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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  

Bilderböcker är någonting som mer eller mindre alltid finns på förskolan. Böckerna kan tolkas 

på flera olika sätt och under högläsningsstunderna får barnen chans att tolka bilderna 

tillsammans med texten. Vi vill med denna studie belysa vad barnen uttrycker av sagor, vad 

de fastnar för när de lyssnar på sagan och vad de förmedlar för tankar när de både samtalar 

och ritar utifrån den saga de precis lyssnat på. 

 

Syfte: 

Studiens syfte är att undersöka vad i böcker som fångar barnens intresse. 

 

Studiens frågeställningar var följande: 

-Vad uppmärksammar barnen under högläsning? 

-Vad uttrycker barnen när de ritar och samtalar kring boken? 

 

Metod: 

Vi har genomfört observationer av högläsningstillfällen och strukturerade samtal med barn 

under tiden som de ritat från sagan. Dessa teckningar har vi använt i vår analys. 

 

Resultat: 

Resultatet visar att barnen kommenterar mer detaljer i bilderna vid läsning av ny saga och 

samtidigt framstod det att barnen hade svårare att minnas sagan de bara läst en gång. Det 

visade sig ändå att de flesta barnen kunde minnas de återkommande delarna av boken som de 

bara läst en gång. 
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1. Inledning 
Bilderböcker är någonting som mer eller mindre alltid finns på förskolan. Böckerna kan tolkas 

på flera olika sätt och under högläsningsstunderna får barnen chans att tolka bilderna 

tillsammans med texten. Böcker ses som viktiga i förskolan och kan bidra till att barnen 

utvecklar språket och fantasin, samt att de lär sig koppla sina egna erfarenheter till händelser i 

böckerna. Samtidigt krävs det mer än bara själva läsningen för att samtliga kunskaper ska 

kunna utvecklas, barn behöver samtala om böcker och dess innehåll för att det ska bli någon 

mening med läsningen och inte bara en stund för att varva ner. Vissa barn behöver även kunna 

uttrycka sig på annat sätt än med det verbala språket. Braxell (2010) menar att barn kan ha 

lättare att uttrycka sina tankar om de samtalar kring något de själva har ritat. Braxell menar att 

det alltså kan vara till stor nytta att barn får uttrycka sig med penna och papper. Enligt en 

studie av Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) är samtal väldigt ovanliga och ofta saknar de 

koppling till bokens innehåll. Det finns tydliga strävandemål i förskolans läroplan som fastslår 

att barn ska få ta del av böcker och även få möjligheten att uttrycka sin förståelse för dess 

innebörd. Ett av strävansmålen är att barnen ska få möjlighet att ta del av olika bilder och 

texter och få diskutera samt ge uttryck åt vad de tror att boken har att förmedla (Skolverket, 

2010). Fokus ligger på barnens uttryck, men vad vet vuxna egentligen om barns uppfattningar 

om sagor och vad de fokuserar på? Vad minns egentligen barn från sagor? I rapporten från 

PIRLS (2011) ser vi hur svenska barns läsförståelse försämrats sedan 2001. Skolverket (2016) 

framhäver att detta kan bero på förändrade levnadsvanor och att det inte lagts någon större 

vikt till att försöka vända detta resultat, vilket vi ser som problematiskt.  Vi ställer vi oss även 

frågan om hur pedagogerna i förskolan ska förstå vikten av högläsning och samtal om böcker, 

om inga resurser läggs på att försöka förbättra läsförståelsen hos barnen i skolan. Även om vi 

gör forskning på yngre barn är förskolan förberedande för skolan och genom att skapa en tidig 

grund i läsförståelse kan det bidra till att det går lättare för barnen när de börjar skolan. 

Samtidigt kan läraren redan i de tidiga årskullarna fokusera på att utveckla barnens 

läskunskaper i stället för att lägga grunden för läsningen först när de börjar skolan. 

Vi vill med denna studie belysa vad barnen uttrycker om sagor, vad de fastnar för när de 

lyssnar på sagan och hur de förmedlar sina tankar när de både samtalar och ritar utifrån det 

som de läst. Enligt Chambers (1994) har barnens rätt att bli hörda förändrats genom åren. Förr 

skulle barnen helst inte höras, och numera menar han att större delar av samhället uppmuntrar 

barn att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi vill därför i denna studie utgå från det 

demokratiska arbetssättet som även belyses i förskolans läroplan, att barn ska får vara med 

och uttrycka sig och påverka sin vardag (Skolverket 2010).  

 

Nyckelord: barn, barnperspektiv, barns bildskapande, bilderbok, högläsning 
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2. Syfte och Frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka vad i böcker som fångar barnens intresse. 

 

 Vad uppmärksammar barnen under högläsning? 

 Vad uttrycker barnen när de ritar och samtalar kring en bok? 

 

3. Tidigare forskning  
Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) belyser att vuxna ofta har ett motiv när de 

högläser för barn. Det kan vara allt ifrån att få dem att varva ner till att använda boken som ett 

pedagogiskt verktyg, men hur mycket förstår barn egentligen av det vi läser? Det är någonting 

som Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) problematiserar då de belyser att 

pedagoger ofta tror att barn förstår så länge de deltar i högläsningen och inte ifrågasätter. I 

den här delen kommer vi ta upp forskning som är relevant för studien och som stöd i vår 

analys. Den tidigare forskningen har kategoriserats och tas upp i följande 

ordning: bilderboken, samtala om böckerna, boken som källa för språkinlärning, boken som 

källa för kunskap och fantasi, boken som syfte att lugna, bildernas betydelse och barns 

bildskapande.  

  

3.1 Bilderbok   

Nikolajeva (2000) belyser skillnaden mellan bilderbok och illustrerad bok. Hon menar att 

bilderna har mycket mer betydelse i en bilderbok och att bilderna är en del som oftast behövs 

för att förstå sagan. Edwards (2008) beskriver bilderboken som en skönlitterär berättelse som 

skapas i kombinationen av text och bild. Därför räknas exempelvis inte faktaböcker som en 

bilderbok även om den har bilder. Pramlings et al. (1993) studie baseras på ett tidigare 

forskningsresultat där barnen fick lyssna på en saga, rita någonting från den och samtala med 

forskaren, detta gjordes för att utvärdera barns kognitiva förmåga. Studien belyser hur det 

pedagogiska arbetet kan bedrivas med hjälp av sagan. Pramlings et al. framhäver i sin studie 

bland annat att bilderböcker inte bara stimulerar barns språkutveckling. De ger dem också 

rikare fantasi med nya världar att erbjuda, där barn kan få syn på udda människor och 

annorlunda sätt att leva. Böckerna kan även hjälpa barn att bearbeta sina upplevelser, känslor 

och intryck samt utveckla barns läs- och skrivutveckling. Simonsson (2004) har i sin studie 

undersökt hur bilderboken används i förskolan, dels hur barnen själva använder den, både i 

grupp och enskilt men även hur sagan influeras i deras fantasilekar. Hon har sammanlagt 

under ett års tid tillbringat 13 veckor på två förskolor, där har hon gjort observationer, haft 

informella samtal och fokusgruppsamtal med pedagoger om deras syn på bilderböcker och 

hur de använder den. I studien framkommer det att böcker alltid haft en plats i förskolans 

verksamhet som en del av barns kultur. Den barnkultur hon tar upp i denna situation handlar 

om en mängd barnböcker som finns tillgängliga för barn och som är passande. Pedagogerna i 

hennes studie påpekar även att böcker är viktiga för barnen, därför är det alltså väsentligt att 

barn får ta del av böcker när de är i förskolan. Chambers (2014) framhäver att eftersom 

bilderna i boken är en tolkning av illustratören efter att ha läst författarens text, menar han att 

bilderna blir då en form av litteratur som alla på något sätt kan tolka. Chambers poängterar 
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även att det är den närmsta tolkningen av vad författaren tänkt sig och därför är bilderboken 

ytterst värdefull. Nikolajeva (2000) belyser de olika sorternas bilderbok.      

 

3.2 Samtala om böckerna  

Chambers (1994) belyser att för att skapa mening med det som blivit läst behöver barn 

samtala om innehållet, det blir då mer begripligt när de får höra sig själva säga det. Leech och 

Rowes (2014) har gjort en studie där de undersökt om kapitelböcker kan bidra till samtal på 

samma sätt som bilderböcker. Denna studie har utförts då kapitelböcker har blivit vanligare 

att läsa i hemmet, men det finns inget som tyder på att dessa böcker kan ge samma effekt som 

bilderböcker för barn i yngre åldrar. 35 föräldrar med barn mellan fyra och fem år deltog i 

studien. Föräldrarna fick i uppgift att läsa både en kapitelbok och bilderbok med sina barn när 

forskaren besökte dem i hemmet. I deras studie visade det sig bland annat att samtal mellan 

föräldrar och barn efter högläsning hemma hjälpte barn i deras språkliga utveckling. 

Damber et al. (2013) har gjort en undersökning som baseras på material som är insamlat av 40 

högskole- och universitetsstudenter. Studenterna har på förskolor runt om i landet gjort 

observationer kring högläsning och sedan skrivit sammanfattning av resultatet som de 

tillsammans med sina reflektioner sedan lämnat till författarna. Studien undersöker hur 

pedagoger arbetar med högläsning och hur barn kan ges förutsättningar att utveckla de 

kunskaper som högläsningen kan bära med sig. I studien belyser de att samtal om böckerna 

efter högläsning var ganska ovanligt. De poängterar att det var väldigt få lästillfällen som 

följdes upp av samtal, vilket i deras fall var mellan pedagoger och barn. Under tiden 

pedagogerna läste kunde de samtala med barnen, men även här visade det sig att samtalen var 

väldigt korta. Samtalen som de hade var inte heller något som sågs som utvecklande för 

barnen. Samtidigt framkom det att pedagogerna brukade förklara ord i texten och att även 

barnen ibland kunde fråga om vad vissa ord betydde. Damber et al. är ändå kritiska till 

samtalen, då de menar att samtalen borde handla om innehållet i böckerna i anslutning till 

läsningen, vilket det inte gör enligt deras resultat i studien. Chambers (2014) tar även han upp 

samtal om böcker och menar att det kan vara bra att samtala om böckerna efter högläsning, 

och att spontana samtal kan förekomma efter läsningen då barnen kan ha tankar om vad de 

precis läst. Han menar att pedagoger kan styra samtalet så att det blir mer formellt. Han 

poängterar också att pedagoger behöver samtala om vissa böcker då innehållet kan handla om 

svåra situationer.  

  

3.3 Boken som källa för språkinlärning  

Dominković et al. (2006) har skrivit samman två av sina tidigare studier som ej publicerats, 

studierna har kompletterats med observationer från fyra högläsningstillfällen och två 

föräldraintervjuer. Den ena studien gick ut på att observera vad som händer under 

högläsningen, den andra studien undersökte på vilket sätt högläsning genomförs om barnet är 

blint och boken är skriven i punktskrift med taktila bilder. De har bland annat kommit fram 

till att högläsning och samtal om böcker utvecklar barns språkkunskaper vilket flera forskare 

också kommit fram till (Björklund, 2008; Damber, 2015). Edwards (2008) framhäver bland 

annat att barn vid högläsning lär sig att text och bild hör ihop samt hur de kompletterar 
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varandra. Hon påpekar att det även blir extra tydligt när barn ser vuxna följa texten med sitt 

finger. Norlin (2013) har i sin studie observerat vad som händer under högläsningen och om 

det till exempel är barn eller vuxna som inleder till samtal. Studien ger även idéer på hur 

pedagoger didaktiskt kan arbeta med högläsningen och hur kan de föra in det i teman. 

Sammanlagt har han på två avdelningar på olika förskolor gjort videofilminspelning på ca 13 

timmar och intervjuat två pedagoger. I studien belyser han att barn kan se bortom det som 

boken visar. De kan alltså med hjälp av tidigare erfarenheter lägga till saker i berättelsen som 

varken tas upp i texten eller visas på bilderna, på det viset ser de berättelsen ur ett större 

sammanhang. För att tolka berättelsen på samma sätt som författaren har tänkt sig behövs 

sambandet mellan text och bild. Dock poängterar Norlin att betraktarna fortfarande gör en 

tolkning av bilderna. Han lyfter även fram att barnen vid högläsningssituationer kan 

uppmärksamma och rikta in sig på andra saker än vad de vuxna gör. Tidigare livserfarenheter 

och sagoupplevelser kan vara avgörande för vad barn tar till sig av sagan. 

 

Björklund (2008) har gjort en etnografisk studie där hon var deltagande observatör i en 

småbarnsgrupp. Hon deltog i verksamheten en gång i veckan och studien varade i över två år. 

Studien syftade på att undersöka hur yngre barn uttrycker litteracitet i förskolan, men även om 

den sociala, kulturella och historiska kontexten har en inverkan på barns litteracitet och 

tvärtom. Hon påpekar i sin studie att högläsning inte bara behöver vara mellan en vuxen och 

barn. Ett barn kan ägna sig åt läsning på egen hand. Björklund menar dock att vid dessa 

situationer brukar barnet läsa högt, vilket gör att andra barn blir intresserade av berättelsen 

och den enskilda läsningen blir till en gemensam lässtund mellan barn. Enligt Fletcher och 

Jean-Francio brukar barn lära sig sina favoritböcker utantill, vilket gör att de på ett sätt kan 

förstå vad som ska stå i texten (refererad i Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006). 

Björklund belyser att även bilder kan hjälpa barn att förstå 

berättelsen. Samtidigt framhäver Hopper och Lysaker (2015) att barn samlar information från 

mer än bara bilder och text för att förstå sagan de använder även sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter för att tolka berättelsen och se den röda tråden.  

  

3.4 Boken som källa för kunskap och fantasi  

Edwards (2008) framhäver att högläsning är en början till att lära barn se en röd tråd i 

berättelsen, för att sedan även hjälpa barnen att se sammanhang i livet. Dominković et al. 

(2006) belyser att böcker är en bra källa för att barn ska få möjlighet att ta till sig nya 

kunskaper om världen, olika miljöer och relationer mellan olika människor. De menar även att 

barn får möjlighet att lära sig om hur saker kan se ut och hur dessa fungerar. Edwards (2008) 

poängterar att när barn får erfara högläsning utvecklar de sina inre bilder. Detta är också något 

som de utvecklar när de lekar och tänker på gamla minnen. Damber (2015) har gjort en studie 

om högläsning i förskolan, studien gjordes på 39 olika förskolor i de södra och norra delarna 

av Sverige. Precis som hennes tidigare studie har hon använt sig av material som insamlats av 

förskollärare och förskollärarstudenter. Det var 31 deltagare i studien som gjorde 

observationer av högläsningstillfällen på förskolor som de antigen arbetade eller hade 

verksamhetsförlagtutbildning på.  Hon belyser i sin studie att samtal kunde uppstå vid 

högläsningen mellan vuxna och barn, men att det ofta handlade om begrepp som de läste. Hon 
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poängterar att det inte var vanligt att det kom upp något som kunde kopplas till barnens 

upplevelser eller erfarenheter från innehållet. Å andra sidan tar Dominković et al. (2006) upp 

att barn har förmågan att känna igen sig i karaktärerna i boken de läser, vilket medför att de 

även får förståelse för det som texten beskriver om karaktärernas känslor. De får också 

förståelse för detta genom att se på bilderna.  

 

Simonsson (2004) framhäver i sin studie hur pedagogerna talar om olika syn på fantasi. En av 

infallsvinklarna som de tar upp i anslutning till boksammanhangen är att barns fantasi alltid 

ska få utvecklas. De ser det som en viktig del för deras lärandeprocess. Hon belyser även det 

som poängteras av pedagogerna i studien, att barn kan utveckla sin förmåga att uppfatta saker 

och även förmågan att skapa egna bilder utifrån det pedagogerna läser för barnen (Simonsson, 

2004). Damber (2015) poängterar att barnböckerna kan ge utrymme till viss tolkning. 

Samtidigt framhäver Rosenblatt att barn vid högläsning bildar sig en egen uppfattning av 

sagan utifrån sina egna känslor och tankar. Barnen ser sedan sin skapade version som den 

faktiska sagan (refererad i Rhedin, 2013). Damber (2015) menar dock att barn kan se sig 

själva som en del av sagor som handlar om andra. Med detta menar hon att barn kan ha 

förståelse för att det går att inta olika perspektiv och att det kan vara användbart för att bilda 

sig en uppfattning om det de läser. Dominković et al. (2006) belyser att barn även tolkar 

bilderna i böckerna olika. Författarna påpekar att detta beror på deras tidigare erfarenheter. 

Med detta menar författarna att föremål som är tecknade i böckerna som barn egentligen inte 

vet vad det är, tolkar barnen som att det är föremål som de har erfarenhet av. Norlins (2013) 

forskning visar hur barn väver in sina egna erfarenheter i det som de läst. Under hans 

observation visade det sig att barn under läsningen gav egna förslag på djur som var farliga 

som egentligen inte togs upp i berättelsen. Det visade sig även att om barnen tyckte boken var 

intresseväckande kunde de få en bättre uppfattning om karaktärerna och de kunde även mer 

detaljerat rita sina uppfattningar om dem på papper. 

  

3.5 Boken i syftet att lugna  

Damber et al. (2013) lyfter fram läsvilan som en del av förskoleverksamhetens dagliga rutin. 

Med läsvila menar de en lässtund som är till för att få de övriga barnen att lugna sig medan de 

yngsta barnen sover. Fokus i denna stund ligger mer på vila än kunskapsutveckling. McGee 

och Schickedanz (2007) poängterar att för att barn ska ha möjlighet att utveckla språket vid 

högläsning krävs det att de får samtala om det de läst. Att detta inte ses som centralt för denna 

lässtund stärks av Damber et al. (2013) som belyser i studien att det bara är under fåtal 

läsvilostunder som pedagogerna samtalade med barnen kring det de läst. McGee 

och Schickedanz menar även att en förutsättning för att pedagogerna ska kunna föra dessa 

samtal med barnen är att de är pålästa om innehållet i böckerna. Detta förbereder dem för att 

kunna svara på barnens frågor vid lässtunden. Samtidigt kan det vara svårt att vara påläst 

då Damber et al. (2013) tar upp att det ofta är barnen själva som får välja böckerna vid 

läsvilan.  
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3.6 Bildernas betydelse  

Damber et al. (2013) poängterar att det kan vara lättare för barn att fokusera på boken när de 

har bilder att titta på. De framhäver därför att om det är en stor grupp barn som ska lyssna på 

sagan, kan pedagoger med fördel använda verktyg för att förstora bilderna och göra dem 

synliga för hela gruppen under längre tid. Detta kan med fördel genomföras 

genom flanosaga eller en smartboard. Författarna menar även att detta kan bidra till mer 

samtal och diskussioner med barn då de får god tid på sig att tänka på varje 

bild. Nikolajeva (2000) framhäver att bilder ger barn en känsla av hur miljön ser ut där sagan 

utspelar sig. Hon poängterar även att gamla bilderböcker kan användas som faktaböcker 

eftersom de visar hur det såg ut förr i tiden. Enligt henne kan det bidra till intressanta 

samtal, om barnen blir lästa för av någon. Damber et al. (2013) menar att bild och text är lika 

viktiga, men samtidigt belyser Edwards (2008) att bilderna i boken nästan är viktigare än 

texten eftersom bilderna ofta kan tolkas mer individuellt. Dessutom menar Nikolajeva (2000) 

att bilder kan ge mer detaljer och därför har bättre förutsättningar än texten att förmedla den 

miljö författaren sett framför sig. Samtidigt poängterar Edwards (2008) att barn ofta lägger 

mer tid på bilder än någonting annat i boken. Hon menar att genom bland annat färg 

och ljussättning förmedlar bilder känslor som barnen kan känna igen sig i. Barn kan också 

känna med karaktärerna i böckerna och uppleva samma känslor som dem när dessa beskrivs i 

bild och text (Dominković et al. 2006). Nikolajeva (2000) och Rhedin (2014) belyser att 

karaktärernas sinnestillstånd och känslor för varandra visas genom bilderna. Dels genom 

ansiktsuttryck men även genom storleken på karaktärerna i förhållande till varandra och 

karaktärernas placering på uppslaget. Nikolajeva (2000) framhäver att bilderna kan visa 

personligheter hos karaktärerna samt saker som de tycker om, genom att karaktärerna placeras 

i liknande miljöer flera gånger. Hon menar att genom att illustrera sådana miljöer kan 

författaren syfta på den fysiska miljön som karaktären befinner sig i men det kan också vara 

symboliskt för karaktärens sinnestillstånd.  

 

Nikolajeva (2000) belyser å ena sidan att bilderna inte alltid visar det som texten tar upp för 

att barnen själva ska skapa sig en bild. Det kan exempelvis vara bikaraktärer som föräldrar 

eller liknande som inte visas i bilderna. Å andra sidan kan bilderna visa sådant som har 

betydelse för berättelsen, men som texten inte tar upp, detta kallar hon för kompletterande 

bilderbok (s. 22) 

(ibid). Dock lyfter Rhedin (2004) att dessa medvetna val som författare och illustratör gjort 

ibland ändras vid översättning till andra språk och den kompletterande bilderboken författaren 

skapat har ändrats till en symmetrisk bilderbok (s. 22) där text och bild säger samma sak och 

som barn ofta snabbare tröttnar på (Nikolajeva, 2000). Nikolajeva lyfter även att bilder kan 

vara motsägelsefulla till det som texten tar upp. Detta framhäver hon att de minsta barnen kan 

bli förvirrade av, då de inte riktigt förstår varför det är en dammsugare på bilden när de skulle 

trolla fram en gris, med detta menar hon att de lite äldre barnen tycker är roligt eftersom de 

förstår att det blev fel.  
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3.7 Barns bildskapande 

Språk handlar inte bara om det talade eller skrivna språket utan det har flera 

dimensioner. Ahlner Malmstöm (1991) menar att bilder och bildskapande ses som en 

dimension av språket. Braxell (2010) belyser att barn oftast har lättare för att uttrycka sig i 

bild, vilket även Hsiao och Chen (2015) och Holmsen (2007) poängterar då de redogör att 

barn som inte kommit långt i sin språkutveckling kan ha lättare att uttrycka sig och göra sig 

förstådda genom att rita bilder. Även Pramling et al. (1993) framhäver att bilder som 

barn ritar i anslutning till sagoberättande, kan precis som när barnen berättar om sina 

upplevelser av högläsningen ge information om vad de förstår av det som de hört. Motivet blir 

dock tydligare när barnen förklarar vad de har ritat (Pramling et al.). En annan syn på barns 

bildskapande som Holmsen (2007) belyser är att genom bilder har barn lättare att 

kommunicera. Bilderna som de skapar blir mer likt barns sanning än vad de hade kunnat 

formulera i det verbala språket. Samtidigt tror pedagoger ofta att de vet vad barn ritar, 

men Änggård (2005) menar att det inte alltid är så enkelt. Hon framhäver att barns motiv ofta 

blir mer synligt när pedagogen samtalar med barnet om teckningen. Om de inser att de har 

tolkat teckningen på olika sätt kan de diskutera det. Hon belyser att genom dessa samtal kan 

barnet också bredda sitt perspektiv och skapa alternativa händelser i sin teckning.  

 

Änggård (2005) har gjort en etnografisk studie där hon undersökt hur barnen utför och skapar 

mening i deras bildaktiviteter. Studien har gjorts på två olika förskolor där hon har gjort 

deltagande observationer, samtalat med både personal och barn och även dokumenterat 

barnens bilder. I sin studie framhäver hon att vuxna har en högre position än barn, vilket hon 

menar syns då vissa barn alltid försöker rita teckningar som ska nå upp till de krav som de tror 

vuxna har. Barn kan ha en press på sig att de ska rita sådant som är bra i vuxnas ögon, och 

detta försöker de uppnå genom att öva på att rita med hjälp av mallar eller rita av barn som de 

tycker ritar bättre än de själva. Barn som känner att de inte kan prestera bra och nå upp till 

förväntan väljer oftast att avstå från att rita vilket kan ses som problematiskt när det gäller 

bildskapande. Ändå förklarar Ahlner Malmström (1991) att barn har sitt eget bildspråk, det 

finns inga rätt eller fel när barn ritar. Hon framhäver även att det inte finns barn som är bättre 

eller sämre på att rita. När barn lär sig att rita har de olika förutsättningar, precis som att 

barn har olika förutsättningar för att lära sig tala. Bildspråket är personligt precis som ens röst 

inte är lik någon annans (Ahlner Malmström, 1991). Pramling et al. (1993) belyser hur vissa 

barn i deras studie hade ett outvecklat bildspråk, som de jämförde med barnens verbala språk 

och menar att de kunde anknyta den outvecklade teckningen till ett outvecklat verbalt språk. 

De poängterar dock att barnen som har ritat teckningar som de ser som utvecklade kan ha ett 

outvecklat verbalt språk. Detta visar då att de barnen har lättare att uttrycka sig när de 

ritar. Pramling et al. (1993) menar även i sin studie om vad barnen kommer ihåg från sagor, 

att bildspråket kunde kopplas till barnens minne av boken. De framhäver att de barn som 

ritade mindre utvecklade bilder också var de som inte kunde återberätta sagan på samma sätt 

som de andra som hade mer utvecklade bilder.   

  

Enligt Pramling et al. (1993) ritar barn hur de tolkar världen utifrån sina tidigare erfarenheter. 

Samtidigt poängterar Aronsson (1997) att barn ritar det som de anser är viktigast just då, 

därför menar hon att barns värderingar syns i deras teckningar. Även Änggård (2005) belyser 
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att pedagoger genom bilderna kan se vad barn finner betydelsefullt eftersom de ritar det som 

intresserar dem. Barnes (1994) lyfter fram att barns självkänsla stärks när pedagogerna 

uppmuntrar och utmanar dem att rita från sin fantasivärld. Barnen tränas på att gå utanför 

ramarna och se saker på nya sätt och bli säkrare på att testa nya idéer.   

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
I den här delen redogör vi för den teoretiska utgångspunkt som vi valt att använda i samband 

med vår studie. Då vi utgår ifrån barnens tankar och uttryck för vad de kommer ihåg av 

böcker och vad de uppmärksammar vid högläsning, har vi valt att utgå ifrån ett 

barnperspektiv. För att närma sig ett barnperspektiv behöver forskaren enligt Roos (2014) 

även ställa sig frågan om vad hen har för syn på barn och barndom, vilket även vi har gjort. 

 

4.1 Barnperspektiv 
Både Halldén (2003) och Qvarsell (2003) tar upp barnperspektivet som ett framväxande 

begrepp i samhället. De betonar att begreppet oftast sätts i samband med barns rättigheter, 

vilket bland annat innefattar deras rätt att höras i samhället. Samtidigt påpekar flera som 

belyser barnperspektivet att begreppet är svårtolkat. Beroende på vad som lyfts fram kan 

begreppet ha olika innebörder (Halldén 2003; Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 

2011). Pramling et al. (2011) framhäver att begreppet kan direkt översättas direkt till ”ett sätt 

att se på barn” (s.39). Dock poängterar de att detta gör att förklaringen blir för bred för att 

kunna användas i exempelvis forskning då det kan handla om vilken barnsyn som helst. De 

belyser också att begreppet blir meningslöst då alla teorier som handlar om barn kan sägas 

uppnå ett barnperspektiv. Halldén (2003) tar upp att grunden för ett barnperspektiv är den syn 

samhället har på barn och hur stor plats de får ta. Det handlar om vad barn har för erfarenheter 

av det de får ta del av och hur de sedan uttrycker erfarenheterna. Halldén (2003) poängterar 

även att ett barnperspektiv utgår från barns perspektiv, men för att det ska framstå som 

barnperspektiv krävs det exempelvis en närvarande forskare som tolkar barnens uttryck. 

Samtidigt belyser Roos (2014) att vuxna aldrig fullt ut kan sätta sig in i ett barns perspektiv då 

de alltid måste göra tolkningar av barnens uttryck. Pramling Samuelsson et al. (2011) 

beskriver att de som sätter sig in i ett barnperspektiv vill alltså på ett verklighetstroget sätt 

frambringa tolkningar av barnens uttryck. 

 

4.2 Barndom och barnsyn 
Dahlberg, Moss och Pence (2014) belyser att det inte bara finns en barndom eller en syn på 

barn, synen vi har är viktig och kan ses som utgångspunkten för den plats barn får ta i vårt 

samhälle. Dahlberg et al. nämner flera barndomar i sin studie. Författarna talar om en 

barndom där barnen ses som medkonstruktörer (s.110) i sin omvärld. De menar att barnet ses 

som en egen individ med egna intressen och en egen plats i samhället och att barndomen är en 

lika viktig del av livet som andra delar. Dahlberg et al. (2014) poängterar att det är viktigt att 

förstå barn som en del av uppbyggnaden i samhället. De är kunniga och bidrar till sitt eget 

lärande med sina egna erfarenheter som utgångspunkt. De menar även att barn är viktiga och 

deras röster har samma värde som de vuxnas. Samtidigt belyser de att det råder 
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maktskillnader mellan barn och vuxna. Därför är det viktigt att pedagoger och andra vuxna är 

medvetna om dessa skillnader och hur barn handlar utifrån dessa, för att veta hur barnen 

påverkas.   

Vi har i denna studie försökt komma så nära ett barns perspektiv som möjligt, men eftersom 

vi har tolkat barnens uttryck och forskare har lyft att vuxna inte helt kan förhålla sig till barns 

perspektiv utgår denna studie från ett barnperspektiv.  

 

5. Metod 
I denna studie har vi valt att utgå ifrån strukturerade samtal och observationer. Eriksson- 

Zetterquist och Ahrne (2015) menar att till skillnad från enkätintervjuer där intervjuaren har 

ett standardformulär som hen utgår ifrån, blir intervjuaren i en kvalitativ intervju mer fri att 

lägga till frågor där intresse väckts. De framhäver att syftet med att göra en intervju är att 

förstå informantens perspektiv, men även att det krävs tolkning av det som tagits upp. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) beskriver strukturerade samtal, vilket på flera 

sätt liknar en kvalitativ intervju. I strukturerade samtal utgår intervjuaren från ett visst 

material som hen vill att barnet berättar mer om för att förstå uppfattningarna om fenomenet. 

De frågor som ställs syftar till att utmana barnet att berätta mer. Eftersom Doverborg och 

Pramling Samuelssons et al. fokus ligger på barn, har även vi valt att använda begreppet 

strukturerade samtal. 

Under observationerna har en liten grupp barn blivit lästa för. Efter högläsningen fick barnen 

rita någonting från sagan samtidigt som vi samtalade om deras teckningar. Braxell (2010) 

framhäver att barn lättare kan ge uttryck för sina uppfattningar om de samtalar kring en 

teckning som de har ritat. I den här delen kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga 

för att komma fram till ett resultat. Vi kommer ta upp det i följande ordning: urval, 

genomförandet av observationerna, pilotintervjuer, genomförandet av strukturerade samtal, 

bearbetning av data, etiska ställningstaganden, giltighet och tillförlitlighet och 

metoddiskussion. 

 

5.1 Urval 
Studien riktar sig till barn mellan 4-6 år. Materialet är insamlat från tre olika förskolor som 

ligger i västra Sverige. Vi valde att vara på två förskolor där barnen känner oss sedan tidigare 

samt en förskola där barnen inte kände oss. På dessa förskolor lämnade vi ett missivbrev till 

samtliga barn mellan 4-6 år vilket blev 81 barn, av dessa var det 34 som svarade ja. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) framhäver att det är lättare att föra ett samtal 

med barn om man fått en relation till dem som bygger på deras förtroende. De belyser att det 

därför är en fördel för lärare som kan beforska sin egen barngrupp. Samtidigt framhäver 

Kvale och Brinkmann (2014) att barn kan få känslan av att det finns rätt och fel och att 

forskaren därför ska undvika att förknippas med läraren. Studien baseras på ett 

bekvämlighetsurval (s.108) som enligt Trost (1997) innebär att forskaren gör en undersökning 

på de personer som hen har tillgång till. I vår studie innebar det att pedagogerna fick välja de 
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barn som skulle vara med på högläsningen, utifrån de föräldrar som gett godkännande till att 

delta i forskningen och sammanlagt har 22 barn deltagit i studien. 

  

5.2 Genomförandet av observationerna 
Genom att göra observationer kan vi se vad som händer under högläsningen. Eftersom det 

ofta händer väldigt mycket under en observation poängterar Løkken ochSøbstad (1995) att det 

är viktigt att forskaren väljer vilka glasögon hen ska ha på sig, alltså vilket perspektiv 

forskaren ska ha och vad hen vill titta på. Under denna studie var fokus på barnen. Vi lade 

vikt vid vad barnen uppmärksammar under högläsningen och vad de kommenterar. Detta för 

att jämföra vad barnen kommer ihåg efter högläsningen. Eftersom kroppsspråket kan vara till 

stor hjälp för att tolka vad barnen ger uttryck för har alla observationerna filmats för att de 

noga ska kunna analyseras (Doverborg & Pramling Samuelsson 2012). 

Observationerna som är gjorda under denna studie var strukturerade. Det var alltså bestämt 

innan vilken situation som skulle observeras, vilket i denna studie var ett högläsningstillfälle 

(Løkken & Søbstad, 1995). Pedagogen på respektive förskola gavs möjligheten att bestämma 

vilka barn som skulle delta i högläsningen samt hur många barn. Antalet varierade mellan 3-7 

barn vid varje högläsningstillfälle. Varje grupp barn fick först lyssna på en saga som de hade 

hört flera gånger tidigare. Denna bestämdes i förväg av pedagogen. Vid nästa 

högläsningstillfälle med gruppen fick de lyssna på en saga de inte hade hört förut som vi valt 

ut. Under tiden pedagogerna läste för dem förde vi löpande protokoll, vilket innebär att 

forskaren gör korta observationer och skriver upp allt som händer, för att underlätta analysen 

filmades observationerna (Løkken & Søbstad, 1995). Sammanlagt deltog 22 barn i 

observationerna, och de olika högläsningstillfällena varierade mellan 9-16 minuter. 

 

5.2.1 Sammanfattning av de böcker som varje barngrupp läst 
I varje barngrupp har vi observerat högläsningstillfällen där pedagogen valt ut en bok som 

barnen lyssnat på flera gånger tidigare. Vi valde även ut en bok som barnen inte hade hört 

tidigare och observerat när de lyssnat på dessa två sagor vid två olika tillfällen. Nedan har vi 

gjort en kort sammanfattning av böckerna som har lästs på de olika avdelningarna. 

Avdelningarna har vi valt att kalla för Piraterna, Vitsipporna, Humlan och Regnbågen. 

 

Piraterna läste Listigt Alfons Åberg. Boken handlar om Alfons som är hemma hos sin farmor 

tillsammans med sina äldre kusiner. Kusinerna vill inte låta Alfons vara med när de spelar 

kort med farmor eftersom de tycker att han är för liten och inte förstår. Alfons blir ledsen och 

tröstäter upp alla farmors nybakade kakor som de tillsammans skulle fika med senare. När 

kusinerna sedan upptäcker detta blir de först arga, dock inser kusinerna att Alfons är ganska 

stor och nog visst förstår och låter honom vara med. 
 

Vitsipporna läste Grodan blir glad. Boken handlar om Grodan som är avundsjuk på sina 

vänner som alla är bra på någonting. Själv känner han sig mer värdelös ju mer han försöker 

klara saker som sina vänner kan men bara misslyckas, så som att flyga och baka kakor. Efter 

ett samtal med en god vän inser han dock vad han är bra på och som sina vänner inte kan. 
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Humlan läste Underbara familjen Kanin och Godistrollet. Boken handlar om Lillebror kanin. 

Då lillebror kommit på pappa som står och mumsar i godisskåpet fast det inte är lördag, börjar 

han ifrågasätta myten om Godistrollet som kidnappar barn som äter godis på fel dag. När 

Lillebror en vanlig vardag sätter tänderna i första godisbiten kommer Godistrollet 

indundrande och för med sig Lillebror till sin fabrik, där många andra barn sitter fångade och 

tvingas göra godis. Lillebror är dock fast besluten för att försöka fly och maskin på fabriken 

ger Lillebror en ledtråd till hur han ska göra för att rymma. Med hjälp från de andra barnen 

lyckas de äta upp Godistrollet, och allt som blev kvar var en pytteliten tomte. 

 

Regnbågen läste Ronny och Julia klär ut sig. Boken handlar om de två vännerna Ronny och 

Julia som tycker om att klä ut sig till Riddare och prinsessa. Men när Julia en dag bestämmer 

sig för att hon hellre vill vara doktor vill hon även att Ronny ska vara hennes sjuka patient, 

vilket han inte vill och de blir osams. Efter att ha varit ifrån varandra ett tag börjar de inse att 

de hellre vill vara vänner och i slutet bestämmer de dig för att klä ut sig till det den andre ville 

från början i hopp om att de förlåter varandra.   

 

Samtliga avdelningar läste Bravo bygger monsterhus. Boken handlar om Bravo som vill 

hjälpa sina monstervänner att bygga ett hem, eftersom Bravos pappa inte tycker om att de bor 

hos dem då monstren bara stökar ner. De rustar därför upp en busskur så att den blir 

hemtrevlig, men en polis kommer och kör iväg dem. Då får de den briljanta idén att bygga ett 

hus på taket på Bravos lägenhet. Se även bilaga1. 

 

5.3 Pilotintervju 
När upplägget för studien var klart och frågorna arbetats fram gjorde vi pilotintervjuer. Från 

början var det meningen att vi skulle göra gruppintervjuer. Detta för att vi trodde att vi skulle 

få ett bättre samtal med barnen då de kände trygghet med varandra. Vi började att göra en 

pilotintervju med fem barn som var mellan 5-6 år. Under intervjun upplevde vi dock att två 

barn inte hade något direkt fokus på uppgiften. De teckningar som de gjorde kunde vi inte 

koppla till boken varken med hjälp av samtal eller genom egen tolkning, utan de störde mest 

de andra barnen. Ett barn valde även att istället titta på när de andra barnen ritade. Efter att ha 

tittat ett tag deltog även hon i ritandet. Vi fick inte heller här någon koppling mellan sagan 

och det hon ritade. Två barn fokuserade dock på uppgiften trots ljud och rörelse. På grund av 

ljudet som blev var det dock ansträngande att föra ett samtal om deras tankar. Efter intervjun 

kom vi fram till att även om alla skulle vara fokuserade på uppgiften så skulle det vara svårt 

att hålla ett samtal om boken med allihop samtidigt. Änggård (2005) belyser även att barn ofta 

härmar varandra vilket vi kunde se med två av barnen som båda valde att bara göra prickar på 

pappret. 

Vi gjorde även en enskild intervju för att se om resultatet blev annorlunda. Vi märkte tydligt 

att samtalet kunde flyta utan störningar och allt fokus kunde ligga på ett och samma barn, 

samtidigt som det barnet verkade känna sig bekväm i situationen. Vi upplevde att vi fick ut 

mer av den enskilda intervjun, samtidigt som vi kunde vara säkra på att de inte blev påverkade 

av något annat barn. 
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5.4 Genomförandet av strukturerade samtal 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) lyfter att många lärare är av uppfattningen att 

barn hamnar i en utsatt situation vid enskilda samtal med en vuxen. Innan vi gjorde vår 

pilotintervju delade även vi den övertygelsen. Författarna själva har dock erfarenheterna av att 

barn tycker att det är spännande och roligt att det får en vuxens fulla uppmärksamhet. Efter 

vår pilotintervju där vi hade ett enskilt samtal med ett barn, kunde vi dela den uppfattningen 

och det stärktes även när vi var på förskolorna och flera av barnen i glädje utbrast ”är det min 

tur nu”. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) lyfter det enskilda samtalet som en 

effektiv metod när det är enskilda barns tankar som är det intressanta, vilket också var en av 

anledningarna till att vi ändrade oss från gruppsamtal till enskilda samtal. De framhäver även 

att det är lättare att undersöka samband och likheter i de olika samtalen om de sker med ett 

barn i taget, så att de inte påverkar varandra. 

 

Efter högläsningen hade vi alltså enskilda strukturerade samtal med barnen och för att hinna 

med fler samtal valde vi att dela på oss. Vi var därför ensamma med barnen i ett rum där vi 

kunde stänga om oss för att undvika störande moment. De strukturerade samtalen ägde rum på 

respektive barns avdelning. Vi gick alltså inte iväg till exempelvis kontor eller lärarrum. 

Kvale och Brinkmann (2014) poängterar maktskillnaden som blir när en vuxen intervjuar ett 

barn, men denna skillnad menar de att forskaren kan minska om intervjun äger rum i en miljö 

som barnet är bekant med och känner sig trygg i. Braxell (2010) framhäver att barn lättare kan 

ge uttryck för sina uppfattningar om de samtalar kring en bild som de ritat. Även Chambers 

(2014) belyser att barn ofta har lättare att samtala om de samtidigt får vara kreativt aktiva, 

genom att till exempel rita. På detta sätt menar han att den vuxne naturligt kan samtala med 

barnen om teckningen och vad de förstår av sagan. Barnen fick därför under samtalet rita 

någonting från sagan vilket styrde vårt samtal. Dessa teckningar använde vi sedan i vår 

analys. För att vara säkra på att få med gester, ansiktsuttryck och kommentarer som kunde 

vara betydande för resultatet, använde vi en videokamera och en diktafon. På så sätt kunde vi 

få ett bättre flyt i samtalet och istället för att behöva anteckna allt, kunde vi anteckna tankar 

som uppkom under samtalet vilket är en dokumentationsform som rekommenderas av 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2012). Barnen fick även berätta vad de kom ihåg från 

sagan och vad de har för läsvanor. De barn som ville titta i boken fick lov till det. Det blev 

dock någonting som vi fick beakta i analysen eftersom det kan påverka resultatet. Däremot 

försökte vi i största möjliga mån diskutera sagan innan de tittade i boken för att ändå få en 

uppfattning av vad de kommer ihåg. 

 

5.5 Bearbetning av data   
För att komma fram till resultatet har vi dels jämfört barnens kommentarer från högläsningen 

med det som de uttryckte under samtalen, både genom tal och bild. Vi har lyssnat på vad 

barnen sagt i samtalen samtidigt som vi har tittat på vad de ritat för att se om minnet av sagan 

visar sig likadan eller bättre i bild eller tal. Sedan har vi jämfört barnens båda teckningar med 

varandra för att se om det finns likheter i deras sätt att rita och val av motiv, exempelvis 

karaktär, situation eller föremål. Till sist har vi även tittat på alla barnens teckningar för att se 

likheter och samband, exempelvis vilken avbildning som är vanligast. På detta sätt har vi 
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kunnat få fram information om vad barnen minns från sagan och vad de flesta barnen kommer 

ihåg. 

 

5.6 Etiska ställningstaganden 
Vi har i vår studie utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav, som är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här redogör 

vi för hur vi har använt oss av kraven.   

För att ge information till dem som studien rörde valde vi att skriva missivbrev som vi sedan 

delade ut till föräldrarna och pedagogerna. Vi gav även pedagogerna muntlig information om 

studien. I missivbrevet beskrev vi vilka vi är, vad studien handlade om och studiens syfte. 

Barnen som skulle delta i studien blev även informerade när vi var på plats. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna som valts ut har rätt att själva bestämma om sitt medverkande i studien. 

De har även rätt att avbryta sitt medverkande utan påverkan av forskarna (Vetenskapsrådet, 

2002).  Då deltagarna var under 15 år behövde vi få samtycke från föräldrarna. Därför hade vi 

med ett samtyckesformulär i missivbrevet som barnens föräldrar fick skriva under om de gav 

tillåtelse att deras barn fick vara med i vår studie. Vi klargjorde även att medverkandet var 

frivilligt. Vi tog hänsyn till att vissa barn inte ville bli filmade och därför inte behövde 

medverka i studien. Det var även några barn som inte ville vara med och rita efter läsningen 

och därför erbjöd vi oss att bara prata med dem och gav dem chansen att avbryta 

medverkandet om de så ville. Löfdahl (2014) belyser att forskaren bör förhålla sig kritiskt till 

då hen tar del av barns samtycke. Eftersom de kanske egentligen inte förstår vad det innebär. 

Hon tar upp ett exempel där hon fått godkännande av en grupp barn att filma dem. I leken 

bestämde barnen att hennes kamera fick vara med som en övervakningskamera. Barnen lekte 

dock bara där “övervakningskameran” inte kunde filma dem vilket hon menar kunde tolkas 

som att de inte ville bli filmade. Norlin (2013) framhäver även att barnen i hans studie ena 

dagen vill bli filmade och nästa inte, vilket också är någonting observatörer måste vara 

lyhörda för och respektera. Han betonar även att barn påverkas när forskaren är närvarande 

med sin kamera, detta är då någonting som måste tas hänsyn till när materialet sedan 

analyseras. I missivbrevet uppfyllde vi även konfidentialitetskravet som innebär att allt 

material som vi samlat in ska behandlas konfidentiellt, vilket betyder att obehöriga inte ska 

kunna komma åt information om de som deltagit (vetenskapsrådet, 2002). Detta tog vi hänsyn 

till genom att vi använde oss av fingerade namn samt att vi inte nämner vilka förskolor vi 

utförde vår studie på. Nyttjandekravet innebär att insamlat material bara får användas i denna 

studie och att resultatet bara får användas till forskning (ibid). Detta poängterade vi även i 

missivbrevet. 

 

5.7 Giltighet och tillförlitlighet 
För att nå tillförlitlighet framhäver Trost (1997) att alla frågor ska ställas på samma sätt och 

under lika omständigheter för att undvika slumpmässiga händelser som kan påverka resultatet. 

Samtidigt finner han det märkligt att en kvalitativ intervju ska försöka mäta tillförlitlighet och 

giltighet då en kvalitativ intervju ofta är intresserad av att finna olikheter. De samtal vi har 

haft med barnen ställdes i olika rum och av olika personer, eftersom vi delat antalet barn 
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mellan oss. Samtalen är även gjorda under olika tider på dagen för att det skulle finnas 

möjlighet att hinna med dem i samråd med avdelningarnas olika scheman. För att uppnå 

giltighet menar han att det krävs att forskaren ställer frågor som kan ge svar på det som hen 

vill veta. Eftersom vårt syfte från början var bredare och utformat lite annorlunda har vi i 

intervjun ställt frågor om barnens erfarenheter av böcker. I det syftet som studien har nu var 

dessa frågor irrelevanta och vi har därför valt att bortse från dem när vi analyserade 

materialet. Det gamla syftet omfattar studiens nuvarande syfte men ur en annan synvinkel. Vi 

kunde därför utan problem använda det insamlade materialet och det var inte heller någon 

fråga som vi kunde frågat för att komma närmare det vi ville veta. Samtidigt framhäver Trost 

(1997) att som intervjuare krävs det att man tolkar den intervjuades signaler och uttryck och 

därför måste intervjuaren vara lyhörd för dessa. Genom att alla observationer och samtal var 

filmade har vi i efterhand kunnat titta igenom dem flera gånger för att uppmärksamma saker 

som barnen gett uttryck för. Detta för att kunna göra en så bra tolkning som möjligt för att 

uppnå giltighet. Vi hittade inte mycket forskning om just det som vi valt att rikta in oss på, 

vilket gör att studien inte vilar på en så stark bakgrund, därmed kan den också ifrågasättas hur 

säker den egentligen kan vara. Vi lämnade ut lappar till 81 barn men fick ett bortfall på 47. 44 

av dem fick vi inte svar från och då blev det 34 barn. Av dessa barn har 22 barn varit med 

under observationerna och 17 av dem har vi haft samtal med. 16 av de barnen har vi haft 

samtal med om både en ny och en gammal bok, sammanlagt har vi alltså haft 33 barn 

samtal. Av våra analyser har vi kommit fram till några slutsatser som vi senare tar upp i 

resultatdelen, dock anser vi att studien är för liten för att kunna representera en population och 

ge säkra resultat men samtidigt räckte inte tiden till att göra studien större. 

   

5.8 Metoddiskussion 
När vi först valde att göra observationer var det för att se vilket intresse barnen visade sagan 

under högläsningen för att därefter se om de verkade uppmärksamma och intresserade osv. 

Eftersom syftet från början var att se om barnens erfarenheter av böcker och deras visade 

intresse under högläsningen verkade påverka vad de mindes från bokens innehåll. Samtidigt 

som vi fick problem med hur vi skulle analysera vårt material för att få svar på 

frågeställningarna, blev vi mer intresserade av vad barnen tycktes uppmärksamma under 

högläsningen i jämförelse med vad de mindes efter sagan. Med hjälp av de inspelningar vi 

gjort från observationerna och samtalen kunde vi därför enkelt analysera datan ur ett annat 

perspektiv. Då syftet inledningsvis även var att se om barnens erfarenheter av böcker hade 

påverkan på vad de minns från sagan efter högläsningen, hade vi även frågor i samtalen med 

barnen som kunde ge oss en uppfattning om hur mycket de brukar läsa. Frågorna var bland 

annat när de läser hemma och vad de läser hemma. Barnens svar på dessa frågor har vi valt att 

inte analysera då det inte längre var relevant för studien. Från början var det även tänkt att vi 

skulle genomföra gruppsamtal med barnen. Dock fanns risken att de påverkade varandra och 

att de ritade samma sak som grannen (Änggård, 2005), vilket vi även uppmärksammade under 

vår pilotintervju med en grupp barn då ett barn ritade av sin kamrats teckning. Vi gjorde 

därför även en pilotintervju med ett enskilt barn för att se om det var ett bättre alternativ, 

vilket vi snabbt kunde konstatera att det var. 
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Vi valde att vara på två avdelningar på två olika förskolor där barnen känner oss sedan 

tidigare, detta för att framhäver Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) att det är lättare 

att samtala med ett barn som man byggt upp en relation med. Vi valde även att vara på två 

avdelningar på en förskola där barnen inte kände oss för att se om vi kunde märka någon 

skillnad. Dock upplevde vi ingen skillnad, utan på samtliga avdelningar visade barnen 

signaler som tydde på att de tyckte att det var spännande och roligt att vi var där. Bland annat 

fick vi kommentarer som “får jag också vara med dig idag”, “får jag göra nu” och “är det min 

tur nu, jag var inte här förra gången” (han syftar här på första högläsningstillfället). Något 

som kan diskuteras är om resultatet kan ha påverkats negativt av att barnen redan kände oss. 

Kvale och Brinkmann (2014) framhäver att forskaren ska undvika att förknippas med läraren 

då barn kan få en känsla av att det ska vara på ett visst sätt och att de kan göra fel. Under våra 

samtal med barnen var det fyra barn som ville titta i boken och därmed också valde att rita av 

vilket skulle kunna tolkas som att de vill göra helt rätt. Dessa barn gick dock på olika 

avdelningar och därmed kände vi två av dem sedan tidigare. Vi bedömde därför inte att de 

barnen som kände oss ritade av på grund av andra prestationskrav än de barn vi inte kände. Vi 

tror alltså att det inte hade gjort någon skillnad om vi kände dem eller inte. De hade ändå ritat 

av bilder i boken. Vad som även är viktigt att uppmärksamma är att ingen av pedagogerna 

hade läst Bravo bygger monsterhus innan de läste den för barnen. Vi hade visserligen med oss 

boken först när det var dags för läsning, men samtidigt hade vi inte nekat dem till att läsa den 

innan om det var någon som hade frågat. Chambers (2014) framhäver att pedagogerna alltid 

borde ha läst boken innan de läser den för barnen, dels för att slippa överraskas av bokens 

innehåll men även för att kunna läsa texten flytande utan att staka sig och på så vis bryta 

spänningen i sagan. Det kan däremot vara så att pedagogerna valde att inte fråga om de fick 

läsa boken innan för att de tog för givet att vi inte skulle ge dem en bok med otäcka 

överraskningar. Samtidigt upptäckte vi precis som Chambers nämnt att pedagogerna stakade 

sig mer under läsningen av den boken som de inte hade läst förut än den som de hade läst. 

Under analysen har vi även tagit hänsyn till att både barn och pedagoger kan ha betett sig 

annorlunda på grund av att de blivit filmade. En pedagog gjorde reflektionen att barnen var 

tystare under högläsningen, hon menade att de i vanliga fall brukar berätta vad som kommer 

att hända i boken när det är en bok de läst förut 

 

6. Resultat 
Den data vi har samlat in redovisas under denna del och analyseras med utgångspunkt ur 

barnperspektivet där vår syn på barn ingår, som är att barnen är egna individer, med egna 

intressen och är en viktig del av samhället. Vi kommer ta upp delar av det vi har fått fram 

under våra samtal och observationer och sedan kommer vi att redogöra för de resultat vi fått 

utifrån det. För att det ska bli tydligt har vi delat upp resultatet i vad vi kommit fram till under 

observationerna, samtalen och av barnens teckningar. Under rubriken barnens teckningar har 

vi även delat upp resultatet under vad barnen har ritat och avslutningsvis jämför vi några 

barns teckningar från första och andra tillfället. Som tidigare nämnts fick barnen ta del av en 

bok som de inte hade hört förut, denna har vi valt att benämna som den nya boken och en bok 

som varje barngrupp läst flera gånger som vi har valt att benämna som den gamla boken. 
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 Fokus i resultatet och analysen är dock på den nya boken alltså, Bravo bygger monsterhus, 

men vi har valt att använda de gamla böckerna som jämförelse för att få en tydligare blick 

över vad de uppmärksammar och om det de kommer ihåg från den nya boken skiljer sig från 

den gamla. 

Vi kommer alltså ta upp det i följande ordning: böcker som lästes under våra observationer. 

barnens uttryck vid högläsningen, vad barnen kom ihåg efter högläsningen, barnens 

teckningar och kommentarer. 

 

6.2 Barnens uttryck vid högläsningen 
Observationerna har visat att barnen gav mer kommentarer om detaljer i den nya boken än 

vad de gjorde när de läste den gamla boken. Nedan visas ett uppslag ur boken Bravo bygger 

monsterhus. Efter uppslaget följer kommentarer som barnen gett under högläsningen. 

Uppslag1 i Bravo bygger monsterhus av Maja-Stina Andersson 

Avdelning Regnbågen 

Jens- Där är en krokodil. 

Elias- Där är en riktig orm. 

Jens- Och där är en riktig krokodil och blod. 

Pedagog- Tycker ni att det ser trevligt ut? 

Alla barn- Nee. 

Ally- Och det ligger till och med smörgåsar på golvet. 

Avdelning Vitsipporna 

Emmy- Där är monstret. 

Avdelning Humlan 

Boris- De är dom tre (pekar på foton på monstren på väggen i boken). 

Anna- Det är massa fotavtryck. 

Boris- Oj titta här. (pekade på något som inte kunde tyda vad det var) 

Avdelning Piraterna 

Pedagog- Ser ni hur det ser ut? 

Alla barn – Aa. 

Anton- Med ormar. 
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Pedagog- Sega… sega ostbågar. 

Leif – Där är en krokodil.   

Per – Och så ostbågar. 

Anton - Och en kanin. 

Per- Och nu är det ett monster. 

Det som framkom vid observationerna var alltså att barnen uppmärksammade flera detaljer i 

bilden under själva högläsningstillfället. I kommentarerna från de olika barngrupperna kunde 

vi även se att de detaljer barnen tog upp under högläsningen var ganska lika, exempelvis att 

det finns en krokodil och en orm på bilden. Något som ett barn på avdelning Regnbågen 

uttryckte att han såg blod, vi anar dock att han syftade på en karaff med röd vätska som hade 

vält Genom Dominković et al. (2006) kan vi dra slutsatsen att han gör sin egen tolkning av 

bilden. En möjlig tolkning är att då han även tidigare pekat ut krokodilen på bilden kan han ha 

kopplat den till den röda vätskan. Eftersom vissa barn ser krokodilen som ett farligt djur som 

kan skada andra misstänker vi att han ser det röda som blod då krokodilen låg nära den röda 

pölen på golvet. Några poängterade även monstren som togs upp i texten och syntes på tavlor 

i bilden. I jämförelse med de gamla böckerna kan vi konstatera att de gav mer kommentarer 

undertiden de läste den nya boken. Vi tror att anledningen till att barnen inte kommenterade 

lika mycket vid högläsningen av den gamla boken, var att de kanske tröttnat på den, eller att 

de kanske redan gått igenom alla detaljer som intresserade dem och det som de tyckt varit 

svårtolkat. Samtidigt var det ett av barnen kunde delar av texten från boken Ronny och Julia 

klär ut sig som hade valts ut på hennes avdelning. Att hon kunde delar av texten kan bero på 

att det var hennes favorit bok. Exempel på hennes uttryck visas i följande kommentarer: 

 

Avdelning Regnbågen 

(Pedagogen läser ur sagan)- Och Julia, hon tycker om att göra sig fin med rosa 

klänning och prinsesskrona… 

Melissa- Meeen... idag var hon doktor. 

 

6.3 Vad barnen kom ihåg efter högläsningen 
Efter samtalen med barnen framstod det att det var väldigt olika vad barnen kom ihåg. Det har 

dock visat sig att barnen hade svårare att komma ihåg vad som hänt i boken som de bara hört 

en gång än den de hört flera gånger. Det var till och med tre barn som knappt kom ihåg 

någonting av boken. Ett av barnen minnas någonting mer än att det var bajs på sista sidan, 

vilket var någonting som uppmärksammats under högläsningen och ledde till en kort 

diskussion. Inte heller hennes teckning kunde på något sätt kopplas till sagan då det var en 

bild på en traktor, som hon själv uttryckte inte fanns med i sagan. Ett barn kom endast ihåg att 

boken handlade om monster. Det var även vad han beskrev att han ritat även om det inte var 

tydligt då bilden bestod av bara streck. Det var även ett barn som ritade ett hus och sa att det 

var ett trollhus. Han kunde dock inte berätta någonting om vad boken handlade om. De flesta 

barnen visade sig däremot komma ihåg både monstren och att de skulle flytta. Bland de 

övriga händelserna i boken skiljer det sig dock lite mer mellan barnen om vad de kom ihåg 

och hur mycket. Några av barnen kunde minnas pappan som snubblar, andra kunde minnas att 

de byggde hus på busshållplatsen och att polisen kom och sa att de inte fick bo där. Det vi har 

kommit fram till är att barnen kommer ihåg de delar i boken som upprepas. 
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När vi jämförde den nya boken med den gamla kunde vi se skillnader både vid kommentarer 

under högläsningen som vi tog upp tidigare, och när vi samtalade med dem efter 

högläsningen. Vi uppmärksammade att barnen inte var lika aktiva i sina kommentarer vid 

läsningen av den gamla boken. Det visade sig dock att när vi samtalade med dem att de kom 

ihåg mycket mer från den jämfört med nya boken. Det kan bero på att de har läst den gamla 

boken flera gånger och gjort sig bekanta med innehållet. Samtidigt var det ett par barn som 

kunde återberätta den nya sagan ganska bra trots att de bara hört den en gång. Vilket kan 

betyda att de barnen är mer intresserade av böcker och kanske även tyckte om boken. 

 

6.4 Barnens teckningar och kommentarer 
Vi har analyserat alla barnens teckningar men har valt ut några av teckningar som visas nedan 

kopplade till deras kommentarer om vad de kommer ihåg från boken. Först kommer vi att 

redovisa hur många barn som ritade vad under samtalet av den nya boken med hjälp av en 

tabell. 

 

Tabell 1.1 Motiv ur sagan   

Antal barn = 16  

Monster 6 

Bravo  3 

Hus 6 

Ritat av 4  

Annat 1 

 

(Omarbetad efter Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt, 1993, s. 60.) 

Tabellen visar antalet motiv som barnen ritat från den nya boken. Antalet motiv i tabellen 

stämmer däremot inte överens med antalet barn och det är för att några barn valde att rita flera 

motiv, till exempel både hus och monstren. Vi har i tabellen inte gjort någon skillnad på om 

barnen ritat ett eller flera motiv även om det varierade. Det visade sig alltså vara lika vanligt 

bland barnen att rita monster som att rita hus. Detta tyder på att de vanligaste motiven barnen 

väljer att rita är de delar i sagan som upprepas, att det handlar om monster som ska bygga ett 

hus. Men det kan även handla om att de väljer att rita sådant som är bekant för dem.  Eftersom 

de flesta har ritat monster kan det tyda på att de har erfarenheter av vad monster är. Barnen 

kan också ha intresse för monstren då de är ovanliga figurer. Anledningen till att få barn har 

ritat Bravo kan bero på att hen inte är lika intressant som de andra figurerna. En tolkning till 

varför flera barn ritade hus kan bero på att hus är något de är bekanta med, även om alla inte 

själva bor i ett hus har de vid något tillfälle ändå sett eller varit i ett.  

6.4.1 Barnen som ritade av 

Nedan visas två av fyra teckningar som är avritade från boken. Det som vi har kunnat se på 

dessa teckningar i jämförelse med de barnen som inte ritade av, är att dessa teckningar har 

mycket fler detaljer. Två av barnen som ritade av gjorde det även från den boken som de läst 

förut. 
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Bild 1.1 av Ally från Regnbågen                        Bild 1.2 av Emmy från Vitsipporna 

 

Teckningarna som Ally och Emmy har ritat föreställer båda den bild där monstren byggt huset 

på en busshållplats (se bilaga 2). Bild 1.1 har däremot inte med karaktärerna som fanns med 

på bilden i boken, detta är för att Ally valde att inte rita allt som fanns med då hon tyckte att 

det var för svårt. Samtidigt som hon tog upp att det inte behövde vara precis som på bilden 

hon ritade av, nedan ser vi hur Ally uttrycker detta: 

 

Ally- Detta ska jag rita, men det behöver inte vara exakt samma… 

 

Här har hon bläddrat fram den sidan med bilden hon vill rita av. 

 
Ally- Jag vet, om molnen är med syns inte allt på bilden. Det behöver ju inte vara 

exakt samma… Men jag vill inte rita Bravo och monstren 

Mary- Du får rita som du vill. 

Ally- Vet du vad det lättaste är, det är att inte rita dom. 

 

Ally var snabb med att ta fram boken för att hitta en sida som hon ville rita av, även Emmy 

påpekade att hon behövde boken när hon skulle rita, som uttrycks nedan: 

 

Emmy- Jag behöver bilden i boken. 

Cecilia- Vad är det du vill rita då? 

Emmy- När alla har fått sitt hus. 

 

Emmy påpekade direkt att hon behövde bilden i boken för att kunna rita den händelsen då 

monstren flyttat in i sitt hus, men innan hon började titta i boken bad Cecilia henne att berätta 

vad den handlade om vilket hon väl kom ihåg. Cecilia uppmuntrade henne även till att pröva 

att rita utan boken då hon talade om att hon fick rita precis som hon ville, men fick följande 

kommentar: 

 

Cecilia- Du får rita precis som du vill och du tror att det ser ut. 

Emmy- Jag kommer inte ihåg hur dom såg ut, jag behöver den faktiskt.    

 

Att dessa barn valde att rita av kan bero på de maktförhållanden som kan uppstå när 

barn vill prestera bra för att tillfredsställa den vuxne. I Allys fall kan det även handla 
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om att hon inte mindes någonting från boken, eftersom hon uttryckt att hon inte alls 

tycker om att läsa, men då hon gillar att rita ville hon ändå bidra med en teckning. 

 

6.4.2 Barn som ritat monster 
Nedan visas 3 teckningar från några av de barn som valt att rita monster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.1 av Melker från Humlan                        Bild 2.2 av Malin från Piraterna 

 

Melker uttrycker i samtalet att han ritat Roland vilket är monstret i boken som inte har något 

horn i sagan, de andra två monstren har ett respektive två horn vilket gör att vi tolkar det som 

att kompisarna som Melker syftar på är de andra monstren. 

 

Melker- Roland. 

Cecilia- Är det Roland?  

Melker- Amar, amar, fingrar, fingrar, pluttar, plutta, plutta. 

Cecilia- Vad är pluttar för någonting? 

Melker- Pluttarna är som, de som var på boken, naglarna. 

Cecilia- Ja, okej. 

Melker- Åsså det här e hans kompis, åsså en till. 

 

Bild 2.2 liknar Melkers då det är en figur utan horn och två figurer med ett respektive två 

horn, detta skulle kunna tolkas som att även Malin har ritat de tre monstren. Dock berättar hon 

att hon ritat gubben och två monster, gubben tolkar vi som att hon menar Bravo. Hon minns 

att det var fler monster men inte hur många och hon anser att det inte finns plats på 

teckningen för något mer monster. Detta bekräftar även Änggårds (2005) upplysning om att 

samtal ofta krävs med barn för att förstå hur de tänkt när de ritat. Vilket vi även kan se i Bild 

2.1 och Bild 2.2. 
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Bild 2.3 av Elias från Regnbågen 

 

Elias visste från början att han ville rita det gula monstret från boken, men när har var klar 

med den kom han på att han även ville rita ett orange monster. Dock fanns det inget orange 

monster med i boken och därför frågade Mary honom om det var något som han kom ihåg. 

Följande kommentarer gjordes: 

 

Elias- Jag vill rita ett orange monster nu. 

Mary- Aaokej, kommer du ihåg det orange monstret från boken? 

Elias- Ja, jag tror det iallafall. 

 

Ovan ser vi hur Elias uttrycker att han vill rita ett orange monster, men han är lite osäker om 

den finns med i boken när Mary frågade honom. Elias var säker på att det fanns med ett gult 

monster i sagan, detta kan tyda på att det gula monstret gjort störst intryck hos honom. När 

han för övrigt fick frågan om han kunde berätta lite om boken förklarade han att den handlade 

om monster och nämnde att de byggt ett hus på taket. Anledningen till att de gjorde det var för 

att de ville, förklarade han när han fick frågan om hur det kom sig att de byggt ett hus där. 

 

Mary- Vad gjorde, monstren? 

Elias- Dom ehh, dom byggde hus på en annan lägenhet, på taket 

Mary- Jaha, hur kom det sig att de gjorde det? 

Elias- För dom villde det. 

Mary- Okej, men vart bodde de innan? 

Elias- Hemma hos pappa och mamma. 

Mary- Jaha, men fick de inte bo kvar där? 

Elias- Nä, dom villde inte. 

 

I samtalet mellan Elias och Mary ser vi hur han berättar att de byggt huset på taket för att de 

inte ville bo hemma, flera barn har uttryckt sig om denna händelse och gett olika svar för 

varför de flyttat. Bland annat att monstren inte hade ett hus och därför behövde de bygga ett. 

Vissa barn uttryckte att monstren inte fick bo hemma för att de bara stökade ner och åt upp all 

mat, och därför behövde de bygga ett nytt hus. I sagan uttrycks det inte exakt varför monstren 

ska flytta, dock är Bravos pappa arg över att det alltid är så stökigt hemma. Vi ser därför hur 

barnen själva drar slutsatser med hjälp av sina erfarenheter kring varför de bygger ett hus. 
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Med hjälp av barnens kommentarer tolkar vi det som att den vanligaste anledningen till att 

bygga ett hus är för att man inte har ett hus eller att man inte får bo kvar. 

 

6.4.3 Barn som ritat Bravo 
Här visas teckningar från två av barnen som valt att rita Bravo. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.1 av Ebba från Piraterna              Bild 3.2 av Anna från Humlan 

 

Under våra samtal med barnen uppmärksammade vi att barnen hade olika uppfattning om 

Bravos egentliga kön. Några benämnde hen som flicka och tjej, andra som pojke och kille. I 

boken nämns det inte om det är en pojke eller flicka vilket gör det fritt för barnen att själva 

göra en tolkning. Vi försökte då se om det fanns något samband mellan barnens egna kön och 

könstillhörigheten de gav Bravo. En flicka och en pojke sa att det var en pojke, tre flickor och 

en pojke sa att det var en flicka. En flicka och en pojke benämnde hen som människan och en 

pojke och en flicka sa gubben. Att de sa gubben tolkar vi inte som att de menar en äldre man 

utan snarare att de menar figur och därmed också könlös. De andra barnen nämnde inte Bravo 

eller nämnde hen vid sitt namn. bild 3.1 och bild 3.2  som är ritade av Ebba och Anna 

föreställer Bravo som en flicka, även Malin som ritat bild 3.2 har ritat Bravo men uttrycker 

hen som gubbe (Bravo är längst till vänster). Med detta resultat kan vi inte se att det finns 

någon tydlig koppling till barnens egna kön, dock var det lite vanligare att flickorna gav 

Bravo samma könstillhörighet som de själva hade. 
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6.4.4 Sammanställning av teckningar från ny och gammal bok 

Nedan följer några barns teckningar från de båda samtalen där vi har jämfört bilden de ritat 

från den nya och den gamla boken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.1 Listigt Alfons Åberg             Bild 4.2 Bravo bygger monsterhus 

Ebba från Piraterna 

 

Trots att det Ebba har ritat är från två olika böcker kan vi tydligt se likheter mellan de bägge 

teckningarna. Det första är att det är karaktärer som hon har ritat. Hon är en av dem som 

benämnde Bravo som “tjej” vilket innebär att hon valt karaktärer som är av samma kön 

eftersom hon har ritat Alfons farmor på bild 4.1. Bägge karaktärerna är även ritade framifrån 

med armarna sträckta uppåt vilket Aronsson (1997) menar är väldigt vanligt att barn ritar. 

Likheterna finns även i storleken på figurerna i förhållandet till pappret, placeringen av 

figuren mitt på pappret, samtidigt ser vi likheterna i figurens rektangulära kropp och de smala 

armarna och benen. I Ebbas teckningar har hon valt att rita kvinnliga karaktärer och deras 

utseende påminner om varandra på flera sätt. De är dock olika slags pennor som teckningarna 

är ritade med. Detta kan bero på att det vid första tillfället bara fanns tillgång till tuschpennor 

och vid andra tillfället fanns både tusch och färgpennor i trä, detta kan visa på att hon kanske 

tycker bättre om att rita med färgpennor i trä, men eftersom det inte fanns tillgängligt vid 

första tillfället använda hon sig av de pennor som fanns.  

 

Nedan följer konversationerna där Ebba berättar varför hon valde att rita det hon gjorde. Först 

kommer en del av konversationen om den gamla boken. 

 

Cecilia- Se där ja, vem är det? 

Ebba- De är farmor. 

Cecilia- Jaha är det farmor, hur kommer det sig att du ritar henne då? 

Ebba- För att hon är tokig. 

Cecilia- Är hon tokig, jaha. 
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Ebba- Och hon är snäll. 

Cecilia- Okej varför var hon snäll då? 

Ebba- För hon sa att Alfons visst får vara med. 

 

Det borde gjorts en följdfråga till varför farmor är tokig för att vi skulle kunna förstå hur Ebba tänkte, 

speciellt då vi inte har kunnat dela den tolkningen av farmor. Nedan följer även en del av 

konversationen från den nya boken där samma sak diskuteras. 

 

Cecilia- Vad är det du målar för någonting. 

Caroline- Den där tjejen. 

Cecilia- Jaha. Hur kommer det sig att du målar henne då? 

Ebba- För hon var rolig. 

Cecilia- Varför var hon rolig då? 

Ebba- För hon hittar på saker. 

Cecilia- Okej, vad då för saker. 

Ebba- Asså dåliga saker, som bygga hus där bussen går. 

 

Det finns även en del likheter i hennes svar till varför hon valt att rita farmor och Bravo. 

Samtidigt är Ebba en av de få barn som gett en bredare förklaring kring sitt val. De flesta 

barnen har på frågan svarat att de gjorde de för att de ville, eller “för att det var ju med i 

sagan” ett barn svarade “det är lite svårt att förklara faktiskt”. 

 

 

 

Bild 4.3 Ronny och Julia klär ut sig              Bild 4.4 Bravo bygger monsterhus 

Melissa från Regnbågen 

 

Ovan ser vi teckningar som Melissa ritat, den ena från den gamla boken som de läste på 

hennes avdelning och den andra från den nya boken. bild 4.3 föreställer en händelse i boken 

där Julia som är en av huvudkaraktärerna sitter och gungar. Det vi också kan se genom att titta 

på teckningen och det uttryck flickan ger när hon sitter och gungar är att hon ser ledsen ut, 

vilket även Melissa påpekar i följande kommentarer när hon berättar om sin teckning: 

 

Melissa- Hon är där när hon gungar, hon är inte bra här. Inte bra för hon 

känner sig lite ensamt. 

Mary- Varför känner hon sig ensam? 
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Melissa- För hon har ingen att leka med… Det blir lite ensamt då. 

Mary- Men vart är Ronny då? 

Melissa- Dom är lite arga på varandra… När dom klädde ut sig blidde dom 

såå arga på varandra... Det var för, jo för dom, för han var riddare och hon 

var doktor, så dom blev ovänner, så blidde dom inte snälla mot varandra. 

Men sen i slutet blev dom det för båda ville göra varandra glada. 

 

I bild 4.4 har hon ritat ett av huset som monstren byggt som tas upp i följande kommentarer: 

 

Mary- Kan du berätta lite om vad som hände i boken. 

Melissa- Aa dom flyttade in i detta huset. 

Mary- Men vart bodde dom innan? 

Melissa– Där den killen eller tjejen bodde. Med pappan 

Mary- Aha okej, varför fick dom inte bo där? 

Melissa- För dom kunde inte städa. Dom dammsugande inte och det var 

jätte smutsigt. 

Mary – Jaha, vad hände sen? 

Melissa– Så då byggde dom ett eget hus på taket, och då var det bra. 

 

Det som vi kan se med dessa teckningar är trots att de kan te sig ganska enkla så kan vi med 

hjälp av Melissas förklaringar märka en stor skillnad i vad hon kommer ihåg och uttrycker 

från de båda böckerna, även om det delvis blir ledande frågor ser vi ändå att svaren är längre 

och mer detaljerade när hon samtalar om den gamla boken. Hon har även ritat olika motiv 

från böckerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.5 Ronny och Julia klär ut sig         Bild 4.6 Bravo bygger monsterhus   

Ally från Regnbågen     

 

Ovan ser vi teckningar som Ally ritat från de olika böckerna, bägge teckningarna har hon ritat 

av. Teckningarna är inte exakta kopior av det som visas i böckerna, bild 4.6 har vi fått ta del 

av tidigare i resultatet (se bild 1.1). bild 4.5 visar Ronny som spelar fotboll själv, men den 

visar även två hus som hon förklarade var hans gamla och nya hus. Detta fanns inte med i 

boken, men eftersom det finns en hel serie med Ronny och Julia böcker tolkar vi det som att 

det kan finnas någon bok där han flyttar till ett nytt hus. Följande kommentarer gjordes när 

hon ritade husen: 
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Ally- (...) Och nu måste jag rita hans hus, är inte bra på att rita hus, den 

bruna det är Ronnys gamla hus nu bor han inte där längre, det andra är hans 

nya hus där han bor [...] Såå och nu ska jag färglägga… det ser inte så långt 

med där är långt. 

Ally- Huset ska vara orange eller jo han har mycket som är orange, hela 

hans rum är det. Det är hans favoritfärg. 

Mary- Jaha, vad är din favorit färg? 

Ally- Rosa och lila, men faktiskt är det också orange, jag har mycket som är 

orange hemma [...] Alla hus har nästan alltid rött på taket. 

 

Det vi kan se när vi jämför bägge samtalen med Ally är att hon tog mest upp sådant som hon 

ritade och inte om det som hände i sagan. Hon använde sig också av sin favoritfärg när hon 

valde de färger hon skulle färglägga det nya huset med, vilket diskuteras i kommentarerna 

ovan. Vi ser då hur hon blandar sina egna erfarenheter med sagan när hon väljer att använda 

favoritfärgen och uttrycker att det också är karaktärens favoritfärg. När hon samtalade om vad 

som hände i teckningen som hon ritat använder hon sig även av sin fantasi och detta tas upp i 

kommentarerna nedan: 

 

Mary- Vad är det som händer på bilden? 

Ally- Han sparkar upp fotbollen till molnen, sen kommer den tillbaka och 

hamnar på honom. Han vänder sig sen om och får den på nacken och 

svimmar.  

 

Ovan ser vi hur hon berättar om Ronny som sparkar fotboll, vilket finns med på bild i boken, 

men det som händer honom är något som inte tas upp i sagan, därför drar vi slutsatsen om att 

hon fantiserar när hon berättar om händelsen. Barnes (1994) menar att med hjälp av den 

skapade bilden får barnen chansen att utforska sådant som de föreställer sig mentalt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.7 Listigt Alfons Åberg              Bild 4.8 Bravo bygger monsterhus 

Per från Piraterna 
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På bägge dessa teckningar har Per ritat hus, trots att teckningarna kan tyckas vara otydliga 

med blotta ögat, fick vi en mycket tydlig bild av vad han såg framför sig när han ritade 

eftersom han hela tiden berättade vad han gjorde. Vi kan på Pers bägge teckningar se att han 

ritat ur ett annat perspektiv än de andra barnen gjort när de ritat hus. På bild 4.7 har han ritat 

farmors hus mest ur ett fågelperspektiv med detta menas att det blir som om man skulle se 

ovanifrån (NE, 2016), övervåningen har han valt att placera på övre delen av teckningen, till 

höger i teckningen förklarar han att han ritat en gran, och att det är så många cirklar är för att 

den är jätte hög. Samtidigt har han ritat både borden och Alfons ur sitt eget perspektiv. På bild 

4.8 är det mesta ritat ur ett betraktarperspektiv, dock är diskhon med disken ritad ur ett 

fågelperspektiv. På både den nedersta och de två översta våningarna kan vi se röntgenstrategi 

(Aronsson, 1997, s.15) då vi ser saker inuti huset. Då han använder sig av olika perspektiv 

kan vi se att han ritar ur det perspektivet som visar flest detaljer. 

 

När Cecilia ber Per berätta vad han minns från sagan säger han att han minns jättemycket men 

att han inte vill berätta utan bara rita. När han ritar berättar han ändå hela tiden vad det är han 

gör. Nedan följer några få av de kommentarer han sagt under tiden han ritade. 

 

Per- Här är där storkusinerna och farmor satt och voil gjorde memory… 

Och inte Alfons fick vara med, och här är köket… Så står Alfons här, också 

spisen och den stora hyllan och så gången, gången där man går ut och så gör 

jag golvet. 

 

När Cecilia senare i intervjun igen frågar Per vad boken handlar om får hon en beskrivning av 

boken med många detaljer vilket citeras nedan: 

 

Per- Aa, att storkusinerna sa att dom inte att Alfons e så liten att han inte 

förstod någonting… Och att han fick va med till slut... Och så tittade dom i 

en bok där det finns bilder, nej i en sån som man kan sätta bilder ifrån en 

kamera som du drar ut så som de blir kortet så kan man la in de i en liten 

ficka. 

Cecilia- Aa ett fotalbum? 

Per- Aa, ett album. 

Cecilia- Okej, vad hände mer då. 

Per- Fick äta kakor men Alfons tog mest och det tyckte inte storkusinerna 

va så bra för annars räckte det inte till saften, och så åt han så mycket så de 

bara fanns en kvar och då så fick dom ingen saft, så vrålar storkusinerna 

jätte högt för att dom, alla kakor va slut [...] Och så sa dom att dom var så 

stora så dom kunde duka fram alldeles själva. 

 

Nedan följer en del av det han berättar när han ritar från den nya boken: 

 

Per- (...) och här är matbordet. så, nu är matbordet färdigt [...] Så är det två 

mjölkpaket där, de röda det är mjölkpaketet, nu har jag gjort färdigt. Nej jag måste 

ju göra köksbordet och kylskåpet å så… Å så ett litet handtag, så också skåp, nej 
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hyllor menar jag å där va en egen låda (ritar kylskåpet)... också ska jag göra disk 

kon, åsså mass massa kaffekoppar och tallrikar i disk kon (...) 

 

Precis som i Bild 4.7 beskriver Per även i Bild 4.8 allt som han ritar. Ju längre han ritar desto 

mer börjar han rita med saker som inte fanns med i sagan så som disk i diskhon i den nya 

sagan och övervåning på farmors hus i den gamla sagan. Nedan följer även hans beskrivning 

om vad boken handlade om: 

 

 

 

Cecilia- Kan du berätta lite vad sagan handlade om? 

Per- Jag gör det här stora huset som den här lilla killen bodde med monstren från 

början där det var stökigt. Här är monstrens hus, här är en monster, så hade han 

stängt dörren där. 

I Pers teckningar ser vi först likheterna i att han valt att använda sig av endast en färg genom 

hela teckningen. Dock tolkar vi det som att han i fantasin ser det som olika färger då han 

under samtalet sa att det röda som han ritat var mjölkpaketen, men eftersom hela teckningen 

var ritat med rött kan det tyda på att han såg det andra som en annan färg. Som nämnts i 

resultatet valde han att rita hela hus vid bägge tillfällena, men valde att rita med alla detaljer 

som fanns inuti husen. Vi har alltså tydligt sett likheter på olika sätt i flera av barnens 

teckningar, samtidigt har vi inte kunnat hitta tidigare forskning som varken bekräftar eller 

motsäger detta. 

 

6.5 Sammanfattning resultatet 
Det vi har sett är att barnen nämner fler detaljer från den nya boken än de gjorde från den 

gamla boken. Under samtalen framstod det att barnen inte mindes det som de tagit upp under 

högläsningen. Detta kan bero på att kommentarerna inte följdes upp och kopplades till 

barnens erfarenheter, därför tolkar vi det som att det inte blev meningsfulla för barnen. Det 

visade sig däremot att barnen kom ihåg fler detaljer från den bok de läst förut. De kunde 

berätta mer utan att få lika många följdfrågor på den som de fick på den nya. Det kan bero på 

att de var vana vid boken och att det var en bok som de tyckte om. Samtidigt vävde de även in 

sin fantasi och sina tidigare erfarenheter när de uttryckte sig om sagan. Barnens uppfattning 

av händelserna i sagan skilde sig åt i flera delar bland annat gällande varför monstren flyttade 

och Bravos kön. Bland barnen visade det sig vara lika vanligt att rita monster som det var att 

rita hus.  

 

Vi har sett likheter i barnens sätt att rita vid första och andra tillfället. Det finns likheter i val 

av färger och i sättet att rita på, men även val av motiv som till exempel de barn som ritade av 

första gången ville även rita av andra gången, och de barn som första tillfället valde att rita 

karaktär valde även det på andra tillfället. Detta är någonting som bland annat syns i bild 4.1 

och bild 4.2 som är ritade av Ebba. Det som skilde sig var att de barn som valde att rita en hel 

händelse under första samtalet, gjorde inte det under det andra tillfället. 
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7. Diskussion 
I denna studie har vi försökt komma så nära barnens tankar som möjligt. Vi har genom hela 

arbetet förhållit oss till ett barnperspektiv då vi hela tiden tolkat barnens uttryck. I den här 

delen diskuterar vi det resultat som vi kommit framtill under vår studie. Här tar vi även upp 

vad vi hade för förväntningar och vilka konsekvenser vi tror och hoppas vår studie kan ge. 

Detta tar vi upp i följande ordning: vad barnen uppmärksammar vid högläsning, vad barnen 

uttrycker efter högläsning och avslut. 

 

Studiens syfte var att undersöka vad i böcker som fångar barnens intresse. 

 

Studiens frågeställningar var följande: 

 

 Vad uppmärksammar barnen under högläsning? 

 Vad uttrycker barnen när de ritar och samtalar kring boken? 

 

7.1 Vad barnen uppmärksammar vid högläsning 
Som tidigare nämnts i resultatet kommenterade barnen mer vid läsning av den nya sagan än 

den gamla sagan. Melissa var ett av barnen som uttryckte att den gamla sagan som de läste 

var en av hennes favoritböcker. Detta märktes då hon var den som var mest aktiv under 

högläsningen och kunde delar av texten utantill. Fletcher och Jean- Francios poängterar att det 

är ganska vanligt att barn som har favoritböcker lär sig dem utantill. Detta gör att de vet på ett 

ungefär vad som står i texten (refererad i Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006). Vi kunde 

däremot inte uppmärksamma att något av de andra barnen gjorde på liknande sätt. Vi tror att 

anledningen till att barnen inte kommenterade lika mycket vid högläsningen av den gamla 

boken, var att de kanske tröttnat på den, eller att de kanske redan gått igenom alla detaljer som 

intresserade dem och det som de tyckt varit svårtolkat. Damber (2015) lyfter att pedagoger 

brukar förklara begrepp som kan vara svåra eller nya för barnen under högläsningen, detta är 

dock något som vi inte har kunnat uppmärksamma vid någon av högläsningsstunderna. I den 

nya boken fanns det flera begrepp som vi ansåg var avancerade nog för att barnen inte skulle 

förstå dem utan en förklaring. Exempelvis konstaterar och ett helt kompani sjöbusar. Vad är 

ett kompani? Hur många behövs för att det ska vara ett helt kompani? Är sådant som vi 

diskuterade efter att vi läst boken, men det var inget vi uppmärksammade under själva 

högläsningen som pedagogerna höll i. Damber et al. (2013) menar att det är viktigare att ta 

upp sådant som har med innehållet att göra, men det krävs ändå att pedagogerna tar upp 

begreppen som inte är förståeliga för att barnen ska kunna förstå innebörden i texten. Vi kan 

samtidigt inte dra slutsatsen att högläsningen alltid genomförs så som den gjorde när vi var 

där, eftersom vi bara var med vid två tillfällen per grupp. 

Barnen kommenterade för det mesta det de såg på bilderna, men trots att de kommenterade 

mycket under den nya sagan var det få av dem som kom ihåg eller uttryckte detta i samtalet 

efter högläsningen. Detta kan bero på att det inte var mer än kommentarer. Om pedagogen 

gått vidare med kommentarerna och skapat en diskussion istället för att bara peka ut föremål 

och benämna dem, hade det kanske kunnat bli mer meningsfullt för barnen och flera hade 

kanske kommit ihåg det när sagan var slut. Exempelvis pekade flera barn ut att det fanns en 
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krokodil på bilden, men ingen tog upp det under samtalet efter högläsningen. Detta tror vi 

beror på att de inte samtalade om krokodilen och varför den var i lägenheten. Damber et al. 

(2013) belyser att för att sådant som pedagogen tar upp med barnen under läsningen ska bli 

betydelsefullt behöver det vara mer än bara enstaka ord. Damber et al. talar om att samtal med 

barn helst ska handlade om innehållet i boken för att samtalet ska kunna skapa en mening hos 

barnen. Detta var något som vi såg på avdelning Vitsipporna då ett barn uppmärksammade att 

det var bajs på den första sidan med en illustration (som även är på den sista sidan). De andra 

barnen fick då intresse för det och alla började diskuterade om den bruna högen verkligen 

föreställde bajs och kom fram till en gemensam slutsats om att det var det när de såg en fluga 

på den. Bajset var inte en del av innehållet i berättelsen, men sidan med bajset visar en väldigt 

nerskräpad och smutsig miljö. Vilket vi precis som Nikolajeva (2000) menar är till för att ge 

läsaren en inblick i karaktärernas personlighet, i detta fall monstren som älskar när det är 

stökigt och smutsigt runt omkring dem. Denna diskussion barnen emellan blev betydelsefull 

för ett av barnen då samtalet om bajs var det enda hon kom ihåg från hela boken, vilket hon 

återberättade under samtalet. 

Norlin (2013) och Dominković et al. (2006) menar att barn använder sig av sina erfarenheter 

när de ser på bilder under högläsningen. Dominković et al. (2006) framhäver även att de 

använder sig av sina erfarenheter när de ser föremål som inte är tydliga, de gör då tolkningar 

efter sådant som för dem är mer självklara för tillfället som i exemplet där barnet såg röd 

vätska och kopplade det till blod (se under rubrik 6.2). Ett annat barn på avdelning Humlan 

uppmärksammade att det fanns tavlor på väggen med kort på monstren. Detta var något hon 

poängterade efter att pedagogen hade läst texten där det togs upp att det bodde monster i 

lägenheten, men texten gav ingen förklaring till att det var monstren på tavlorna som bodde 

där, utan det var flickans egen tolkning. Detta visar då att hon förstått texten och har kunnat 

koppla det till bilden, vilket är något som Nikolajeva (2000) lyfter då hon menar att vissa barn 

utvecklat förståelse för koppling mellan text och bild.  

 

7.2 Vad barnen uttrycker efter högläsning 
Under samtalen vi hade med barnen bad vi dem att rita någonting från sagan. Dessa bilder 

använde vi som ett sätt att kommunicera med barnen i kombination med det verbala språket 

för att få djupare förståelse för vad de förstod och försökte förmedla. Detta skiljer sig från 

Ahlner Malmström (1991) sätt att tolka bilder på. Hon beskriver hur vuxna kan tolka barns 

teckningar när de genom sin teckning visar sin uppfattning av världen, vilket de bara kan göra 

när de själva väljer fritt vad de vill rita. Då vi har bett barnen rita utifrån ett visst föremål kan 

vi därför inte använda oss av hennes metod, utan hänvisar till Pramling et al. (1993) sätt att 

tolka bilder eftersom även de använder bilderna som en kommunikationsform. De framhäver 

dock att denna form av bildskapande bör skiljas från barns fria bildskapande där de utifrån 

sina egna uttryck själva bestämmer vad de ska rita. Då vi talar om bilder som en 

kommunikationsform (Pramling et al.) är det viktigt för oss att samtala om det barnen hade 

ritat. Vi kunde vid det tillfället när vi för första gången såg deras teckningar skapa oss egna 

uppfattningar om vad barnen hade ritat, men när de sedan förklarade vad det egentligen var 

kunde de antingen stärka vår bild av vad den föreställde eller förändra. Ett exempel är när ett 
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av barnen ritade tre figurer (se bild 2.2) som vi trodde var de tre monstren, visade det sig att vi 

hade fel då barnet förklarade att det var Bravo och två av monstren, detta fick oss alltså att 

ändra uppfattning av bilden. En annan bild som istället stärkte våra uppfattningar var bild 4.5 

som Melissa ritat från den gamla boken, på den ser vi en flicka som ser ledsen ut. Med hjälp 

av hennes förklaring får vi veta att det var precis så det var, men vi fick även mer 

betydelsefulla detaljer som gjorde att vi kunde koppla hennes teckning till en faktisk händelse 

i boken. Då Norlin (2013) förespråkar att barn har lättare att rita sådant som intresserar dem, 

kan Melissas teckning avslöja att hon tyckte att boken var bra, vilket hon även uttalade då hon 

sa att det var hennes favoritbok. Detta gör att hon själv får en bättre uppfattning av karaktären 

vilket hon visar i teckningen. Det stärks även då hon var en av de få som ritat en händelse och 

gjort det tydligt i både teckningen och kommentarer om vilken händelse det var.  

När de flesta barnen återberättade sagan visade det sig att de intagit monstrens perspektiv då 

det är monstren de flesta barn kommer ihåg från sagan. Pramling et al. (1993) menar att när 

barn återberättar en saga intar de det perspektivet som gjort störst intryck. Barnen har lagt 

störst fokus på monstren vilket strider mot bokens titel där det framstår som att Bravo är 

huvudkaraktären då den heter Bravo bygger monsterhus. Vi tolkar det även som att flera av 

barnen inte hade uppmärksammat Bravo om inte vi hade frågat dem om hen. De barn som 

pratade om Bravo var inte helt eniga om Bravo var en flicka eller pojke. Vi försökte då se om 

det fanns något samband mellan barnens egna kön och könstillhörigheten de gav Bravo. Dock 

var studien för liten för att kunna ge några direkta resultat.  

Tidigare har vi tagit upp flera författare som belyser just att barn kan ha lättare för att göra sig 

förstådda genom att rita (Braxell, 2010; Holmsen, 2007; Hsiao & Chen, 2015). Detta var 

något som vi vid flera tillfällen uppmärksammade under våra samtal med barnen, allra 

tydligast var det under samtalet med Lasse. När Cecilia frågade Lasse vad sagan handlade om 

fick hon som svar att han hade glömt det, men när han hade ritat färdigt var det tydligt att han 

hade ritat ett hus, huset liknade på flera sätt det som monstren i boken byggde i slutet på 

sagan. När hon frågade honom om det sa han att det var ett trollhus. Trots att han inte verbalt 

berättade någonting från sagan tolkar vi det som att han ändå kom ihåg lite om vad boken 

handlade om eftersom han valde att måla just ett hus, som dessutom liknade monstrens hus.  

Till viss del kan vi se samband med det Pramling et al. (1993) tar upp om att barn med mindre 

utvecklade teckningar var även de som inte kunde återberätta sagan de just hört. Vissa av de 

barn som ritade teckningar som vi såg som mindre utvecklade kunde inte heller återberätta 

sagan, ändå fanns det de barn som hade ganska välutvecklade teckningar som inte heller 

kunde berätta vad boken handlade om. Samtidigt kan inte vi utmärka helt vad som ses som 

välutvecklade teckningar och därför förhåller vi oss mer till Ahlner Malmstörm (1991) i 

denna situation då hon menar att barn har sitt eget bildspråk och ritar på olika sätt. Med detta 

sagt förhåller vi oss till att barn har olika intressen och vissa barn kanske inte ritar “lika bra” 

som andra på grund av att det inte är av deras intresse. Tre av barnen som valde att rita av 

hade mer detaljer än några av de andra som ritade fritt. Det fanns däremot ett barn som även 

han ritade av, men hans bild var inte lika tydlig som de andras och vi kunde inte urskilja några 

detaljer utan bara såg massor av streck. Från samtalen kom det även fram att de tre barnen 
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med många detaljer i sina teckningar är vana vid att rita, ändå valde de att använda boken för 

att få fram det som de ville. Efter samtalen med dessa barn funderade vi på om det kunde 

handla om att de kände en press på sig när vi bad dem att rita någonting. Änggård (2005) 

belyser att det råder ett maktförhållande mellan vuxna och barn. Barnen ser ofta upp till de 

som är äldre än dem och när de ritar vill de nå upp till de kraven tror den vuxne har, de vill 

alltså att vuxna ska tycka deras teckningar är bra och för att göra det bär de sig åt på olika sätt 

som exempelvis genom att rita av sådant som de tycker uppnår kraven.  Ett av barnen som 

ritade av var Ally, men det som hon hade ritat stämde inte helt överens med bilderna i boken. 

När hon återberättade den gamla sagan var det även delar hon tog upp som inte fanns med i 

texten. Att hennes berättelse inte stämmer med den faktiska texten kan bero på att hon tolkat 

den bild hon såg och skapat en egen uppfattning om vad som hände just vid det tillfället, som 

även Damber (2015) belyser då hon menar att barn skapar sin egen tolkning av sagan. 

Samtidigt poängterar Barnes (1994) att barns skapade bilder hjälper dem att öppna upp för 

nya möjligheter och förändra det faktiska, som vi tolkar det har hon alltså med hjälp av det 

hon ritat ändrat och gjort sin egen tolkning av sagan. Ett annat barn som ritade något som inte 

fanns med i sagan var Elias, han ritade ett orange monster, men det som skiljer dem åt är att 

han på ett sätt trodde att det orange monstret var med i boken, medan Ally uttryckte att hon 

visste att det hon ritade inte var exakt samma. 

 

7.3 Avslut 
Vårt syfte har varit att undersöka vad i böcker som intresserar barnen, detta för att få en bild 

av vad barnen egentligen tar till sig när vuxna läser för dem. I tidigare forskning framstår det 

att högläsning ofta används för att lugna samtidigt som forskning ändå visar att högläsning 

kan vara kunskapsutvecklande. Eftersom vi tidigare tagit upp att de äldre barnens 

läskunskaper har minskat och kopplat denna problematik till förskoleverksamheten menar vi 

att det är viktigt att ta tag i högläsningen så att den blir betydelsefull. Tillsammans med det 

material vi samlat in har vi kunnat komma fram till viktiga aspekter för att högläsningen ska 

bli meningsfull. Dessa är att pedagoger samtalar med barnen om böckerna, men även att det 

som pedagoger och barn tar upp under högläsningen blir mer än bara kommentarer. Genom 

att undersöka barnens uttryck av bokens innehåll har vi även fått ta del av vad som faktiskt 

intresserar barnen. De delar som de kommer ihåg i boken kan bero på att de upprepas, men 

även att de fastnat för just de delarna på grund av att de har väckt intresse hos dem eller för att 

de kan känna igen sig och kopplar sina egna erfarenheter till dessa.  

Innan vi samlade in empirin var vår tro att barnen under samtalet om den gamla boken skulle 

rita en händelse eller en karaktär som de kände igen sig i. Som nämnts i resultatet så var det 

några barn som valde att rita en situation från den gamla boken vilket de inte gjorde från den 

nya, vi kunde däremot inte finna någon likhet mellan de karaktärer som ritades och de barn 

som valt att rita dem. När de sedan skulle rita från den nya boken trodde vi att de skulle rita 

den karaktär som förekom oftast på bilderna. Det var även något som vi såg var vanligast 

bland barnen. Samtidig var det lika många som valde att rita hus, vilket egentligen inte finns 

på bild mer än två gånger och det är då helt olika hus, det är dock det som sagan handlar om 

vilket kan tyda på att de ändå förstod texten. Då barnen tyckte att den nya boken var rolig 

trodde vi även att de skulle komma ihåg mer än de gjorde. 
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I denna studie har vi sett hur barnen kopplar sin fantasi och tidigare erfarenheter till sagan, 

teckningarna och samtalen. Det barnen uttryckt har vi sedan analyserat och jämfört med vad 

tidigare forskare kommit fram till. Dock har vi inte hittat mycket forskning som riktar sig till 

barns uttryck av vad de minns från sagor och vi har därför fått hämta information från bredare 

håll. Vår studie visar en liten bild av vad barn uppmärksammar under högläsning och vad de 

minns efteråt. Det har tydligt visat sig att alla barn inte uttrycker sig på samma sätt och genom 

att kombinera flera uttrycksformer kunde vi få en bredare bild av vad barnen försökte 

förmedla. Vi har även kommit fram till att trots att barnen kan finna sagan rolig eller 

intresseväckande är det inte säkert att de minns så mycket av den efter att de läst den. Är det 

däremot delar som upprepas i sagan har barnen lättare för att minnas de delarna, dock varierar 

det bland barnen hur mycket och vilka detaljer de minns. 

Vi hoppas att denna studie kan uppmärksamma pedagoger och blivande förskollärare till att se 

att barn minns väldigt olika och uttrycker det de kommer ihåg på olika sätt. Vi hoppas även på 

att uppmärksamma pedagogerna på att bara för att barnen tycker att en saga är rolig betyder 

det inte att de minns den mer, utan det krävs att pedagogerna för diskussioner med barnen om 

begrepp och sagans innehåll. 

 

8. Förslag på fortsatt forskning 

Vad som vore intressant att fortsätta forska i är: 

 Vad tror pedagogerna att barnen uppmärksammar under högläsningen i jämförelse 

med vad barnen faktiskt uppmärksammar,  

 När pedagogerna har ett syfte med boken de väljer att läsa för barnen, uppfattar barnen 

det som pedagogerna tänkt sig? 
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Bilaga 1 

Bravo bygger monsterhus  
av Maja-Stina Andersson  
 

Vad står på ho bravo? Den annars så halvprydliga lägenheten är helstökig. Möbler huller om 

buller, sega ostbågar i sängen och lortiga fotavtryck på bordet. Jo, det är just så en lägenhet 

brukar se ut när tre monster flyttar in.  

 

Bravo och kompisarna käkar frukost. Monsterna äter som vanligt med god aptit. Mums, 

smask och slafs. Prutt och rap. Pappa snubblar in i köket och sträcker sig efter filpaketet. 

Tomt! han tar istället brödkorgen. Bara några smulor kvar.  

- Nu får det vara nog! Det smaskas, rapas och lortas ner som om ett helt kompani 

sjöbusar har invaderat vårt hem, säger pappa surt och blänger på Bravo.  

- Det kanske är monsterna, viskar Bravo.  

- Trams, svarar pappa.  

 

Bravo förstår att pappa inte är helt nöjd. Monster är ju inte så bra på att städa och de kan inte 

uppföra sig vid matbordet heller. 

- Vi måste hitta ett mer monsteranpassat ställe till er, säger Bravo. 

- Det låter som en bra idé, instämmer Henrietta.  

- Jag skulle föredra ett lite lortigare hem, funderar Charles. 

- Det vore fint med en egen säng, suckar Roland.  

Först ritar de upp en bild på sitt drömställe. Ett tak, några väggar och varsin säng. Det 

viktigaste är att det är nära till Bravo så att de kan träffas varje dag. Det ska nog inte bli svårt 

att hitta! 

 

De knackar på hos damen som äger alla lägenheter i Bravos hus.  

- Hej! kan jag be och få tre hem, säger Bravo. 

- Nej absolut inte! Jag hyr bara ut till de som har slips och jobb, svarar damen surt. 

- Det var värst, då får vi hitta något annat ställe. För slips och jobb är det värsta vi vet, 

muttrar Roland besviket. 

 

De går gatan fram tills de kommer fram till ett litet hus som ser ut som om det kan bli ett fint 

hem.  

- Det här stället är ju bara halvfärdigt. Vi fixar till det och flyttar in bums, säger Roland.  

En dörr, prickiga gardiner och en hemtrevlig blomma. Snart ser det finemang ut. 

 

KNACK, KNACK, KNACK. 

 

- Vårt första besök! Jublar monsterna 

Utanför står polismästaren Leif.  

- Här får inte byggas någon koja. Här ska man vänta på bussen. Schas iväg! Morrar han.  

Kompisarna lunkar ledsna hemåt igen. Att det ska vara så svårt att hitta någonstans att bo. 

De sätter sig på taket på Bravos hus. Plötsligt får Bravo en fantastisk idé och utropar: 

- Vi bygger ett hus här! 

 

I flera dagar bygger de. De samlar ihop en massa saker: ett bildäck, en gammal soffa, en 

hängmatta och en lampa. Charles hittar en fin kartong som han ska ha som säng. Roland 



 

  

dekorerar med läskburkar och kottar. Utanför huset planterar de blommor och annat grönt 

som de hittat nere på gården.  

 

Monsterna flyttar in i sitt drömhus, hemtrevligare ställe går nog inte att hitta. De får sällskap 

av en fladdermus och två råttor som också flyttat in.  

- Inget hem utan husdjur, konstaterar Roland belåtet.  

Här finns allt som ett monster kan önska sig.  

 

När de vaknar efter en god natts sömn kurrar magarna.  

- Nu ska det bli gott med frukost, smackar Roland belåtet.  

Han går in i köket och tittar runt i monsterröran.  

- Vad nu, inget att äta, flämtar Roland.  

- vad ska vi göra, utbrister Henrietta.  

- Kan man äta stövel? frågar Charles med panik i rösten. 

 

Vilken tur att de bor granne med bravo.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

Bilaga 2 

       Uppslag 7 från Bravo bygger monsterhus av Maja-Stina Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

      Bilaga 3 
 

 

Beskrivning av tecken  
Dessa tecken använder vi oss av i resultaten då vi citerar konversationer: 

… Innebär att den som pratar tar en kort paus. 

(...) Betyder att personen pratat även innan eller efter den del vi valt att ta med, detta för att 

bara ta med det som är relevant. 

[...] Detta tecken använder vi när vi bekräftar det som barnen säger med ord som 

okej, ja, mm, aa. Dessa används när barnen berättar om till exempel sagan och inga 

frågor behöver ställas emellan, detta för att få ett bättre flyt på det barnen berättar. 

 

 
Frågor 
Frågor som vi utgått från i samtalen med barnen, dock har det barnen ritat styrt samtalen i 

olika riktningar. 

 

Vad var det som hände i sagan? 

Vad är det som händer på din teckning? 

Hur kommer det sig att du valde att måla just det här? 

Brukar ni läsa hemma? 

Har du någon favoritsaga 

När läser ni hemma? (tid på dygnet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

  

Bilaga 4 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan Väst och som nu är inne på vårt sista år, 

vilket även innebär att vi har satt igång med vårt examensarbete. 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad barn intresserar sig av i böckerna samt 

vad de tar till sig vid högläsning av bilderböcker och har då valt att fokusera på 

åldrarna 4-6 år. Detta kommer vi ta reda på genom att både göra observationer och 

intervjuer/samtal med ert barn om ni väljer att vara med i undersökningen. För att 

fånga observationerna och intervjuerna/samtalen kommer vi att använda oss av 

inspelnings-instrument som videoinspelning.  

 

Vid observationerna och intervjuerna/samtalen tar vi hänsyn till vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär att det insamlade materialet kommer 

behandlas enligt regel om konfidentialitet och sekretess, vilket innebär att barnen 

kommer med största möjlighet behandlas anonymt och inga namn kommer att nämnas 

på varken barn eller förskola. Medverkandet av denna studie är även frivillig vilket 

betyder att ni och/eller ert barn kan avbryta medverkandet när som helst. 

 

Avslutningsvis vill vi meddela att allt insamlat material kommer bara användas till 

forskningssyfte och de färdiga resultatet kan publiceras på DiVA (Digitala 

vetenskapliga arkivet) för att andra forskare ska kunna ta del av vår studie, men vi 

stärker att ert barn kommer fortsatt vara anonymt. 

 

Med detta hoppas vi att få ta del av ert barns tankar för att kunna gå vidare med vår 

studie. Vi bifogar här ett papper där vårdnadshavare och barn kan ge sitt medgivande 

eller inte. Dock är det inte säkert att alla som ger sitt medgivande kommer med i 

forskningen. Det bifogade pappret lämnas in till någon av pedagogerna på avdelningen 

snarast. 

 

 

Har ni några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till någon av oss. 

 

 

 

Mary Minardi: 

mary.minardi@student.hv.se 

 

Cecilia Gundersen: 
cecilia.gundersen@student.hv.se 

 

Handledare: 

Eva Åhlund Ask 
eva.ahlund-ask@hv.se 

 

  Med vänliga hälsingar, Mary och Cecilia. 

mailto:cecilia.gundersen@student.hv.se


 

  

Samtyckesformulär 

 
□JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. (Bra om båda 

vårdnadshavarna kan skriva under). 

 
□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar 

i studien. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________   _______________________   _______ 
Målsmans underskrift                     Namnförtydligande             Datum 

 
 
_______________________   _______________________   _______ 
Målsmans underskrift                     Namnförtydligande             Datum 

 

 
 
___________________________               
Barnets underskrift 
 
 
___________________________ 
Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

      Bilaga 5 

Hej pedagoger! 

Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan Väst och som nu är inne på vårt sista år, 

vilket även innebär att vi har satt igång med vårt examensarbete. 

 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad barn intresserar sig av i böckerna 

samt vad de tar till sig vid högläsning av bilderböcker och har då valt att fokusera på 

åldrarna 4-6 år. Detta kommer vi ta reda på genom att både göra observationer när 

barnen blir lästa för och även intervjuer/samtal med barnen i grupp på ca 4 barn, 

samtidigt som de målar. För att fånga observationerna och intervjuerna/samtalen 

kommer vi att använda oss av inspelnings-instrument som videoinspelning.  

 

Vid observationerna och intervjuerna/samtalen tar vi hänsyn till vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär att det insamlade materialet kommer 

behandlas enligt regel om konfidentialitet och sekretess, vilket innebär att ni och 

barnen kommer med största möjlighet behandlas anonymt och inga namn kommer att 

nämnas på varken er, barnen eller förskolan. Medverkandet av denna studie är även 

frivillig vilket betyder att ni eller barnen kan avbryta medverkandet när som helst. 

 

Avslutningsvis vill vi meddela att allt insamlat material kommer bara användas till 

forskningssyfte och de färdiga resultatet kan publiceras på DiVA (Digitala 

vetenskapliga arkivet) för att andra forskare ska kunna ta del av vår studie, men vi 

stärker att ni kommer fortsatt vara anonyma. 

 

Med detta hoppas vi att få ta del av barnens tankar och att någon pedagog kan läsa för 

dem för att kunna gå vidare med vår studie. Dock är det inte säkert att alla som ger sitt 

medgivande kommer med i forskningen.  

 

Har ni några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till någon av oss. 

 

 

 

Mary Minardi: 

mary.minardi@student.hv.se 

 
Cecilia Gundersen: 

cecilia.gundersen@student.hv.se 

 

Handledare: 

Eva Åhlund Ask 
eva.ahlund-ask@hv.se 

 
 

 Med vänliga hälsingar, Mary och Cecilia. 

 

 

mailto:cecilia.gundersen@student.hv.se


 

  

Samtyckesformulär 

 

Fokus i studien kommer ligga på att samtala med barnen vi kommer även 

observera dem när de blir lästa för. Nedan kan ni skriva under om ni kan tänka 

er läsa för barnen när vi observerar och filmar, fokus ligger som sagt på barnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________   _______________________   _______ 
Pedagogens underskrift                  Namnförtydligande             Datum 

 
 
 
_______________________   _______________________   _______ 
Pedagogens underskrift                  Namnförtydligande             Datum 

 

 
 
_______________________   _______________________   _______ 
Pedagogens underskrift                  Namnförtydligande             Datum 

 
 
 
_______________________   _______________________   _______ 
Pedagogens underskrift                   Namnförtydligande            Datum 
 
 
 
_______________________   _______________________   _______ 
Pedagogens underskrift                   Namnförtydligande             Datum 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                        Högskolan Väst 

Institutionen för individ och samhälle 

46186 Trollhättan 

www.hv.se 
 

http://www.hv.se/

