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Undersökningen är en kvalitativ studie där sex förskolebarn intervjuas enskilt vid tre olika
tillfällen. Under intervjun läser vi en ambivalent bilderbok varpå jag som intervjuare ställer
frågor. Studiens syfte är att undersöka hur barn tolkar ambivalenta bilderböcker och huruvida
de väljer bilden eller textens historia och varför. Frågeställningarna utgörs av;


I vilken utsträckning väljer barnen texten eller bildens historia?



Varför tolkar barnen historien som de gör?



Ökar barnens talförhet under intervjutillfällena?

I boken om Uma är bilderna inte entydiga utan innehar en mängd information som direkt
motsäger texten. Det blir då av ännu större vikt att barnet kan tolka bilder. Texten i boken är
däremot enkel och entydig, även om den motsäger bilderna. En fråga ställs till Uma och hon
svarar i de flesta fall nekande. Konklusionen blir att texten är enkel att tolka medan det krävs
mer av barnet för att kunna tolka bilderna. Då barnet inte har bilderna framför sig blir det i
efterhand svårt att beskriva alla detaljer och de väljer då texten som var enklare. Det var
markanta skillnader mellan vad barnen sa under läsningen och vad de svarade på frågorna
efter. Tydligast kan detta ses vid det sista intervjutillfället då alla barnen sa något under
läsningen. Skillnaderna finns dock även under första och andra intervjutillfället. Under
läsningen verkade barnen uppleva att det som de såg i bilderna var av hög modalitet 1. Dock
valde de att texten hade högre modalitet i efterhand.

Nyckelord: Förskola, ambivalenta bilderböcker, texttolkning, bildanalys
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1. INLEDNING
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har jag kommit i kontakt med bilderböcker och
högläsning. Min erfarenhet är att pedagogerna oftast fokuserar på texten medan barnens roll
är att lyssna och titta på bilderna. Ofta associerar barnen utifrån innehållet i boken och om det
finns utrymme för samtal under högläsningen är det många barn som tappar sammanhanget i
historien

, Eriksson & Fellenius, 2006). Detta gör att många pedagoger väljer att

samtala efter bokläsningen är avslutad eller inte alls. Vad är då effekterna av att inte hjälpa
barnen att sammanfoga text och bild under läsningen? Nikolajeva (2000) skriver att
bilderboken fungerar på en syntaktisk nivå där det verbala och visuella samspelar. För att
innehållet, eller syftet av boken, ska förstås måste mottagaren sammanfoga både den verbala
och visuella nivån.

Läroplanen för förskolan betonar vikten av att barn får ett intresse och en förståelse för
skriftspråk men även för bilder;


Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt
förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner



Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika
medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (Skolverket,
2010, s. 10)

Enligt Rhedin (2004) är våra bilderböcker kulturellt betingade och det är absolut ingen
självklarhet att barnet själv klarar av att tolka bilder. Frågan blir då: vad är egentligen en bild?
, Eriksson & Fellenius (2006) är en bild bestående av flera olika
bildelement som måste tolkas för att bilden ska få en betydelse. Det är därför viktigt att barn
tidigt får möta och tolka bilder för att kunna bli bra bildtolkare.

De flesta studier inom barnböcker innehåller ett kapitel om bilderböcker. Det finns även några
studier som enbart fokuserar på bilderböcker. Endast ett fåtal studier fokuserar på dynamiken
som uppstår när texten och bilden, två helt skilda kommunikationsformer, arbetar tillsammans
(Nikolajeva & Scott, 2001). Jag har inte funnit någon studie som berör motsägelsefulla
bilderböcker, där texten och bilden arbetar mot varandra. Denna typ av bilderböcker kallas
även ambivalenta2 bilderböcker och nämns i korthet i de flesta böcker som berör bilderböcker.
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Dock nämns aldrig hur barn tolkar innehållet. Väljer de bilden eller väljer de texten när dessa
drar åt olika håll? Vad innebär det egentligen om barnen väljer bilden och vi som pedagoger
åsidosätter bilden vid högläsningen? Varför finns det ingen forskning kring det fenomenet?
Alla frågorna kommer inte att bli besvarade i den här studien, men om barn väljer text eller
bild där de tydligt drar åt olika håll ämnar jag undersöka i den här uppsatsen.

1.2 Syfte och frågeställning
Det övergripande syftet är att öka förståelsen kring funktionen av ambivalenta bilderböcker
samt skapa en grund för vidare studier inom ämnet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur
tre år gamla barn tolkar ambivalenta bilderböcker. Frågeställningarna blir därför som följer;


I vilken utsträckning väljer barnen texten eller bildens historia?



Varför tolkar barnen historien som de gör?



Ökar barnens talförhet under intervjutillfällena?
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2. BAKGRUND
Enligt Rhedin (2004) är den förväntade åldern för barnboksmottagaren mellan två och sju år.
Nikolajeva (2000) skriver att bilderboken fungerar på en syntaktisk nivå där det verbala och
visuella samspelar. För att innehållet, eller syftet av boken, ska förstås måste mottagaren
sammanfoga både den verbala och den visuella nivån. Kommunikationsformen i bilderboken
skiljer sig därmed från andra verbala medium såsom berättelser eller romaner där det enbart är
texten som framförs. Bilderboken har mer gemensamt med teatern eller filmen som också är
syntaktiska medium där alla delarna behövs för att berätta en historia. Bilderboken finner
dock fler begränsningar då den inte kompletteras av musik och bilden är statisk. Däremot
finns det en större frihet i tidsspektrumet eftersom det går att stanna upp, titta närmare och
även gå tillbaka i historien utan några svårigheter (Nikolajeva, 2000).

Nikolajeva (2000) skriver om olika kategorier av bilderböcker


Symetrisk bilderbok: En visuell och en verbal berättelse som i grunden berättar
samma historia därmed skapar redundans.



Kompletterande bilderbok: Det visuella och verbala stödjer varandra och fyller
varandras luckor.



”Expanderande” e er ”förstärkande” b derb :
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beroende av den andra för att kunna berätta historien i så hög grad att det inte går att
förstå historien utan dem.


Kontrapunktisk bilderbok: Det verbala och visuella har ett kontrapunktiskt
förhållande, de ifrågasätter varandra på ett kreativt sätt. Förhållandet ser så ut att de är
beroende av varandra för att kunna berätta historien.



Motstridig eller ambivalent bilderbok: Kontrapunkten övergår till konflikt och
resultatet är att det skapas förvirring och osäkerhet. Ord och bild stämmer inte
överrens.

2.1 Bilden
, Eriksson & Fellenius (2006) är en bild är bestående av flera olika
bildelement som måste tolkas för att bilden ska få en betydelse. Det är därför viktigt att barn
tidigt får möta och tolka bilder för att kunna bli bra bildtolkare. Studier har visat att elever
med läs- och skrivsvårigheter inte kan tillägna bilder i läroböcker lika bra som medel- och
högpresterande elever. Genom bilderboken möter barnen sådant som de inte annars möter i
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, Eriksson & Fellenius, 2006).

, Eriksson & Fellenius (2006) skriver att ett barn som betraktar bilder ser först till
det som sedan tidigare är bekant eller om det är något som avviker markant. Om ett barn ser
en pumpa för första gången är det logiskt att denna tolkar det som att det är en melon eller
liknande som redan fi s
r
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2006).

, Eriksson & Fellenius (2006) skriver att för att kunna tolka en bild krävs en
förförståelse. Förmågan att kunna tolka bilder går att träna och görs vanligtvis genom att
aktivt titta på bilder med andra. Vid högläsning av bilderböcker är det då av stor vikt att
bilderna inte bara förbises utan att barnet får möjlighet att upptäcka bilden tillsammans med
den vuxne. Ofta krävs det att man får beskriva en bild för att få förståelse för vad den
innehåller, då uppmärksammas även detaljer som kan vara av stor vikt för innehållet. Vid
upprepad läsning av samma bok kan barnet upptäcka att bild och text är mångfacetterade och
på så sätt upptäcka nya saker vid varje läsning. Bilderböcker för små barn kan oftast
karakteriseras av att bilderna inte innehåller överflödig information eller är mångtydiga.
Moderna bilderböcker har vanligtvis bilder med ursprung i modernismen. Både miljö och
figurer är oftast väldigt förenklade och är framställda så att det mest väsentliga ska vara
framträdande. Detta för att barnet enklare ska kunna tolka bilderna. Det är oftast svårt för barn
att tolka abstrakta bilder då de har begränsad referensram (

, Eriksson & Fellenius,

2006). Enligt Rhedin (2004) verkar bilden i presens och denna är alltid i en påstående form.

2.2 Texten
Nikolajeva (2000) använder sig av begreppet intraikoniska texter då det förkommer text i en
bild. Texten kan arbeta för den verbala historien, emot den eller enbart för underhållande
syfte. Vidare poängterar hon att som läsare är det viktigt att inte överse detaljer i bilderna då
de är där av en avsikt.
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2.3 Bild och text i samverkan
Enligt Nikolajeva och Scott (2001) finns det två typer av bilder: Iconic (ikoniska) eller
Representational (föreställande) och Conventional (konventionell). Exempel på ikoniska eller
föreställande bilder är bilden på en skrivare i ett ordbehandlingsprogram, de flesta kan då göra
kopplingen mellan ikonen och kommandot. Konventionella bilder är inte i direkt relation till
betydelsen. I ett ordbehandlingsprogram skulle de konventionella bilderna vara i menyfältet
där de s r ”s r

u”

e

rä s a dra u s aper för att förstå innebörden av konventionella

bilder. Dessa bilder har alltid funnits med i den mänskliga civilisationen. Parallellt till
bilderboken är bilderna komplexa ikoniska tecken och texten är komplexa konventionella
tecken. Dock är deras förhållande till varandra detsamma. Den ikoniska bildens huvudsyfte är
att beskriva eller representera medan texten, de konventionella tecken, ämnar berätta
(Nikolajeva & Scott, 2001). Rhedin (2004) påpekar att barnet alltid tror att de förstår men
kanske inte alltid på det sättet vi vuxna förväntar oss. De kan ha missat en väsentlig del av
helheten men upplever fortfarande som att de förstått. Vidare kan barnen i sina fantasier inte
frigöra sig ifrån verkligheten utan utgår alltid ifrån denna.

2.4 Högläsning
Ser man till kunskapen hur en bok ska användas är detta kulturellt betingat och barnet lär sig
successivt. Vidare beskriver Rhedin (2004) barnen som analfabeter då de är beroende av att
den vuxna läser texten medan de kan ägna sig åt att studera bilderna.

2.4.1 Hur högläsningen ser ut
Domi

, Eriksson & Fellenius (2006) beskriver att interaktionsmöjligheterna vid

högläsningen på förskolan ser olika ut beroende på hur många barn som är delaktiga. Med en
större grupp kan det vara svårt att skapa en meningsfull samtalsstund som är givande för alla
och det sker ofta en envägskommunikation. Ofta skapar barnen associationer utifrån boken
och om de samtalen får utrymme vid högläsning i större grupper är det många som hinner
tappa historien. Därför är det fördelaktigt att ha dessa samtal före eller efter högläsningen Hur
själva högläsningen går till skiljer sig mycket. Vidare nämner författarna en studie där mödrar
fick läsa för sina barn. När de läste för spädbarnen hade de ofta en dialog där de
uppmärksammade ett föremål i boken och frågade vad de hette. Om barnet inte gav något svar
fyllde modern i med svaret själv. Med de äldre barnen gav mödrarna mer utrymme och ställde
” ad,

e , e

ch arför”-frågor. Konklusionen författaren gjorde var att mödrarna förde
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dialogen utefter barnens förmåga men fokuserade på barnet och att utmana barnet efter
förutsättningarna (

, Eriksson & Fellenius, 2006)

2.5 Tidigare forskning
, Eriksson & Fellenius (2006) har i olika studier funnit stöd för att högläsning kan
underlätta barn kunskapsutveckling. Regelbunden högläsning för förskolebarn ökar även
uppmärksamhetsförmågan. Andra positiva effekter vid högläsning är att barnet i mötet med
olika karaktärer får möjlighet att förstå känslor genom identifiering med de olika karaktärerna.
Ser man till de mer långsiktiga effekterna av högläsning så tränas lärandestrategier. Barnet ser
hur den vuxne hanterar en text och detta utgör en modell för barnet. De f es a s ud er s
, Eriksson & Fellenius (2006) fokuserat på handlar om den vuxnes agerande. De
fann dock en studie som syftade till att se barnperspektivet. I studien så lästes berättelsen sex
gånger under en treveckors period av en för barnen ganska okänd person. Bokläsarna skulle
inte själv initiera några samtal utan endast svara på frågor eller invänta barnens spontana
reaktioner. Denna typ av högläsningssituation skiljde sig från vad barnen var vana vid. Trots
detta ökade talaktiviteten allteftersom läsningen upprepades, angående både bilderna och
texten. I studien nämns även andra studier som visar på effekter med upprepad läsning. Där
hade det visat på att treåringar hade dubbelt så många samtalsavbrott i en bekant bok än i en
ny. Siffran var lägre hos de äldre barnen men fortfarande fanns det en betydande skillnad
, Eriksson & Fellenius, 2006).

Nikolajeva (2000) använder sig av begreppen mimetisk och icke-mimetisk framställning för
att beskriva hur text och bild tolkas i förhållande till sanningshalt. En mimetisk tolkning
innebär att läsaren upplever berättelsen som en återgivning av verkligheten. Icke-mimetisk
tolkning innebär att läsaren tolkar textens innehåll som metaforer eller liknelse, även kallat för
symbolisk tolkning. Empiriska undersökningar har visat att oerfarna läsare oftast läser texter
mimetiskt och får därmed inte uppleva textens många dimensioner (Nikolajeva, 2000).
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3. TEORETISKT RAMVERK
3.1 Den hermeneutiska modellen
Nikolajeva (2000) beskriver att hermeneutik är läran kring hur vi tolkar kommunikativa
meddelanden. Den hermeneutiska modellen utgår från att mottagaren börjar från helheten, går
sedan till detaljerna för att inhämta mer kunskap för att på så sätt återigen se till helheten med
de nya kunskaperna som underlag. Detta fortsätter i oändligheten och kallas för den
hermeneutiska cirkeln. Vid läsandet av en bilderbok kan den hermeneutiska cirkeln användas
som modell för hur barnet bearbetar historien, oavsett om denna börjar med texten eller
bilden. För varje gång boken läses uppkommer fördjupad insikt kring innehållet och
förutsättningarna för en adekvat tolkning av helheten (Nikolajeva, 2000). Detta är en metod
som barn ofta använder men sällan vuxna. En av anledningarna till detta skulle kunna vara att
vuxna ser konventionella tecken som det primära i boken och bilderna som dekorationer.
Detta kan kopplas till det skrivna ordets vikt i samhället (Nikolajeva & Scott, 2001).

3.2 Mimetisk framställning och modalitet
Nikolajeva (2000) skriver även om modalitet, en term som användas för att avgöra graden
sanningshalt i en text. Vid mimetisk läsning tolkas bokens innehåll som sanning. Modaliteten
kallas då indikativ. Vidare beskriver Nikolajeva (2000) att bilderna i sig inte uttrycka
modalitet, därav uppstår motsättningar mellan bild och text. I bilden kan man inte avgöra om
det vi ser är sanning eller inte, det kan lika gärna vara exempelvis en dröm, önskan eller
tvekan. Vi upplever fotografier som högre modalitet än målningar, men detta beror på
konventioner. Modaliteten är inte högre i ett fotografi eftersom även det kan manipuleras. När
avbildade föremål eller varelser inte stämmer med vår verklighetsuppfattning tolkar vi bilden
som fantasi. Likaså om färgschemat inte stämmer, om himlen är grön eller gräset är rött, så
uppfattar vi det som låg modalitet. Om bilden däremot är tecknad realistiskt och föreställer
företeelser eller föremål som är igenkännliga för betraktaren uppfattas bilden som hög
modalitet. Bildsekvenser fungerar bättre för att uttrycka modalitet då dessa även kan påvisa
orsaksverkan och temporalitet. Bilderböcker innehar ofta en komplex modalitet som uppstår
genom ett samspel mellan ord och bild. Läsaren måste då välja om de tolkar innehållet som
mimetiskt eller symboliskt. Texten i bilderböcker är oftast skriven utifrån barnpersonens
subjektiva synvinkel och förefaller indikativ. Bilderna kan däremot antyda att historien bara
utspelar sig i barnets fantasi. Bilderna underminerar då sanningshalten i texten och läsaren
tvingas tolka den som icke-mimetisk. I andra böcker kan bilden och texten samverka med
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varandra och läsaren tvingas då använda sig av konventioner för att avgöra om historien är
mimetisk eller inte (Nikolajeva, 2000).

3.3 Ambivalenta bilderböcker
Det finns böcker där text och bild strider mot varandra. Även om det i större delen av
historien är symmetri mellan ord och bild kan en liten detalj antyda att det egentligen handlar
om en dröm, en fantasi eller något annat påhittat. I de berättelser som text och bild är i
konflikt, och de dessutom är mångtydiga, blir resultatet väldigt ambivalent. Många moderna
bilderböcker har en antydan till ambivalent modalitet som visar sig i bilden, texten eller båda
(Nikolajeva, 2000).

3.4 Arbetets teoretiska utgångspunkter
Eftersom samma bilderbok kommer att läsas flera gånger för samma barn anser jag att den
hermeneutiska modellen passar för att se till barnens helhetsförståelse. Enligt Nikolajeva
(2000) är det så barnens bokanalys kommer att ske. Samtidigt bör man även ta Nikolajevas
teori om modalitet barns tolkning av bild och text i beaktning.
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4. METOD
Enligt Dovelius (2000) syftar kvantitativa undersökningar till att mäta eller räkna något.
Kvalitativa undersökningar syftar däremot till att beskriva karaktären av något. Stukát (2005)
beskriver kvantitativa undersökningar som att de ämnar till att finna ett mönster som kan
fungera generellt för att förklara eller beskriva ett fenomen. En nackdel med denna sorts
studie är att resultaten sällan blir djupgående. Kvalitativa studier syftar till att tolka och förstå
resultaten snarare än att generalisera. Ännu en nackdel med denna typ av studie är att de är
subjektiva då det är forskarens tolkning som utgör analysen (Stukát, 2005). Jag väljer att göra
en kvalitativ studie eftersom den metoden är bäst lämpad för att uppfylla syftet och besvara
frågeställningarna. På grund av studiens storlek blir problemformuleringen begränsad och då
även urvalet.

4.1 Intervju som metod för insamling av data
Dovelius (2000) beskriver i vilka typer av undersökningar där det är fördelaktigt att använda
intervjuer som metod. Det som är relevant för studien är att låta respondenterna beskriva en
uppfattning med sina egna ord och på så sätt förhoppningsvis ge nyanserade och detaljrika
beskrivningar. Vidare handlar det om att förstå något där idéer och erfarenheter står i fokus.
En av de största fördelarna är att kunna ställa följdfrågor och kontrollera att intervjuaren
uppfattat respondentens svar korrekt. Vidare beskriver Dovelius att det finns två typer av
frågor, öppna och slutna. Typiskt för de slutna frågorna är att svarsalternativen är begränsade,
hit hör de så kallade ja- och nej-frågorna. Öppna frågor ger mer utrymme för uttömmande
svar då det är svårt att svara enstavigt på dem. Dovelius skriver även om olika sorters
intervjuguider och fördelar med att ha utformat en sådan, även om man vid intervjutillfället
kanske avviker från den och ställer andra frågor (Dovelius, 2000). Sammanfattningsvis
kommer jag att använda mig av en intervjuguide som grund. I s ud e s

,

Eriksson & Fellenius (2006) återgivit om upprepades läsningen med samma barn under en
period. Resultatet är att barnen var mer talföra för varje gång. Mina intervjuer kommer att ske
enskilt tre gånger med varje barn inom en period av en vecka.

4.1.1 Urval av respondenter
, Eriksson & Fellenius (2006) fann att i en studie med förskolebarn skedde den
största skillnaden vid högläsning, med iakttagelser och kommentarer som det mätbara, hos de
barn som var tre år gamla. Med det som bakgrund blir urvalet barn som är tre år gamla, vilket
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innebär barn födda 2009. Barnen kommer alla från förskolan där jag arbetar men från olika
avdelningar. Barnen födda 2009 är fördelade på tre avdelningar, två syskonavdelningar (1-5
år) och en åldersintegrerad avdelning (ca 2,5-4 år). Förskolan är belägen i en mindre ort i
Småland och det finns ungefär 100 barn på förskolan fördelade på 5 avdelningar. Det är inte
alla barn som möter litteratur varje dag tillsammans med pedagogerna, även om möjligheten
finns om barnen önskar. De barn som dagligen möter litteratur i planerade sammanhang möter
dessa i grupp.

4.1.2 Val av bilderbok
Många bilderböcker kan ha antydan till ambivalens, men det har varit svårt att finna en där
innehållet är helt ambivalent. Dessutom anser jag att vissa kriterier skulle uppfyllas för att ge
barnen möjlighet att kunna tolka både bild och text. För det första skulle texten och bilden
vara helt ambivalenta och på så sätt skapa två verkligheter. Detta för att möjliggöra att barnen
kan välja mellan text och bild.

, Eriksson & Fellenius (2006) skriver att när barn

betraktar bilder ser de först till det som är bekant. Bildtolkande utgår ifrån personens egen
referensram och därför är det viktigt att barnen kunde identifiera sig i bilderna. Men de ska
även kunna identifiera sig i texten, för att det inte skulle förekomma några hinder i tolkningen.
Umas Hemlighe!t3av Marie Oskarsson & Jeeva Raghunath uppfyller till stor del av mina
kriterier. Det är en vuxen som frågar flickan Uma om hennes dag på förskolan och hon svarar.
Bilderna visar dock på en motsatt verklighet. Dock är det två av Umas svar som i
sammantaget med bilderna inte blir så ambivalenta så därför ändras flickans svar. Den vuxna
frågar om Uma har varit ute4 och hon svarar ” a s e”, b de
Istället kommer Uma att s ara ”Nej” för a de

es ab

sar a U a
e d

ä rar e

räd

f er de fr as f c a

om vad de åt för mat 5 och hon svarar ”Pas a?”, bilden visar en matsituation där det är svårt att
avgöra vad det är för mat på tallrikarna. Det är dock tydligt att det är någon form av fast föda
ch ja

er därför a

äsa a U a s ara ”s ppa”

4.1.3 Intervju upplägg
Eftersom jag sedan ett år tillbaka arbetar på förskolan känner alla barnen involverade i studien
mig. Flertalet a de
3
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e där ja arbe ar

,

Eriksson & Fellenius (2006) är det inte fördelaktigt att läsa för en för stor grupp då spontana
konversationer kan störa några av barnens sammanhållning av historien. Då jag specifikt är
ute efter barnens spontana tankar under läsning väljer jag att intervjua barnen enskilt. Studien
hade även kunnat utföras med gruppintervjuer men jag anser att barnens enskilda tankar inte
hade kommit fram på samma sätt. Intervjuerna sker även i lokaler som är familjära för barnen
för att skapa en trygghet. Tidpunkten för intervjuerna är varierande men de flesta sker på
förmiddagen eller tidig eftermiddag. Vid lästillfället väljer barnen själva takten på då det är
dem som ansvarar för att vända blad när de bedömer att de är färdiga med att titta på bilderna.

4.2 Forskningsetik
Jag har tagit del av forskningsrådets forskningsetiska principer 6 och har följt de relevanta
råden. Hermerén (2011) påpekar att anonymisering eller avidentifiering ska ske så att ingen
utomstående ska kunna bestämma en individs identitet. Eftersom det endast är sex stycken
barn med i undersökningen är det enkelt för personer i omgivningen att utläsa barnens
identitet om den exakta åldern finns med. Barnen kommer även att få fiktiva namn.
Intervjuerna kommer att spelas in med en diktafon och det materialet kommer att förstöras
efter att undersökningen är avslutad. Vårdnadshavarna har fått ett utskick 7 där studiens syfte
är tydligt specificerat samt hur intervjuerna kommer att gå till. Vårdnadshavarna blir även
informerade kring hur uppgifter kring barnen kommer att framträda i studien.
Vårdnadshavarna kommer att få en kopia och skriva under den andra för att ge sitt samtycke.

6

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm:

Vetenskapsrådet
Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
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5. RESULTAT
Resultatets struktur utgår först och främst efter intervjuguidens frågor8, som även följer
strukturen i bilderboken. En fråga ställs till flickan Uma, flickan svarar och sedan följer ett
bilduppslag som ser ut att spegla det verkliga svaret på frågan. Under varje resultatrubrik
finns både barnens svar på mina direkta frågor men även deras spontana kommentarer under
läsningen. Barnen har givits fiktiva namn för att försäkra sig om forskningens etiska hållning,
men även för att förenkla läsningen. När begreppet textuppslag används syftar det till det blåa
uppslaget där frågan till Uma ställs. Begreppet bilduppslag syftar däremot till uppslaget med
enbart bilder. Tabellerna visar vad barnen svarade under alla tre intervjutillfällena. Om barnen
sagt mycket har jag komprimerat och valt ut de som förefaller mest relevant. Jag har valt
redovisa vad varje barn har sagt då talfördheten skiftade markant mellan barnen. Även var de
enskilda barnens fokus låg hade stora skiftningar även om de går att se några likheter. Dock
avslutas resultatavsnittet med en kortare sammanfattning av vad barnen som grupp uttryckt.

5.1 Gjorde Uma något på dagis?

5.1.1 Under läsningen
Alex sa ingenting till varken texten eller bilden vid första eller andra läsningen. Vid tredje
läsningen fick han frågan vad som hände på bilden och svarade då ” e er…”.

Victor kommenterade konsekvent på texten när han hörde Uma säga att hon inte gjort något
p da s ” e

ar s d”, ”Nehe”

ch ”Nehe,

e där ar s d” s arade ha p U as

utlåtande. Under både andra och tredje läsningen reagerar han på leksakerna. Första gången
han kommenterar leksakerna u r c er ha a ”de ar
s

ar

s

s ara ha ”a ha

e er

s

” ch på följdfrågan vad det var

ed e sa er ch h

gången han kommenterar sä er ha ”de där ar

e er

e bra” p fö jdfr a

ed d c a ” Andra
ad de

ar s

e

var bra svarar ha ”a ha hade e dra e”

Oliver kommenterar inget under första läsningen. Under andra läsningen observerar han
pojken som Uma leker med. Han för sedan en längre diskussion kring vilka som är pojkar och
flickor i sin omgivning, precis som Uma och pojken då han ser Uma som en flicka. Vid tredje

8
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läsningen fokuserar han på leksaken som pojken håller i sin hand och berättar att han har sett
en sådan, att barn på avdelningen fick den i ett paket och att den lät högt hela dagen.

Simon läste med i texten under det andra tillfället. Vid den sista läsningen ställs frågan vad
s

hä der p b de

P j e s arar ” e e… Fas h

sa ej”

Vilma observerar vid alla lästillfällena att det finns en krokodil (som pojken håller i) och en
bebis (som Uma håller i). Dessutom hittar hon ett objekt som hon säger är bebisens leksak
(det kan likna en skallra) under bordet. Vid sista läsningen ser hon även ett objekt som hon
tycker liknar en nyckel. Vid andra läsningen läser hon texten på textuppslaget och säger att
s r” a

a” p e a s da

ch ”U a” p a dra Innan jag hinner läsa Umas svar och säger

att hon har pusslat.

Vid läsningen med Sofia säger jag vid första lästillfället att man bara kan titta på
bilduppslaget, att det inte står något. Vid andra och tredje tillfället upprepar hon samma fras
”här a

a bara

svarar ”

ar p

a” ch s ra ar V d a dra

fä e ställs frågan vad hon tittar på och hon

e sa ” ch vid nästa tillfälle är istället frågan vad de gör och hon svarar

” e er” .
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Tabellen är en sammanställning av barnens centrala kommentarer under lästillfället.
Barnets namn

Första intervjun

Andra intervjun

Tredje intervjun
Vad händer här Alex?

Alex

Leker…

Victor

e

…) A

Nehe. Det där var synd

han leker med leksaker

(textsidan) Det där var

Det var synd (textsidan).

ar

s

e bra …)A ha hade

och hon leker med
dockan.

en drake!
s

En pojke!

Oliver

f c XX …) Aaa

Den sa hela dan, Aaaargh.
AARGHH!
…Sä er U a

Simon

Vad händer här då?
Le e… Fas h

r

Vilma

d ! …) Ja de ,

e beb s! …) Ha

I

ha

e a s da s…

(textsidan) Saur e…

leksaker den bebis.

bebis och en krokodil.

sa ej

Där är en bebis och en
r

d ! …)

beb s…

Le sa ! …) U

Och

en nyckel!

Sofia

Kan man bara titta?

Haha, här kan man bara
titta! Vad tittar du på då?
Tittar på leksak.

Här får man bara
a …)Vad gör dom då?
Leker.

5.1.2 Vid frågetillfället
Tabellen nedan beskriver barnens svar vid frågetillfället. Något bortfall i redovisningen av
barnens svar finns inte då alla svarade kortfattat.
Barnets namn

Första intervjun

Andra intervjun

Tredje intervjun

Alex

Inget.

Näe. Ingenting? Näe.

Näe. Ingenting? Näe.

Victor

Näe.

Näe. Ingenting? Näe.

Näe. Ingenting? Näe.

Oliver

Skakar på huvudet

Lekte med en pojk.*

Näe. Ingenting? Näe.

Simon

Ingenting.

Ingenting, ska vi leka?

Svarade inte frågor.

Vilma

Lek och pussla.

Han åt bara soppa.*

Skakar på huvudet
ingenting? Näe.

Sofia

Åt mest.

Näe. Ingenting? Näe.**

Näe, jo,jo! Klättrade i
träd(…)och spring(...) och
lekte.* **

*Om svaret inte är det första svaret eller om det förekommit följdfrågor.
**Bläddrar i boken samtidigt som frågorna ställs.
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5.2 Lekte Uma med någon på dagis?

5.2.1 Under läsningen
Alex säger inga spontana kommentarer under något av lästillfällena. Vid det sista tillfället
ställs frågan vad de gör på bilden. Alex skattar lite och säger att de leker.

Victor kommenterade att det var synd och frågade om hon bara lekt med sig själv när jag
läste att Uma inte lekt med någon, det skedde under både det första och andra tillfället. Vid
det tredje tillfället utropade ha ” e där ar i e r

” är

ade p b dupps a e Han

berättade att det han reagerade på var att Uma jagade pojken.

Oliver berättar vid alla lästillfällena att Uma leker med en pojke. När Uma säger nej på frågan
protesterar han högljutt och säger att hon faktiskt lekte med en pojke. När vi sedan ser på
b de sä er ha ”ja sa ju de !”

Vid de första två tillfällena sa Simon inget om innehållet i varken text eller bilder (han läste
med i texten vid det andra tillfället). Vid det sista tillfället ställs frågan vad som hände på
b dupps a e

ch f c s are ” e e… Fas h

sa ej”

Vilma uppmärksammar att det är en krokodil även med på det här bilduppslaget samt att det
inte finns någon text på sidan. Vid det andra lästillfället ser hon återigen krokodilen, men
observerar att bebisen inte är där. Vilma säger att bebisen sover när frågan ställs om den har
försvunnit. Vid det sista lästillfället berättar hon att hon ser Umas mamma.

Sofia säger ingenting under det första lästillfället men under de andra två berättar hon att de
springer. Vid det tredje

fä e sä er h

ä e ”Me j h ” är h

15

ser b de .

Tabellen är en sammanställning av barnens centrala kommentarer under lästillfället.
Barnets namn

Första intervjun

Andra intervjun

Tredje intervjun
Le er…

Alex
Victor

Lekte han med sig själv?

Lekte han med sig själv?

(textsidan)

(textsidan)

Det var synd (textsidan).
e där ar

er

…)

att Uma jagar honom.*

Oliver

Berättar att Uma leker

Berättar att Uma leker

Berättar att Uma leker

med en pojke

med en pojke

med en pojke

(textsidan).

(textsidan).

(textsidan).
Le e… Fas h

Simon
Vilma

r

En

d …

r

d … Me

e s

sa ej *

Det är Umas mamma!*

beb s?! …) Näää, ha
sover!

Sofia

Vad gör dom här? Ja, vad

Me J h …) Spr

gör dom för något?

fatt.

er a-

Springer.

5.2.2 Vid frågetillfället
Tabellen nedan beskriver barnens svar vid frågetillfället. Något bortfall i redovisningen av
barnens svar finns inte då alla svarade kortfattat.
Barnets namn

Första intervjun

Andra intervjun

Tredje intervjun

Alex

Nehe.

Näe.

Näe.

Victor

Skakar på huvudet.

Näe.

Näe.

Oliver

JAAAA!(…)Vem var det

Ställde inte frågan då

Japp! Vem lekte hon med

hon lekte med då? En

den besvarades i en

då? Pojk!

pojk!

tidigare fråga.

Simon

Näe.

Neeeej…

Svarade inte frågor.

Vilma

Ja. Vem lekte hon med?

Skakar på huvudet

Nickar. Vem lekte hon

Unan.

med? Nämner två barn
från sin egen avdelning.

Sofia

U

… Näe…

Näe.**

Vi får se (bläddrar i
boken) Näee. Näee.
Meeen ja!**

*Om svaret inte är det första svaret eller om det förekommit följdfrågor.
**Bläddrar i boken samtidigt som frågorna ställs.
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5.3 Var hon ute på dagis?

5.3.1 Under läsningen
Alex säger inga spontana kommentarer under något av lästillfällena. Vid det sista tillfället
ställs frågar ad de ör p b de
H

ar

A e sä er d ”Le er u e H

ar

e

e du ” På följdfrågan varför hon var dum s ara ha a ”h

…H

sa ej, h

ar…
ar

e

fä e p pe ade ha ” e

ar

u e”
Victor sa

e

d förs a äs

e

e

d de a dra

konstigt att den och den lekte i trädet och den lekte i trädet. Och e
sista tillfället säger ha ”Ja, de

ar d

ä rade

räde ” V d det

ju!” är ha f c se b de p bar e s

ä rar

trädet. Han berättar även att det är just det som de gör.

Oliver säger inget om att Uma är ute vid första lästillfället. Vid det andra tillfället säger han
”Tada! Ja sa ju de ” då han återigen ser bilden på pojken. Sen pratar han om att de klättrar i
träd, att det är Umas mamma som ska hämta Uma i trädet. Men han kommer sedan fram till
a de

e är U as

a

ad h

e har

ada a ” r ar” p

der a s

U a har

Sedan pratar han en stund om att det är en godisklubba i trädet och sina egna erfarenheter med
godisklubbor. Vid det tredje tillfället protesterar han när Uma säger nekar till att har varit ute.
När vi sedan ser b dupps a e u r par ha ”Ja sa ju de ” Ha f rs ä er seda

ed ”Ja sa ju

det. Dom var ute. Hon ville hämta sin klubba”.

Simon sa inget om bilderna eller textinnehållet vid de två första tillfällena. Vid det sista
tillfället ställs frågan ad s

hä der p b dupps a e

ch S

sä er ”d

ar u e”.

Vid första lästillfället ser Vilma föremålen som är inne i trädet och säger att det är Umas
leksaker som är där. Vid det andra tillfället berättar hon att hon varit ute och hittar återigen
leksakerna på bilduppslaget. Denna gång ser hon även en klubba. Även vid det sista tillfället
ser hon leksakerna och klubban, hon berättar även att klubban tillhör den vuxne i det vänstra
nedre hörnet. Både vid det första och andra tillfället berättar

Sofia att man bara tittar på bilduppslaget. Vid det andra tillfället ställs frågan vad hon tittar
på och hon svar att hon tittade på när de sprang. Hon syftade på några barn från en annan
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a de

s

h

hade se

V d de s s a

fä e sä er h

”J

h

”

är

ser

bilduppslaget. Hon berättar även att de klättrar i träd, och då även Uma.

Tabellen är en sammanställning av barnens centrala kommentarer under lästillfället.
Barnets namn

Första intervjun

Andra intervjun

Tredje intervjun
H

Alex

ar

e

ar… H
du

…H
ar

…)h

e

sa ej, h

var inte ute.*

Victor

Det var konstigt att den

Ja, det var dom

och den lekte i trädet och

ju! …)d

ä rar

den lekte i trädet. Och en
klättrade i trädet
Ja sa ju de …) Ja sa ju

Tada! Jag sa ju det!

Oliver

…)U as

a

upp …)Näe, h

a

ä rar

det. Dom var ute. Hon

ra

ar

ville hämta sin klubba.

inte. Hon tar den, det är
hennes. Den har fastnat
där. Nu, det är inte Umas
mamma.
Dom var ute.*

Simon
Vilma

Men hons leksaker där!

Jag var ute

Me , beb s e sa er? …)

(textuppslaget) Med

Och en klubba!

e sa er, e

ubba!!! …)

På trädet, haha!

Sofia

Här får man bara titta.

Här tittar man bara lite.

J

h

! …) K ä rar

träd. Uma också.
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5.3.2 Vid frågetillfället
Tabellen nedan beskriver barnens svar vid frågetillfället. Något bortfall i redovisningen av
barnens svar finns inte då alla svarade kortfattat.
Barnets namn

Första intervjun

Andra intervjun

Tredje intervjun

Alex

Nä.

Näe.

Näe.

Victor

Skakar på huvudet.

Näe.

Näe.

Oliver

I

Näe.

JA! Vad gjorde hon ute

e…

då? Hon klättrade upp i
ett TRÄD!

Simon

Näe.

Neeeej…

Svarade inte frågor.

Vilma

Svarade inte på frågan.

Svarade inte på frågan.

Skakar på huvudet.

Sofia

Skakar på huvudet.

Haha, men var dom ute i

Nee. Inte? Jo, näe. Hon
ar

alla fall? Var dom ute i
alla fall? Ja, titta!**

e …) Och... jo, hon

var ute.**

*Om svaret inte är det första svaret eller om det förekommit följdfrågor.
**Bläddrar i boken samtidigt som frågorna ställs.

5.4 Vad fick Uma för mat?

5.4.1 Under läsningen
Inte heller när Uma talar om att hon äter soppa säger Alex något spontant under första och
andra tillfället. Vid det sista tillfället utropar han att de får tårta när han ser bilden.

Victor säger varje gång när han hör att Uma fick soppa att det lät gott. Han reagera alla tre
tillfällena att barnen som sitter bredvid Uma gör något som han tolkar som att de tar hennes
mat. Vid det första tillfället säger han att Uma blir ledsen. Vid det andra och tredje tillfället
sä er ha ” …) d

a U as

a

ch d s a d

f

äf e ” Ha berä ar ä e

d redje

tillfället att det är soppa som det två barnen tar från Uma.

Oliver säger inget vid första läsningen men vid det andra tillfället reagerar han på att Uma är
mitt på sidan och säger att hon är delad. Han fortsätter
heller. Han, Uma, ha

ar de

ed s

h r Ha berä ar ä e a ”de fu ar

ed ”Å

ae

ed I e ha, he e

affe ” Ha berä ar seda a U a ar de
e Ha bara ar de he a de
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ed s

Åh h!” ch a p j e

inte får göra så. Det tredje tillfället är liknande fast då berättar han att det pojken tar från Uma
är ”bröds

a”

Vid det första tillfället konstaterar Simon att det inte står något på bilduppslaget och bläddrar
vidare. Vid det andra tillfället säger han att han ser fiskpinnar, vilket han även gör vid tillfället
efter. Då säger han även ”I

e

,fc h ”

Vid första lästillfället berättar Vilma att hon fått vatten när vi läser att Uma fått soppa (det var
soppa på förskolan den dagen). På bilduppslaget utbrister hon att de inte äter soppa men
skiftar snabbt fokus på att en sked är på väg ner i Umas glas. Vid andra läsningen berättar hon
att hon inte fått soppa och att det står fel. På bilduppslaget frågar hon vad det gröna på
tallriken är men skiftar fokus när hon återigen får syn på skeden och glaset. Vid en sista
läsningen säger hon att Uma inte tycker om soppa när vi fortfarande är på textuppslaget. När
ser p b de
”Jaaa Och

e erar h

förs ” e … Vad… S ppar

ac a !” Mac a s f ar h

p de p j e p

ase !” ch f rs ä er

ä s er s da har p s

ed

affe

Vilma berättar att det är Umas macka.

Sofia berättar vid det första tillfället att hon ser Uma på bilduppslaget. Vid det andra tillfället
blir hon fundersam över att barnen sträcker ut tungorna, men vet inte varför de gör det utan
säger att hon vill bläddra istället. Vid det sista tillfället kommenterar hon återigen om barnens
u

r

e här

e

er h

ed förs a e a ”h

a s e

Hon undrar även varför pojken gör så med sin gaffel i Umas hår.
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e

c er a de är

”

Tabellen är en sammanställning av barnens centrala kommentarer under lästillfället.
Barnets namn

Första intervjun

Andra intervjun

Tredje intervjun
Näe, dom fick tårta bara!

Alex
Victor

…)

försö er a ha s

a …) ch h

b r

ledsen.

Kolla vad dom gör där,

Dom ska ta Umas mat.

dom tar Umas mat(…)

Dom tycker att dom, att

Ahh. Jag ska säga att få

de är d

käften.

det för mat dom tog då?

s …)Vad var

Soppa.
…)Å

Oliver

ae

ed I e

Det är brödskinka?

ha, henne heller. Han,

Brödskinka? Mmm, Han

Uma, han tar den med sin

tar den.

affe …) e fu ar

e

Han bara tar den hela
de Åh h!”
Titta! Titta, vad är det

Simon

Fiskpinnar!

som är här då?
Fiskpinnar.

Vilma

Sofia

ä er

e s ppa! …)

Nej, jag har inte fått

Den tycker inte om det!

Meeeh! Han stoppar ner

soppa. Det står fel

Vem tycker inte om

på drickan!

(textuppslaget). Men där

Soppa? Uman

står det ingenting! Vad är

(Textsidan) Me …

det där?

Vad… S ppar

ase !

…) Jaaa Och

ac a !

Här kan man bara

Varför är den så?

a! …) är är U a

Dom äter i alla fall. Vem
varför gör den så? …)
Jaa., hon kanske inte
tycker att det är gott.
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5.4.2 Vid frågetillfället
Tabellen nedan beskriver barnens svar vid frågetillfället. Något bortfall i redovisningen av
barnens svar finns inte då alla svarade kortfattat.
Barnets namn

Första intervjun

Andra intervjun

Tredje intervjun

Alex

Soppa.

Soppa.

Ehm, soppa.

Victor

Soppa.

Soppa.

Soppa.

Oliver

S ppa… S

Soppa

Soppa.

Simon

Soppa.

Ingen mat.

Svarade inte frågor.

Vilma

Jag vet inte vad det heter.

Soppa!

Soppa.

Sofia

Soppa.

H

Soppa.

!

f c … S ppa!**

*Om svaret inte är det första svaret eller om det förekommit följdfrågor.
**Bläddrar i boken samtidigt som frågorna ställs.

5.5 Vad gjorde Uma på vilan?

5.5.1 Under läsningen
Alex skrattade varje gång Uma sa nej till om hon hade sovit på vilan. När vi tittade på bilden
kunde han var gång peka ut vart Uma var. Vid det sista tillfället ställs frågan vad Uma gjorde
och han svarar att hon blundade.

Victor föreslog vid de sista två tillfällena att Uma kanske läste bok istället på vilan när vi
läste texten. När vi tittade på bilderna ställs frågan om hon läste bok vilket han sa att hon
gjorde.

Oliver säger ingenting till varken bilden eller texten vid första tillfället. Vid det andra tillfället
ser han att Uma har en f b

, h ar ”U as p j ” ch ä e U as

amma. Han berättar att

mamman sover och räknar ett par gånger hur många det är som sover. Han kommer fram till
att det är tre som sover, men inte Umas pojk. Umas mamma är enligt Oliver en som ligger
nere i vänstra hörnet. Ma ser a de är U as

a

a ef ers

a ”h

har s a pr c ar s

U a har” Vid det sista lästillfället ser han återigen Uma och hennes mamma, den här gången
hittar han även Umas flicka uppe i högra hörnet.
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Simon sa inget vid de första två lästillfällena, vid det andra lästillfället ställs frågan om han
ser Uma vilket han inte svarar på. När jag frågar Simon vid det sista lästillfället vart Uma är
säger han att hon vilar. Vid frågan om han ser henne pekar han på henne. Sen säger han igen
att ho

ar s

ch ä er

”fas h

sa ej”

Vilma observerar vid första lästillfället att Uma verkar arg när hon säger att hon inte har vilat.
Vid frågan

h

ser U a sä er h

”Ja,

e ! T ” ch s f ar p U a ch de pers

e

som syns lite av nedre delen av vänster sida. Vid det andra lästillfället ser hon återigen
personen på vänster sida. Hon säger först att det är Umas nya mamma, men vid uppmaningen
att hon ska upprepa vad hon sa säger hon bara att det är Umas mamma. Hon frågar även vart
Umas pappa är. Vid det sista lästillfället berättar hon att hon ser både Uma och Umas
mamma. Vilma berättar även att alla sover, utom pojken längst till vänster.

Under den första läsningen var Sofia fokuserad över att det inte fanns någon text på sidan och
bläddrade bara vidare. Vid de andra två lästillfällena observerade hon att Uma sov. Vid det
sista tillfället frågade hon varför Uma sov i alla fall.
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Tabellen är en sammanställning av barnens centrala kommentarer under lästillfället.
Barnets namn

Första intervjun

Andra intervjun

Tredje intervjun

Alex

Ser du Uma? Ja.

Ser du Uma? Umm.

*Hon blundar.

Victor

Var är Uma? Där.

Hade han kanske bok?

Kanske han läste bok?

e s da ) …) Ja, h

(textsidan). Läste hon bok

hade bok.*
…) Ja, h

Oliver

istället? Ja.
ilar där. Där

är är U a …) är är

är Umas mamma då! Är

he es f c a …)U as

hon också med på vilan?

flicka.

Aaa, h

s er …)

,

två, tre (som sover).
V ar s

Simon

…)Fas h

sa

ej…*

Vilma

Han är lite arg!

Men det är hans nya

Umas, och Umas

(textuppslaget) Ja, men!

mamma, det är en

mamma! Båda är Umas!

…)U as a

Två!

a

Och sen, Umas
f c a …)Me

sover! Och dom och den
ar är

hans, Umas pappa då?

Sofia

T

… Här s r de

Vad gör Uma då? Han

…) är! Varför s er p

och den och den! Men
inte han!
Joohoo! Ja, där är hon ju.

ingenting. Här står det

vilan? Vad sa du? Här är

Varför sovde hon i alla

ingenting? Nääe… e

ju vila fast hon sover.

fall? Vet inte. Vad tror

gör det nog på andra

du? Nu läser vi.

sidan.
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5.5.2 Vid frågetillfället
Tabellen nedan beskriver barnens svar vid frågetillfället. Något bortfall i redovisningen av
barnens svar finns inte då alla svarade kortfattat.
Barnets namn

Första intervjun

Andra intervjun

Tredje intervjun

Alex

Inget.

Inget.

Inget.

Victor

Inget. Hon, h

Hon vilade inte. Vad

Hon vilade inte. Vad

gjorde hon då? Hon läste

gjorde hon då? Hon läste

bok.

bok.

…I

e

Oliver

Inget.

Inget.

Inget.

Simon

I …I e

Svarade inte på frågan.

Svarade inte frågor.

Vilma

Han sov inte en/än.

Men, han sov inte. Vad

Han gjorde ingenting.

gjorde han då? Han åt
s ppa…

Sofia

Inget.

Inget. Inget? Näe haha.
Men hon sov i alla fall!**

*Om svaret inte är det första svaret eller om det förekommit följdfrågor.
**Bläddrar i boken samtidigt som frågorna ställs.
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Inget. Inget? Jo, sov.**

6. ANALYS
Det var markanta skillnader mellan vad barnen sa under läsningen och när jag ställde frågor
efter. Tydligast kan ses vid det sista intervjutillfället då alla barnen sa något under läsningen.
Skillnaderna finns dock även under första och andra intervjutillfället. Dock svarade ett av
barnen inte på frågor under det sista tillfället.

, Eriksson & Fellenius (2006)

skriver att vid upprepad läsning av samma bok kan barnet upptäcka att bild och text är
mångfacetterade och på så sätt upptäcka nya saker vid varje läsning. Utifrån den
hermeneutiska modellen som Nikolajeva (2000) beskriver var barnens ökade talförighet efter
flertalet läsningar väntad. Då vi läste boken flera gånger var det tydligt att barnen fick en
fördjupad förståelse för innehållet.

6.1 Analys av barnens utsagor vid läsningen
Fyra utav barnen säger vid det sista lästillfället att Uma sover, vilar, eller blundar. Två av de
barnen ställer sig även frågande till varför hon gjorde det i alla fall, trots att hon sa nej. Enligt
, Eriksson & Fellenius (2006) ser barn först till det som är bekant och sedan till
det som avviker markant vid betraktning av bilder. Det är tydligt att barnen är i konflikt med
vad de ser i bilden och vad de har hört vid läsningen. Det avvikande i bilden där Uma verkar
sova skapar en konflikt i tolkningen av boken för barnen. Ett annat exempel på det är
bilduppslaget när Uma. En av p j ar a sä er d ”H
du ” V d fr a

arför h

ar du

ar

s arar ha , ”H

e

…H

sa ej, h

ar… H
ar

ar

e

e u e” Fem av

barnen kommenterade att hon var ute och sa det på ett sådant sätt att de protesterade mot det
Uma sa.

Vid frågan om Uma gjorde något på dagis svarade fyra av barnen nej, även efter att det
ställdes en följdfråga. Ett barn svarade först nej, men tog sedan boken och kom fram till att
Uma både klättrade, sprang och lekte. Vid läsning kommenterade tre av barnen att Uma lekte
ch re a dra f userade p

e sa er a

bar sa

ch

ed ” e e… Fas h

sa ej”

Återigen har det för barnen skapats en konflikt mellan ord och bild. Några av barnen
fokuserade på leksakerna och förklaringen till det kan vara att det är det som är det mest
bekanta i bilden.
V d fr a

ad U a j rde p

a s arar bar e ”

e ” e er ”

e

” U da a e är e

pojke som säger att Uma istället läste en bok. Rhedin (2004) skriver att barn alltid har
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verkligheten som utgångspunkt i sitt fantasiskapande vilket kan förklara pojkens påstående.
På pojkens avdelning vilar några av barnen efter maten och de andra läser bok. I relation till
Rhedins tes utgår pojken från att Uma talar sanning när hon säger att hon inte vilat. Då hon
inte vilar måste hon därför istället varit med vid bokläsningen.

Vid frågan om Uma lekte med någon på dagis var det en pojke som reagerade vid första
lästillfället att det inte stämde det Uma sa och att hon lekte med en pojke. Barnet höll fast vid
sin åsikt vid alla tre tillfällena och även när jag ställde frågor. Han är dock den enda som säger
att Uma leker med någon med undantag av det tredje tillfället. Då är det flickan som först
säger nej, även på följdfrågan, men som sen ger ett annat svar när hon bläddrar i boken. Vid
det tredje intervjutillfället utrycker fyra av barnen att Uma leker och ett barn tycker att Uma
jagar en pojke.

6.2 Texten eller bildens historia
Nikolajeva (2000) anser att bilder i sig inte kan utrycka modalitet, eller med andra ord kan en
bild egentligen inte utrycka någon form av sanningshalt. Bildsekvenser är lättare för
åskådaren när sanningshalten ska avgöras. Fotografier upplevs ha högre sanningshalt än
tecknade bilder. Däremot upplevs bilder där innehållet är igenkännbart för åskådaren som att
bilden i sig uttrycker modalitet. Bilderna i boken är miljöer som barnen kan känna igen och så
även händelserna. Under läsningen uttryckte barnen att bilderna var av hög modalitet.
Empiriska undersökningar har visat att oerfarna läsare tolkar texter mimestiskt, det vill säga
att det som läses är sanning (Nikolajeva, 2000). Barnen tolkar texten trots att de själva inte
läser den och de valde att texten hade högre modalitet än bilden efter läsningen. Både bilderna
och texten fick hög modalitet, bilden under läsningen och texten efter. Det är tydligt att den
ambivalenta bilderboken skapar konflikt och förvirring.

6.3 Orsaksförklaring av resultat
Ett av barnen ändrar sina svar under tiden som jag ställer frågorna. Det som utgör skillnaden
för henne är att hon bläddrar i boken och tittar på bilderna samtidigt som frågorna ställs.
, Eriksson & Fellenius (2006) består en bild av flera olika elelement som
måste tolkas för att få en helhet. Vidare krävs det träning för att bli en bra bildtolkare. Det kan
krävas att en bild beskrivs för att dess innehåll ska uppfattas, annars finns det risk att detaljer
som är viktiga för innehållet förbises. Vidare beskriver författarna att bilderna i bilderböcker
för små barn oftast är förenklade utan överflödig information eller mångtydighet. I boken om
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Uma är bilderna inte entydiga utan innehar en mängdinformation som direkt motsäger texten.
Det blir då av ännu större vikt att barnet kan tolka bilderna. Texten i boken är däremot enkel
och entydig, även om den motsäger bilderna. En fråga ställs till Uma och hon svarar i de flesta
fall nekande. Konklusionen blir att texten är enkel att tolka medan det krävs mer av barnet att
kunna tolka bilderna. Då barnet inte har bilderna framför sig blir det svårt att beskriva alla
detaljer och de väljer då texten som var enklare.
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7. DISKUSSION
När studiens inleddes var min hypotes att barnen skulle välja bildens historia och därmed
förkasta texten. När litteraturstudien påbörjades visades en annan bild - nämligen att barnen
skulle välja texten. Resultatet förvånade mig och min hypotes när intervjuerna påbörjades var
att barnen skulle förkasta bilden eller texten, inte att de skulle välja båda.

Frågan jag ställde mig vid översikt av resultatet var: hur kan det vara en sådan skillnad? Det
första jag reflekterade över var om det kunde vara så att barnen inte mindes vad de sagt om
bilderna när vi avslutat läsningen och därför svarade nekande. Den teorin blir dock obrukbar
av två anledningar. Den ena anledningen är i så fall att det är något fel på korttidsminnet och
den andra att långtidsminnet är dåligt. Det som främst talar emot att korttidsminnet skulle vara
anledningen till att svaren ändrades är att alla barnen minns att Uma ätit soppa. Detta svar är
så konsekvent är nog inte korttidsminnet är en orsak. När det gäller långtidsminnet borde det
inte heller att det utgör en faktor då barnen kan kommentera på samma saker vid alla
intervjutillfällen. Några har även lagt märke till fraser som jag har sagt vid ett tillfälle, eller
texten i boken, som de sedan upprepar tillfället efter.

Nikolajeva & Scott (2001) beskiver att vuxna oftast ser det skrivna i bilderböcker som det
primära och bilderna som utsmyckad. Även detta skulle kunna vara en förklaring då barnens
tidigare erfarenheter av bokanalys kan utgöra en faktor. Det kan vara så att barnen utgår från
att jag vill veta vad som stod i texten, inte vad bilderna berättade. Det är dock en aspekt som
inte finns tillräckligt med underlag till för att kunna säga det med säkerhet.

7.1 Metoddiskussion
Att använda intervjuer som metod anser jag var det enda sättet att komma fram till ett resultat
kring barnens tankar. Valet att inspireras av metoden i studien som

, Eriksson &

Fellenius (2006) presenterade, där samma barn intervjuades flera gånger, var väldigt viktig för
mitt resultat. Precis som i den studien ökade talförheten från första till sista intervjutillfället
markant. I efterhand hade det varit intressant att se vad som hade förändrades om alla barnens
intervjuats fler gånger. Det var först vid det tredje tillfället som alla barnen pratade spontant
under läsningen. Kanske hade även svaren på mina frågor förändrats om läsningen hade
pågått fler gånger. Validiteten hade även varit högre om det hade varit fler informanter.
Vidare hade det varit intressant studera och jämföra ytterligare påverkansfaktorer såsom
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tidigare erfarenheter av högläsning. När det gäller tidpunken så skedde några enstaka
intervjuer senare på dagen och det var inte optimalt. Vid ett tillfälle hann jag inte ställa
frågorna då det kom en förälder för att hämta sitt barn. I efterhand kan jag se att jag borde ha
intervjuat alla på förmiddagen då de intervjuerna vad de som var mest avslappnade.

7.2 Pedagogiska implikationer
En av de erfarenheter jag tar med mig i mitt yrkesliv är hur viktigt det är att samtala kring
bilderna med barnen och på så sätt stödja dem i deras utvecklig till att kunna analysera bilder.
Dock ser jag att viktigaste pedagogiska erfarenheten är vikten av att stödja barnens utveckling
i att sammanfoga båda delarna, samt hur betydelsefullt det är att vara medveten i val av
bilderböcker och att vara särskilt närvarande vid läsning av ambivalenta böcker. Ambivalenta
bilderböckers främsta syfte, som jag ser efter att ha utfört intervjuerna, är att kunna införa
text- och bildtolkning för små barn. När text och bild är i konflikt skapas möjligheter att
enkelt påvisa innehållsbetydelsen.

7.3 Vidare forskning
Det skulle vara intressant att se hur en liknande studie, fast med en gruppsituation, skulle se
ut. Jag var medvetet väldigt tyst för att inte påverka barnen. Om de kunde höra varandras
tankar och teorier skulle det kanske leda till ett annat resultat. Samma studie skulle även
kunna göras, men i större skala med fler barn och fler intervjutillfällen.
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Bilaga 1: Utskick till berörda vårdnadshavare
Hej!

Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete för att kunna få färdigt min
förskollärarexamen. Arbetet handlar om motsägelsefulla, eller ambivalenta, bilderböcker där
text och bild är i konflikt och hur barn tolkar dessa böcker. För att undersöka detta har jag
tänkt göra ett antal intervjuer där jag läser boken och ställer några frågor. Samma barn
intervjuas tre gånger för att se om svaren ändras vid upprepad läsning. Barnens identitet
kommer att vara anonym och de kommer att få fiktiva namn. Barnen som ska vara med i
undersökningen är alla födda 2009. Intervjuerna kommer även att spelas in eftersom att det
kommer att vara svårt att anteckna samtidigt. Det materialet kommer jag att förstöra efter
undersökningen är färdig.

Arbetet kommer att redovisas muntligt för en grupp studenter och lärare, men också skriftligt i
form av en rapport. Om du/ni har några frågar kontakta mig gärna på 0700591985 eller så
finner du mig på avdelningen Kometen.

Med vänlig hälsning Lina Pettersson

Samtycke för att mitt barn deltar i en undersökning om bilderböcker

_________________________________
Barnets namn

_________________________________

_________________________________

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare

Bilaga 2: Intervjuguide
Jag använder mig att begreppet dagis, dels för att det är det begreppet som används i
bilderboken. Men framför allt eftersom det är det begreppet som barnen använder.

1. Gjorde Uma något på dagis?
2. Lekte Uma med någon på dagis?
3. Var hon ute på dagis?
4. Vad fick Uma för mat?
5. Vad gjorde Uma på vilan?

Bilaga 3: Umas hemlighet s. 1-4

Bilaga 4: Umas hemlighet s. 5-8

Bilaga 5: Umas hemlighet s. 9-12

Bilaga 6: Umas hemlighet s. 13-16

Bilaga 7: Umas hemlighet s. 17-20

Bilaga 8: Umas hemlighet s. 21-24

