 

kommer ifrån rymden. Baksidan av boken röjer att själva essensen av berättelsen är att 

vad vi uppfattar som naturligt inte är detsamma för alla, vilket i stort är vad även Lilla 

Asmodeus (Stark, 1998) förmedlar. Enligt Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt 

(1993) kan barn öva upp sin skicklighet i att upptäcka underliggande budskap och 

mönster om de får möjlighet att arbeta med sagan, dock kan de behöva stöd för att 

synliggöra dessa. Genom att Lasse berättar om sin koppling i samtalet innebär det att de 

andra eleverna i gruppen också får en möjlighet att se de teman och mönster han 

uppfattar och kopplar samman med den andra sagan. Detta skulle kunna vara det stöd 

som behövs för att även de andra eleverna skall uppfatta de gemensamma nämnarna. 

Följande elever gör andra kopplingar: 

 
Lukas: Jag har inte läst nån annan saga som är lik den här.  

ANNETTE: Den kan ju vara bara en liten bit som är likt ur sagan som man läst eller hört… 

Lukas: Det kan va typ när Asmodeus tittade på den där busken så började det brinna. Det 

har jag sett förut.  

William: Ja, det har jag med. Eller Action-komedi. Superhero movie.  

ANNETTE och KAROLINA: Mm. 

Daniel: Det kan ju stålmannen göra, han kan ta fram sina glasögon å så ”ptju” 

William: ”Ptju” ”Ptju”. (gör liknande ljud). 

ANNETTE: Mm. Kunde ni se det framför er på nåt sätt? 

William, Jaa. Att han tittade så å så slog det eld ur ögonen.  

Daniel: Jaa.  

 

När vi först frågar om eleverna har läst eller hört någon saga som liknar den vi läst, 

svarar Lukas att han inte gör det. Men då vi fortsätter att fråga kommer han på att han 

känner igen en specifik del av handlingen i sagan, vilket gör det möjligt för de andra 

eleverna att följa upp Lukas tanke och berätta om sina kopplingar. I detta fall kan det 

vara så att eleverna har en gemensam erfarenhet att koppla texten till, något Dewey 

(1997) menar är viktigt om eleverna skall kunna förstå varandras tankar, och på så sätt 

kunna utveckla sin förståelse. Det skulle även kunna vara så att Lukas inte associerar 

till Stålmannen (vilket Daniel gör) utan har gjort en annan koppling vilket inte 

framkommer då vi inte frågar honom vidare om det och då han själv inte för det på tal 

igen. I detta fall kan det vara så att eleverna gjort samma koppling, men det kan även 

vara så att Lukas först gjort en annan koppling vilken han sedan släpper. Detta då han 

eventuellt blivit övertygad om deras tolkning som den ”rätta” vilken accepteras i den 

sociala gemenskapen. Det kan även vara så att han finner deras koppling mer intressant. 

Oavsett hur det förhöll sig måste kopplingarna eleverna gör förstås i sitt sammanhang 

(Sparrman, 2002), det ger oss signaler om den verklighet eleverna lever i och den kultur 

de är påverkade av. 

Förståelse för andra 

Under samtalens gång kommer det ofta upp att eleverna undrat vad han är för något den 

första dagen. En del tror att han kommer från rymden, andra att han är något slags djur. 

Vid ett samtal lyfter Ola möjligheten att han kanske bara helt enkelt är en ”korkad 

pojke” och utvecklar detta vidare: 

 
Ola: Han kanske bara kom från en annan by. Han kanske var bytoke! 

 

Tidigare har Ola delgett oss sin uppfattning om att Asmodeus gör som han gör för att 

han helt enkelt inte vet bättre: 
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Ola: Ja för att e, å då blev dom arga men han visste ju inte det för han kom ju inte från där 

ovanpå. 

ANNETTE: Vad visste han inte? 

Ola: Han var ju djävulen, han bodde där nere under jorden å han visste inte hur man skulle 

va när man var uppe.  

 

Ola har här, liksom Dahlin (2004) rekommenderar, själv tänkt efter och lyckats 

upptäcka ett av budskapen i Lilla Asmodeus: Det är inte lätt att veta hur man förmodas 

bete sig om man kommer till en ny plats. Hans uttalande visar då även på en annan 

insikt som enligt Dahlin riskerar att bli allt ovanligare i vårt samhälle, nämligen den att 

allt är inte svart eller vitt utan handlanden beror till stor del på omständigheter. Detta att 

eleverna diskuterar varför barnen Asmodeus möter i sagan är så elaka mot honom är ett 

återkommande samtalsämne.  

 
KAROLINA: Jag undrar om det var något i sagan som ni tyckte var konstigt? 

Karl: Att han kalla barnen för dumskallar.  

KAROLINA: Ja, varför gjorde han de? 

Karl: För att dom var ena riktiga dumjökar.  

KAROLINA: Tyckte han de Asmodeus? 

Karl: Ja, han sa ju de till dom. 

KAROLINA: Ja, precis.  

ANNETTE: Visste han vad han sa tror du? 

Karl: Näe. 

Anders: Jo, för han trodde ju att dom skulle va lätta att lura för det. Dom va ju galna.  

Kasta ägg å sånt.  

ANNETTE: Vad hände sen då, när han kalla dom för det? 

Karl: Dom hoppa på han. 

Nina: Och så sa dom, vad har du i din ficka? Jag vill också smaka. Å så då åt han å så 

spotta han ut. Å då så kasta dom sig på honom.  

ANNETTE: Varför blev dom arga då? 

Anders: För att det smaka äckligt.  

Karl: Dom ville ha det han hade i fickorna. 

Nina: Å så tyckte dom det smakade äckligt. Å det var doms fel.  

ANNETTE: Å det var doms fel. Tycker du också det Karl? 

Karl: Nä, det var hans fel.  

ANNETTE: Ville han att dom skulle ta det då? 

Karl: Nä, men han kalla dom ju för dumjökar, å knäppskallar.  

Nina: Men det hör ju inte till… 

Karl: Näe, men det var ju därför, dom blev ju arga lite, därför.  

Nina: Ja, men han ville ju att dom skulle bli arga på han. 

Karl: Nä. 

Nina: Jo. 

Karl: Nej. 

Nina: Jo. 

Karl: Nej. 

ANNETTE: Ville han det? 

Nina: Men han sa ju att ingen hade kallat honom dum. 

 

Eleverna har olika uppfattningar, de har fångat olika vinklingar av hur man kan förstå 

situationen i sagan. Detta kan bero på att eleverna tidigare varit med om olika 

situationer vilket har inverkan på att de tolkar sagan på olika sätt. Dewey (1997) menar 

att individens tidigare direkta erfarenheter påverkar vad hon/han uppmärksammar vid 

en indirekt erfarenhet. Nina väljer att förstå Asmodeus, som faktiskt har sagt till barnen 

att det han åt inte var gott. Hon visar empati med honom och uppfattar att han blir glad 

om någon kallar honom dum. Karl visar empati med barnen, han förstår varför de blir 
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arga efter vad Asmodeus kallat dem och tycker ändå att det var Asmodeus fel att de åt 

fårlortarna. Men bådas uttalanden visar att de kan reflektera över skuldfrågan och 

argumentera (om än kort) för sin sak i samtal. Även om vi ger dem lite stödfrågor visar 

de ett engagemang för ämnet då de väljer motsatta ståndpunkter. De funderar över 

varför någon gjort något. Ur detta samtal och liknande kan kanske insikten så 

småningom komma att personer förändras beroende på vad som händer dem, vilket 

även Asplund Carlsson och Pramling (1995) lyft som en möjlig positiv utveckling till 

följd av bearbetning av sagor. En annan variant av att förstå andra fick vi höra då ett 

samtal kom in på vad Asmodeus gjorde sen, efter sagans slut. Lasse visar här sin 

förståelse om att Asmodeus skulle vilja ha sin pappas uppskattning: 

  
Lasse: Kanske han blir jätte… att han får göra om det å så kanske han så kanske han 

klarar’t åsså kanske han blir stolt över han, pappan. 

 

Lasse har uppfattat ett av Asmodeus dilemman, han vill trots allt göra pappa stolt. 

Möjligtvis har han även gjort en koppling till sig. Har han känt igen sina egna känslor 

gentemot en vuxen från något tillfälle? Däremot undrar vi nu i efterhand om han anser 

att Asmodeus rent konkret inte klarar av att hämta en själ, inte att han egentligen inte 

vill. Det skulle vara intressant att få reda på om han anser att Asmodeus förändras något 

under sagans gång. Vi har fått fler exempel på ren omtanke från elevernas sida, då nästa 

elev tänker efter och kopplar sagan till verkligheten finner han själv att det han tycker är 

roligast inte skulle vara särskilt snällt: 

 
ANNETTE: Var det nåt som ni tyckte särskilt mycket om i sagan?  

Erik: När kon flyger.  

ANNETTE: Tyckte du mest om det? 

Erik: Eller, näe förresten. Om kon flyger hela tiden så kan hon ju inte äta, å det är ju inte 

bra… 

Filosofiska samtal 

Vi har fått många exempel på vad vi uppfattar som sociokulturella exempel på lärande i 

samspel, ofta med filosofiska undertoner vilket är ganska naturligt med tanke på vad 

sagan handlar om: 

 
Charlotte: Jag vet inte vad själen va för nåt. 

Camilla: Det vet inte jag heller. 

 

ANNETTE: Vad tror ni att själen är för något då? 

--- 

Camilla: Tankarna! 

Jonas: Kanske jätteliten. Typ som en boll! 

Camilla: Typ som en droppe! 

Jonas: Så är det typ blått och är… Ser man nästan som att det simmar runt nåt, blött där  i. 

Charlotte: Jag trodde att det var en diamant! (Fniss). 

Lena: Jag trodde att det var, typ att det såg ut som, typ som en sån här rund droppe typ. 

Camilla: Jag tror det är en själ menar jag, hela kroppen nästan som åker upp i himlen bara 

att kroppen är kvar här nere, och så.  

Lena: Samma här, fast den är, det är en kropp fast den är osynlig åsså är det en själ liksom. 

Jonas: ------ Det är lite blå på utsidan och så nåt vått inuti. 

Lena: Samma här. 

ANNETTE: Mm. 

Camilla: Våran kanin Stampe har dött, och då sa mamma det, att själen är uppe i himlen 

och det bara är kroppen som ligger där ute. 

Lena: Jag vill se en själ, jag vill asså se en själ som flyger upp så. 

ANNETTE: Tror ni att man ser det? 
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Flera: Näe. 

Camilla: Det har jag sett på en film! 

Charlotte: Hör här; en gång, så, vår kanin dog för den var så himla gammal, ja, så, så så 

begrava vi den, sen när jag leta upp den igen så var det inget som låg där. 

Camilla: Räven kanske hade tatt den! Grävt upp den. 

Lena: Eller så kanske det blev skelett å skelettet eh ja, svullnade till åsså blir det typ lite så 

här… (gestikulerar). 

Camilla: Så fort går det inte, på en dag. 

 

I detta samtal delger eleverna varandra sina uppfattningar om vad och hur en själ är och 

hur den ser ut. Denna del av samtalet går samlat och högtidligt till. Ingen visar tecken 

på att bli ledsen även om det handlar om sorgliga saker, däremot verkar eleverna ha 

stort utbyte av att både få höra vad de andra tror och att få lyfta egna tankar och 

erfarenheter. De lyssnar med stort allvar på varandra. Eleverna visar här hur de i 

samtalet klargör sina tankar och för diskussionen vidare, vilket enligt Chambers (1993) 

är något som barn gärna gör. Han framhåller att barn i allmänhet är intresserade av sina 

vänners uppfattningar och att diskutera desamma. De bär, liksom Dewey (1997) 

påpekar, olika erfarenheter med sig och använder dessa i samtalet. För att förstå 

varandra måste de dela upplevelser. Med detta skapar de sig då en gemensam erfarenhet 

och de lär av varandra. Då de utvecklar diskussionen anser de troligtvis även att stoffet, 

det vill säga sagans innehåll, angår dem vilket enligt Vygotskij (1995) är av stor 

betydelse för deras lärande.  

 
Jonny: Förresten, vad är själ? 

Tobias: Själ? (upprepar till Jonny) 

KAROLINA: Ja, vad är det? 

Jonny: Nånting (kort tystnad) som människan måste ha eller nåt. 

ANNETTE: Människan måste ha det själv? 

Jonny: Människan måste ha en själ. 

Tobias: Varför det? 

Jonny: Jag tror jag kom på det.  

ANNETTE: Kom du på det? 

Jonny: Ja nästan.  

ANNETTE: Jag tror att man kan tro olika om det. Är det nån som tror att en själ är 

nånting? 

Tobias: Ja. 

ANNETTE: Vad tror du att det är Tobias? 

Tobias: Det är nåt som man har, som nåt som man gillar.. 

ANNETTE: Nåt som man gillar. Ah. 

Tobias: Ja, eller ge bort en själ finns ju… Ge bort nåt roligt till en annan… 

ANNETTE: Mm. Vad tror du en själ är? (Till Rebecka) 

Rebecka: Vet inte. 

ANNETTE: Vad tror du en själ är?  

Annelie: Vet inte. 

Jenny: Kan ni inte säga de då? 

KAROLINA: Jag vet inte vad det är heller riktigt. 

Jenny: Det vet du juh. 

KAROLINA: Nä, det vet jag inte… 

Jonny: Me, man lär sig ju såna grejer när man blir äldre juh. 

KAROLINA: Gör man det? Jag tror att man kan tro väldigt olika om sånt faktiskt.  

Jonny: Ja, det finns ju många olika själar… 

 

Här ser vi en av svårigheterna med att genomföra samtal om livsfrågor med elever då 

eleverna tror att vi har tolkningsföreträde. De tror att vi redan vet och att vi testar vad de 

vet. Om eleverna tror att man automatiskt lär sig allt om livet för att man blir äldre 

försöker de inte tänka efter själva. Dahlin (2004) rekommenderar att barn och 
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ungdomar får öva på eget tänkande och konsten att samtala om detsamma. Genom att vi 

samtalar med sagan som utgångspunkt kan vi således även lyfta elevernas 

föreställningar om vad vuxna vet och få till stånd en diskussion som faktiskt inte bara 

visar att det finns olika svar på många frågor i livet, utan även att vuxna faktiskt inte 

alltid vet allting. 

Uppfattningar om genus och skapandet av identitet 

 
Ola: Det är ingen ängel Lasse. 

 
Samtalet fortlöper men Ola ger inte upp… 

 
Ola: Lasse, det är en bagare egentligen… 

Lasse: En tjej är väl ingen bagare eller! (fniss) 

 

Då vi i samtalsgruppen sitter och tittar på Lasses bild där han avbildat en ängel 

konstaterar Ola att ängeln i sagan inte var en ängel utan en bagare och försöker upplysa 

Lasse om sin uppfattning. Som tidigare nämnts var det flera elever som funderar på om 

ängeln/bagaren är en och samma person eller inte. Lasse å andra sidan är inte öppen för 

detta. Troligtvis uppfattar han det som att det var en ängel och en bagare i sagan och 

röjer samtidigt sin uppfattning om att en ängel är en tjej, medan en bagare är en kille. 

 

De skillnader vi ser i elevernas bilder som kan härröras till genus gäller mestadels val 

av motiv och utförande. Endast en flicka av 15 flickor har avbildat vapen i sin bild, 

medan fem pojkar av 28 pojkar har inkluderat detsamma. Då vi ser ett inkluderande av 

vapen i bilden som en förstärkning av det existerande våldet drar vi slutsatsen att det är 

vanligare att pojkar förstärker våldsinslagen i vår studie. I samtliga fall då förstärkning 

av våldshandlingar förekommer utförs bildskapandet i samråd med någon annan elev, 

vilket vi härrör till Sparrmans (2002) diskussion om att använda genusmarkörer för att 

skapa sig en identitet. Det finns även indikationer på att dessa elever hämtar inspiration 

från varandra, vilket även Änggård (2005) finner i sina undersökningar. Våld i samband 

med empatiska inslag, som till exempel ängeln som hjälper Asmodeus, är däremot 

avbildat av lika många representanter av könen och då i form av en direkt avbildning av 

händelserna i sagan.  

 

 
Bild: Linda dag 1 
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Linda: Där är Asmodeus, där var fel, å där var barnen. Där sköt dom två. 

ANNETTE: Barnen? 

Linda: Jag gjorde det. 

 

Linda är en av dem som tar lång tid på sig att rita och hon ser samtidigt ut att leva sig in 

i fantasin. Hon har använt kraftfulla färger med mycket rött och svart, något som endast 

enstaka flickor valt att göra. Under skapandet sitter hon bredvid en pojke, dessa två 

interagerar livligt. Även pojken ritar barnen med pistoler, i hans version ser de dock ut 

att vara pojkar. Linda verkar uppfatta barnen som flickor. Detta är ovanligt i vår studie, 

efter vad vi kan se. Hon är den enda flickan som ritat vapen, kanske identifierar hon 

även sig själv med den som använder dessa vapen i bilden. I tillägg är hon den enda 

flickan som verkar identifiera sig med barnen, både i bild och i samtal. Detta kan ha att 

göra med att hon vill, som Änggård (2005) hävdar, få uppskattning av sin kamrat eller 

som Davies (2003) lyfter fram, försöker ta sig en mer otraditionell roll. Det kan även 

bero på att hon helt enkelt tidigare blivit bemött på ett sätt som gett henne 

förutsättningar att ta sig denna roll, antingen alltid eller då hon känner att hon vill. Detta 

att tidigare bemötande är mer avgörande för skillnader könen emellan än faktiska 

könsskillnader visar både Jonsson (2001) och Davies (2003) på. Vad gäller sättet hon 

framställer vad vi uppfattar som flickor i bilden är det intressant hur hon tilldelar dem 

både klassiskt feminina och maskulina attribut. Dessa benämner Sparrman (2002) som 

markörer för kön. Med dessa attribut (kjolar, långt hår och pistoler) skapar Linda en 

mer otraditionell, sammansatt identitet. Här kan vi tillägga att det finns risk att 

pedagoger bemöter elevernas framställning av detta slag olika, beroende på vilket kön 

pedagogerna respektive eleverna själva tillhör. Vi som kvinnor har lätt att per automatik 

tendera att reagera först förskräckt, sedan positivt och bekräftande på en flicka som ritar 

på detta sätt. Då en pojke ritar på detta sätt är snarare risken att vi först inte reagerar 

alls, för att sedan falla över till att tänka att han ser för mycket våldsamma dataspel eller 

tv-program. Detta tänkande kan appliceras på båda könen och uttryck för spår av 

överkonsumtion av våld i olika medier är inte på något sätt könsbundet. Vi vill 

förtydliga att anledningen till att vi tolkar inslagen av våld i Lindas bilder mer som ett 

tecken på lek än i Fredriks bilder
5
, är att Fredrik gått ett steg längre och förstärkt våldet 

ytterligare genom att han tydligt spetsat människor på sina vapen och lagt till blod. 

 

De allra flesta, 13 av 15 flickor, väljer att på något sätt ha med den kvinnliga karaktären 

Kristina sedan hon gjort entré i sagan dag två, troligen för att de, liksom Sparrman 

(2002) påvisar, har lättare för att identifiera sig med henne. Däremot väljer exakt 

hälften av pojkarna att framställa Kristina i sina bilder. Det är även relativt många 

pojkar som har med empatiska inslag. Detta ställer vi i kontrast till Änggårds (2005) 

resultat, vilket visar att pojkarna i hennes studie inte väljer att ha med några karaktärer 

alls som är flickor.  För våra elever är utgångsläget visserligen annorlunda då de skall 

rita något ur en befintlig saga, emedan barnen i Änggårds studie skapar egna berättelser. 

Vi finner det ändå intressant att det är så stor andel av pojkarna i vår studie som väljer 

att rita Kristina. Den första dagen, innan Kristina anländer, är det vanligt att flickorna 

väljer att fokusera sina bilder på medkänsla av något slag för Asmodeus, antingen när 

barnen slår honom, när han är ledsen och/eller när han blir räddad av ängeln/bagaren: 

 

                                                 
5
 Se sidan 23 
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Bild: Camilla dag 1 

 

Vi upplever det som att Camilla här har gjort en ganska traditionellt kvinnlig bild då 

hon fokuserar på den nödställde och den som hjälper honom. Färgerna är svaga och 

försiktiga vilket vi anser även det är ganska traditionellt ansett som kvinnligt. Det 

vanligaste motivet bland flickorna dag två var när Kristina badar med sin bror som just 

blivit frisk: 

 

 
Bild: Jenny dag 2 

 

Jenny har här fokuserat på den lyckliga stund då Kristina badar med sin bror och gläds 

åt att hennes bror är frisk igen. Liksom Änggård (2005) konstaterar, väljer därmed 

många av flickorna teman som kännetecknas av kärlekshandlingar eller vardagslycka, 

här framställt i form av syskonkärlek. Av de ovanligare bilderna bland flickor kan även 

nämnas att två stycken valde att rita enbart med blyerts och även att endast två använde 

starka färger, resterande kännetecknades mer eller mindre av svagare färgtoner. Bland 

pojkarna däremot var det mycket vanligt att de tog i vad gäller färgval och 

färgintensitet: 
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Bild: Karl dag 2 

 
Karl: Där är när dom sitter där, på hans kontor, och dom ska ha hons själ. Där ute är dom 

och lägger brakfisar, såna som luktar så illa.  

 

När Karl berättar om sin bild förstärker han med att beskriva osynliga detaljer för oss, 

som ”fisar” vilka låter och luktar. Detta tolkar vi mer som att han vill hävda sin identitet 

i gruppen under samtalet än som att han vill förstärka sitt bilduttryck, då han inte på 

något sätt illustrerat ”fisarna” i sin bild. Enligt Davies (2003) kan barn agera på ett visst 

sätt för att befästa sin identitet i gruppen, men även efter hur de tror att omgivningen 

förväntar sig att de skall uppträda. Karls uttalanden kan möjligen tolkas som vad Davies 

(2003) benämner traditionellt maskulina positioneringar. Detta, men även motsatsen, 

ger följande intervju prov på: 

 
ANNETTE: Vad var det som var allra roligast då? 

Tobias: När dom slåss.  

ANNETTE: När dom slåss? 

Tobias: Ja, det är lite en killaktigt liksom. Ja, vi brukar slåss här på skolan. 

ANNETTE: Brukar ni slåss i skolan? Nu var det spännande. Varför är det en killgrej? 

Jonny: Jag vet inte. För dom brukar slåss.  

KAROLINA: Är det aldrig tjejer som slåss? 

Jonny: Jo.  

Tobias: Det är för att tjejer bara babblar hela tiden. Dom gör så här (visar). 

Jonny: Killarna brukar ta fram knytnävarna.  

Jenny: Det kan jag också göra.  

ANNETTE: Det brukar du också ta fram knytnävarna.  

Jenny: Ja. Jag har hoppat på min storebror.  

ANNETTE: Gör alla killar verkligen så (Tobias)? Men Jonny säger ju att han inte brukar 

göra det men Jenny gör det…  

 

I detta samtal kommer Tobias uppfattning om vad som är ”killigt” respektive ”tjejigt” 

fram då han anser att slagsmål mest är för killar och framför allt att tjejer inte slåss på 

samma sätt, något som inte Jenny går med på. Hon finner sig inte i att bli tilldelad den 

identitet som hon får av Tobias utan dementerar detta och förstärker sin identitet som 

likvärdig och stark med att berätta att hon minsann har hoppat på sin storebror. Här ser 

vi hur eleven försöker skapa sig den identitet hon vill, och argumenterar för sin rätt. 

Davies (2003) lyfter fram detta att vissa barn bryter mot de vanliga könsrollerna och 

försöker ta sig en mer otraditionell roll, vilket vi anser att Jenny ger prov på här. 
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Däremot visar pojkarna på motsatsen; de vidhåller sin påverkan från tidigare fostran 

och andra influenser. Samtidigt som detta pekar på vilken uppfattning eleverna har om 

könsroller, får vi vara medvetna om det Davies (2003) poängterar: Vi är alla 

sammansatta och motsägelsefulla personligheter som inte vidhåller samma 

uppfattningar i alla lägen. 

 
KAROLINA: Å vad händer här för nåt? (visar bild från dag 2) 

Annelie: Det är när han badar i sjön. 

KAROLINA: Vem då? 

Annelie: Asmodeus. 

KAROLINA: Ah. 

Jonny: Är det där Asmodeus? Han ser ut som en tjej, ser de ut som. 

KAROLINA: Varför tycker du det?  

Jonny: Den har hår ner så. (visar på bilden) 

Tobias: Killar brukar ofta inte ha hår som e långt ner så.  

Jenny: Det finns killar som har långt hår! 

ANNETTE: Jajamen. 

Jenny: Jag känner en kille som har långt hår. 

Tobias: Men inte dom som är såhär jättesmå. 

ANNETTE: Vår lille pojk har haft långt hår, fast jag har klippt han nu. 

Jonny: Våra grannar har en pojk som heter Pontus som har långt hår, han har så här långt 

(visar på sig själv). 

 

I detta samtal framkommer i huvudsak två traditionella uppfattningar vad gäller kön: 

Dels visar det på förutfattade meningar om kvinnligt respektive manligt, dels på hur 

man vanligen framställer killar respektive tjejer i exempelvis böcker. Hon har inte 

använt de ”vanliga” markörerna för kön (Sparrman 2002) och då blir hon missförstådd. 

Vi vill även påminna om att vi delar Jonssons (2001) inställning, vilken är att detta 

säger desto mer om hur eleverna blivit bemötta tidigare än några egentliga skillnader 

mellan könen. Vi uppfattar det som att vissa av eleverna har tydligare ramar för vad 

som är ”manligt” än för vad som är ”kvinnligt”. I samtalen märks det då de invänder 

mot sådant som bryter mot uppfattningar om hur en pojke ”skall” se ut och vad en 

flicka ”gör”. Däremot märker vi ingen reaktion mot när flickor avbildas med 

traditionellt manliga drag eller när vissa pojkar samtalar om vad som enligt Änggård 

(2005) uppfattas mer som traditionellt kvinnliga ämnen, som till exempel ängslan och 

omtanke. 
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Fortsatt forskning 
Då vi anser att eleverna vinner på att kunna uttrycka sig på flera sätt skulle det vara 

intressant att undersöka hur olika de kan förmedla olika uppfattningar även med andra 

uttrycksmedel än de vi valt, exempelvis dans, drama, musik och sång. Det skulle även 

vara av intresse att på något sätt kunna mäta om/hur deras upplevelse fördjupas genom 

bearbetning på olika sätt. Den empatiska förmågan sägs kunna stärkas genom litteratur, 

om det är möjligt att bevisa skulle det vara ett intressant område att fördjupa sig inom, 

liksom om de känsloutvecklande effekterna av litteraturläsning ökar olika beroende på 

angrepps- och bearbetningssätt. Även om och hur elever blir påverkade av våldsinslag i 

olika medier skulle kunna utforskas mer. 

 

Bilden förtjänar ett eget forskningsprojekt, den kan utnyttjas till att se hur elever (och 

lärare) uppfattar sin omvärld även då de inte själva är medvetna om sina uppfattningar, 

till exempel genom att de får i uppgift att rita sig själv i framtiden. Uppfattningar om 

identitet och genus blir ibland tydliga genom bildskapande och sådana bilder kan 

eventuellt utgöra underlag och språngbräda för arbete med identitetsstärkande syften. 

Forskning i syfte att förstå mångfalden och variationen i människors erfarande skulle 

kunna utföras på många olika sätt. Vi har insett att efterhand som vår insikt fördjupas, 

ökar vårt intresse för att både bredda och ytterligare fördjupa vår förståelse för dessa 

ämnen. 
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Metoddiskussion  
En viktig fråga vi ställt oss vad gäller metodval är om vi omedvetet uppmuntrat 

eleverna på olika sätt beroende på genus. Vi har försökt att undvika detta. Då vår metod 

bygger på diskussion med eleverna, både då de ritar och då vi genomför samtal i 

grupper, är det svårt att ha kontroll över våra egna, omedvetna, föreställningar sedan 

tidigare. Nu i efterhand ser vi att vi missat en del av elevernas reflektioner, samlärande 

och identitetsskapande då de ritat sina bilder. Detta skulle vi till viss del kunnat fånga 

bättre om vi haft möjlighet att använda oss av videoinspelning. Emellertid är man ändå 

till viss del selektiv vid observationer av elever, vilket även skulle ha varit fallet vid 

videoinspelning. Vi skulle även vid genomförandet föredragit att arbeta i mindre 

grupper då det ökat våra möjligheter att följa upp fler av elevernas utsagor. Däremot 

skulle det då samtidigt ha funnits en risk att möjligheten till interaktion eleverna 

emellan minskat, då vi tyckte oss märka att samtalen har varit mer självgående då det 

närvarat minst en elev som gärna talar öppet. Vana talare så att säga ”smittar av sig” på 

resten av gruppen och ”sätter ofta igång” även tystare elever. 

 

Vad gäller högläsningen har den fördelen att hela gruppen kan höra samma text, 

samtidigt, oberoende av resurser och elevernas läskunskaper. Det påföljande 

bildskapandet ger den effekten att eleverna övar och får möjlighet att uttrycka sig på 

fler än ett sätt. Bilderna fyller flera funktioner, det vill säga funktionen av en 

bearbetningsfas av intryck, ett eget fristående uttrycksmedel, utgångspunkt för samtal 

samt stötta för samtal. De inspelade samtalen har den positiva effekten att då man 

lyssnar på dem hör man fler detaljer för var gång man lyssnar. Man lär känna elevernas 

uppfattningar om det aktuella lärostoffet, deras förståelse och förmågor vad gäller 

skolämnen likväl som deras uppfattning av sin omvärld. Vi har även konstaterat hur 

mycket man som pedagog missar i det direkta samtalet och vill därför föreslå en högre 

användning av inspelade intervjuer vid skrivandet av skriftliga omdömen och 

individuella utvecklingsplaner. Vissa elever har kvalitéer och förmågor som 

framkommer först i efterhand då vi i lugn och ro lyssnar på hur de agerar i 

gruppsamtalen. Ibland behövs viss efterforskning för att förstå vad/hur de menar. En 

grundtanke inom hermeneutiken (Gilje och Grimen, 1992) är att mänskliga fenomen 

bara kan förstås i den kontext de befinner sig. Enligt författarna bör man tillämpa 

metodologisk tolerans, vilket innebär att man bör vara öppen för att ens egna tolkningar 

inte nödvändigtvis är de bästa. Då vi aldrig kan veta vad som påverkar oss omedvetet 

och då vi alltid är låsta i den kontext vi är en del av, vill vi framhålla att vi är öppna för 

att det kan finnas andra sätt än våra att tolka de resultat vi lyfter fram. 

 

Som avslutning kan nämnas att vi fick indikationer på att det finns både för- och 

nackdelar med att låta eleverna bearbeta sagan någon dag innan de får samtala om den. 

Chambers (1993) menar att barnens reflektioner hinner utvecklas mer om det får gå en 

liten tid från det att man läst sagan och till dess att samtalet äger rum. Han nämner att 

en helg brukar vara ungefär lagom lång tid. Då vi läser sagan i två delar för eleverna 

under två dagar, och har de efterföljande boksamtalen den tredje dagen anser vi att det 

ligger inom ramen för vad Chambers rekommenderar. Däremot är det viktigt att ha 

deras relativt låga ålder i åtanke. Åldern inverkar både på deras möjligheter att minnas 

och att uttrycka sina uppfattningar. Samtidigt är detta ingen anledning att undvika 

liknande arbetssätt, då de stärker både minne och uttrycksförmåga just genom att 

aktivera dessa förmågor. I denna studie var sagan relativt lång, vilket kan medföra 

nackdelen att eleverna får svårt att minnas specifika detaljer av sagan: 



 

 45 

 
Karl: Jag tyckte en sak var konstig. Att han inte hade nån mamma.  

Nina: Ja, de tyckte jag också.  

ANNETTE: Hade han ingen mamma? 

Nina: Kommer inte riktigt ihåg, de var ju ändå två dagar sen vi hörde på sagan.  

 

Då längden av sagan innebär en nackdel vad gäller detaljrikedomen, innebär det även 

att eleverna får en möjlighet till reflektion. Vi har i denna del försökt visa hur eleverna 

tolkar sagan och vad som påverkar deras tankar. Det är även tydligt att de påverkas av 

varandra samtidigt som de i sin tur påverkar de andra. Särskilt påtagligt är detta då vi 

vid bildskapandets första dag ser en större variation av tolkningar vad gäller 

karaktärerna.  
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Slutsatser 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att eleverna mycket riktigt visade en 

mångfald och variation i sin uppfattning av sagan och även i sina uttryck för sin 

uppfattning. I bildskapandet syns det tydligt vilka elever som känner osäkerhet inför 

uppgiften och därmed försöker rita av någon annans bild. I kontrast till detta syns det 

även vilka som samarbetar på en mer jämställd basis och därmed lär av varandra. De 

elever vi upplever som vana att tala inför andra fungerar i vissa fall självgående i 

samtalen och drar då även med sig de andra gruppdeltagarna i samtalet. Dessa samtal 

utvecklas mer och samlärandet blir tydligare för oss. Barnens perspektiv får stora 

möjligheter att genomsyra verksamheten i både bildskapande, samtal om bilden och 

samtal om sagan. Vi får som pedagoger en ökad förmåga att förstå och utveckla vårt 

barnperspektiv då vi kan ha elevernas uppfattningar/perspektiv i åtanke. Därmed 

breddas vårt eget perspektiv. 

 

Vi har kunnat se att vissa uppfattningar är vanligare på en viss skola eller hos en viss 

grupp barn. Detta menar vi har att göra med att de påverkar och påverkas av varandra. 

Vi har även sett att de till viss del förändrar sin uppfattning av Asmodeus från dag ett 

till dag två, vilket vi anser dels beror på att de fått höra slutet på sagan, dels på att de 

efter reflektion tillsammans påverkas av varandra.  Vi har sett tydliga indikationer på att 

eleverna, liksom Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anför som fördel till 

förmån för gruppintervjuer, tack vare gruppsamtalen blir medvetna om att det finns 

olika sätt att tänka. Vi har även liksom Asplund Carlsson och Pramling (1995) blivit 

medvetna om hur viktigt det är att låta eleverna prata färdigt, och sett exempel på hur 

man genom valet av litteratur kan skapa intresse för samtal om till exempel utanförskap. 

Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) visar på hur barn genom att bearbeta 

sagor tillsammans kan träna sig i att förstå att många tolkningar är möjliga. Även vi 

finner att detta stämmer och är nödvändigt inte minst i skolans värld. Alla dessa vinster 

med undervisning som utgår ifrån bearbetning av litteratur kan vi se som bidragande till 

att fullfölja ett av skolans grundläggande uppdrag: nämligen att trygga elevernas 

utveckling mot empatiska och självständiga individer som värdesätter och arbetar för att 

bibehålla vår demokrati. 

 
Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och 

utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av 

skönlitteratur, film och teater (Skolverket, 2008, s. 97). 

 

Kursplanen för svenska inleds med dessa ord. Enligt vår uppfattning fokuseras det ofta 

mer på elevernas läs- och skrivförmåga än övriga förmågor. Risken är att det glöms bort 

hur viktigt det är att utveckla sina förmågor vad gäller att tala, lyssna och 

framställa/tolka bilder. Dagens samhälle bygger mycket på att vi har förmåga att 

uttrycka oss och att tolka symboler och bilder. I dessa tider lägger man stor vikt att se 

individen, både i läroplan och i media. Med vårt arbetssätt kommer, förutom visuella 

förmågor, även förmågor som att tala och lyssna i dagern. Fördelarna är dels att det kan 

ge en mer rättvis och heltäckande grund för elevernas skriftliga bedömning, dels att 

man som pedagog faktiskt upptäcker mångfalden och variationen av dessa primära 

mänskliga färdigheter. Därmed får vi möjlighet att ge hjälp och stöttning där så behövs. 

Vi vill med detta poängtera betydelsen av att lyssna på vad som sker inom varje barn 

och betydelsen av att lyssna på vad som sker i gruppen. Ta tillvara mångfalden och 

variationen! Först då kan vi lära av varandra.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hej!  
 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan Väst som nu ska skriva vårt examensarbete. 

Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på hur barnen uppfattar en saga. Vi har tänkt oss 

att under några dagar dels läsa en saga för klassen, dels låta barnen rita/måla bilder. 

Därefter kommer vi att samtala med dem i mindre grupper. Vi kommer att spela in 

samtalen för att vi ska komma ihåg dem när vi skriver vår uppsats. Vi garanterar 

fullständig anonymitet och rätt att när som helst avbryta medverkan i studien. Efter att 

vår uppsats är klar kommer inspelat material att raderas.  

 

För att kunna genomföra studien behöver vi underskrift från förälder. Hoppas du/ni kan 

hjälpa oss med detta! Hör gärna av er till oss om ni har några frågor.  

 

Karolina Gullberg tel: 0523-588 38, 0707-75 88 38 

Annette Olausson tel: 0524-102 01, 0736-52 25 87 

 

Vänligen skicka med ert barn talongen till skolan omgående, senast onsdag 20/5.  

Tack på förhand!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klipp------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         Ja, mitt barn får delta.  

 

 

         Nej, mitt barn får inte delta.  

 

 

Barnets namn: ___________________________________________________ 

 

Förälderns underskrift: ____________________________________________ 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor  
 

Vi har till viss del använt oss av Chambers samtalsmodell (Chambers, 1993, s.114-119). 

Nedan visas vårt underlag. Vi har inte ställt alla frågor till alla barngrupper, utan snarare 

har vi försökt följa upp de diskussioner som uppstod. De svar vi sedan ansåg var 

relevanta på ett eller annat sätt har vi använt oss av i arbetet. 

 
Huvudfrågorna är kursiverade vilka följs med eventuella stöd/följdfrågor.  

 

Jag undrar… 

 

Var det något du gillade i sagan? 

Vad tyckte du särskilt mycket om? 

Var det något du tyckte det skulle ha funnits mer av? 

 

Var det något du inte gillade? 

 

Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt?  

Var det någonting du tyckte var konstigt? 

Var det något du blev förvånad över? 

 

Har du läst eller hört något som liknar den här sagan? 

 

Om författaren skulle fråga dig hur boken skulle kunna göras bättre, vad skulle du svara 

då? 

 

Kunde du se sagan framför dig i fantasin när du hörde den? 

 

Om du skulle berätta om sagan för en kompis som inte hört den, vad skulle du säga då? 

 

Hur lång tid tog det för allt ihop att hända i sagan? 

 

Var utspelar sig sagan? 

Kunde det ha hänt någon annan stans? 
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Bilaga 3 

 

Elevernas idéer om hur man kan göra om sagan 
 

Ola: Gör så att det blir lite mer äventyr, att han kanske träffar en drake - - - (svårt att höra)  

Lasse: Att typ att det kunde vart nåra andra figurer med i den, ja, typ, att de kommer och så kanske 

de gör en annan bok, å så kan, kanske, typ Nick pick eller nån komma ner åsså träffas dom två, 

Nick Pick och Asmodeus  och så kanske blir de vänner och så? 

ANNETTE: Man kan sätta ihop sagorna! Det var en bra idé! 

Lasse: Ta själen och chokladligan!  

 

Nicklas: Mer flygande kor. 

Martin: Mer såna som går upp och hämtar mer själar! 

Rickard: Jag tycker det skulle finnas en flygande mus. Mmmm, flygande råttor! 

 

Camilla: Man kan säga lite saker om den också. Hitta på lite saker om den. 

Jonas: Man kan ta nån annans idé och lägga ihop dom typ. 

--- 

Jonas: Man kan ta lite bitar och sätta dem på andra ställen. 

 

Jörgen: Skulle göra mer roliga saker, alla skulle gråta och det skulle vara läskigt! 

KAROLINA: Skulle den bli mer spännande liksom, det skulle hända mer saker? 

Flera: Jaa. 

Jerry: Nej, det tycker jag inte för den var jättebra! 

 

Susanne: Det kanske var att flickan skulle gått tillbaka. Till Asmodeus.  

--- 

ANNETTE: Är det nåt ni skulle velat hände då? 

Lotta: Jag skulle velat att hon skulle åkt på ett äventyr eller nåt. 

Susanne: Eller att det var att nån fortsättning följer att det ska va en till bok med det så att dom 

kanske, åkte till… jag vet inte… kanske upp i rymden… 

 
Cornelia: Han kunde göra den längre.  

Nina: Han kunde bli kompis med barnen istället för att bråka å så kunde ju dom hjälpa han 

å hämta en själ  till pappan.  

Karl: Pappan kunde ju va lite mer glad på han. Han va ju så arg hela tiden på han för att han 

inte var dum.  

 

Denna grupp ger även förslag på att ha med fler roliga djur i sagan, att barnen inte ska vara 

så dumma, att huvudkaraktärerna ska åka till ett nöjesfält, att kusinerna kunde vara lite mer 

uppfostrade och att de inte skulle rapa vid maten. 
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