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Abstract 
 
English title: Literary characters, as part of children’s development of reading comprehension. 

By: Jenny Lovén 

Supervisor: Eva Jonsson 

Semester: Spring term of 2016 

 

The aim of this study is to investigate how a number of 9-10 year old students experience and 

describe literary characters and how they experience the text’s environment when the 

description is limited. As I examine this as part of students reading comprehension, I also 

want to see how they make connections when talking about the current text. By presenting a 

text for the students where it is not obvious who the narrator is, I have tried to find out how 

students think when they encounter literary personalities and how they perceive the 

environment.  

 

Students have been listening to Astrid Lindgren's "The dragon with red eyes" and received the 

instruction that they should concentrate on the narrator who is also a character in the story. 

The investigation is based on the student illustrations of the narrator and answers from group 

discussions. 

 

The theoretical frame is founded on text-to-text connection, text-to-self connection or text-to-

world connection. 

 

The investigation shows that the text-to-text and text-to-self connection is closest at hand 

when the children analyze the literary personality. Maybe their own family constellations 

have affected their analysis, given that 81.2% of girls illustrated the narrator as a girl. When I 

analyzed how girls and boys experienced the narrator it shows that the girls more so than boys 

identified the narrator of their own sex. 

They could very well make connections when talking about the text and had experienced 

many internal images in terms of the story, the environment and the narrator. 

 

Keywords: literary characters, narrator, environment, connections and reading 

comprehension. 

Nyckelord: litterära personbeskrivningar, berättare, miljö, inferenser och läsförståelse.  
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1 Inledning och bakgrund 
PISA (Program for International Student Assessment) är en internationell undersökning där 

15-åriga elever i 65 länder testas i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Den senaste 

undersökningen gjordes 2015 och resultaten från den presenteras i december 2016. Resultaten 

från PISA-undersökningen som gjordes 2012 presenterades i december 2013, därför väljer jag 

att använda mig av den undersökningen. Svenska elevers resultat hade försämrats i alla tre 

delarna jämfört med underökningen som gjordes 2009, Sverige ligger nu under snittet i alla 

tre. De elever som tappat mest är pojkar och lågpresterande (Skolverket, 2013). Det har sedan 

dess debatterats om vad som bör göras för att vända denna negativa trend.  

Med denna undersökning vill jag titta närmare på litterära personbeskrivningar som en del av 

barns utveckling av läsförståelse. Att analysera hur barn ser på- och samtalar om litterära 

personbeskrivningar är ett sätt att undersöka hur barn skapar inre bilder och arbetar med 

inferenser. Barbro Westlund är lärare, filosofie doktor och lektor i läs- och skrivutveckling. 

Hon menar att man för att lyckas med läs- och skrivutveckling måste lyfta fram läsning i alla 

skolämnen och att det är alla lärares ansvar att arbeta med detta, inte endast de lärare som 

undervisar i svenska. Hon anser vidare att det är nödvändigt att använda sig av tydliga 

strategier för att kunna läsa och förstå en utmanande text samt att det även underlättar för 

lärare att bedöma elevers läsförståelse. Westlund påpekar framför allt av vikten av att 

utveckla förmågan att arbeta med inferenser för att utveckla en god läsförståelse (Westlund, 

2009, s. 101-107).  

Att arbeta med inferenser innebär att läsaren kan fylla i tomrum som författaren lämnat i 

texten, att kunna läsa mellan raderna. Läsaren tar hjälp av tidigare egna erfarenheter som 

hjälper den att förstå texten men det handlar även om att kunna samla ihop information från 

olika ställen i texten och förstå att det tillsammans får en annan mening. För att uppnå 

läsförståelse måste det finnas en balans emellan att läsaren kan koppla relevant 

bakgrundskunskap till information i texten. Den kulturella och sociala bakgrunden samt 

läsarens ålder påverkar hur inferenserna görs. Ett problem som uppstår för svaga läsare är att 

de har svårt att göra inferenser och endast ser det som faktiskt står i texten (Franzén, 1997. s. 

101-102). En form av inferenser är att kunna skapa inre mentala bilder under läsningen. Även 

de inre bilderna påverkar läsförståelsen och är beroende av tidigare erfarenheter (Ibid. s. 104). 

När läsningen är automatiserad kan läsaren läsa på, mellan och bortom raderna. Till en början 
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läser man bokstavligen vad som står i texten (läser på raderna) och att kunna göra inferenser 

(att läsa mellan raderna), att se en underliggande mening, är nästa steg i utvecklingen av 

läsförståelsen. Till sist kan läsaren värdera sin upplevelse av texten och relatera till sin 

kunskap om t.ex. aktuella händelser i världen (att läsa bortom raderna) (Ibid. S. 106). 

Författaren menar vidare att läsaren behärskar textrörlighet när den kan förhålla sig till olika 

texter, egna erfarenheter samt förstå texten på och under ytan. Han hänvisar till Keene och 

Zimmermann (2003) som beskriver textrörligheten genom olika kopplingar som läsaren gör: 

text-till-text-koppling, text-till-själv-koppling och text-till-världen-koppling (Franzén, 1997. s. 

120). 

Vad gäller läsvanor har det betydelse vilken litteratur som presenteras för barnen men en 

mycket viktig aspekt är även skillnader i hur språkligt stimulerade barnen blir hemma. De 

behöver tidigt komma i kontakt med berättande och berättelser. Trots att föräldrar i Sverige nu 

får information från barnavårdscentral, förskola och skola om vikten av att läsa för barnen 

minst en kvart om dagen minskar högläsningen i hemmen. Värt att notera är att det här finns 

tydliga klasskillnader där barn i högutbildade familjer blir mer språkligt stimulerade än barn i 

lågutbildade familjer (Kåreland, 2015. s. 112-113). Westlund tar upp farhågan med barns 

olika förutsättningar med tanke på vilken stöttning de får hemma i att utveckla sin läsning. 

Hon nämner Matteuseffekten som innebär att barn som har lätt för något gärna fortsätter att 

öva på detta och då utvecklar sin färdighet ytterligare medan den som har svårt för samma sak 

inte gärna lägger tid på att öva och då halkar ännu mer efter. Den som inte har svårt att lära 

sig att läsa, läser mer och ju mer man läser desto bättre läsare blir man. Den som pga. 

svårigheter med läsningen läser mindre och utvecklar då inte sin läsförmåga. Westlund 

påpekar vikten av att inte hamna i denna situation eftersom de sistnämnda barnen lätt hamnar 

utanför samhället om de inte lär sig att läsa och skriva (Westlund, 2009. s. 164-165). 

Westlund menar även att det är av största vikt att skolan och föräldrarna delar på ansvaret när 

det gäller att utveckla läsningen. Tiden i skolan är inte tillräcklig för att läsningen skall bli 

automatiserad. Barnen behöver få hjälp hemma genom uppmuntran till läsning samt att läsa 

högt för dem och att samtala om texter med dem (Ibid. s. 166-167). 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står det under 

centralt innehåll i Svenska åk 1-3 att eleverna skall få lära sig om: ”Berättande texters 

budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, 

händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar” (Skolverket, 2011. s. 223). 
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Där står det även beskrivet på fler olika sätt hur viktig identiteten hos eleverna är. Bl.a. att 

”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 2011. s. 9) samt att ”det är skolans 

uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Ibid. s. 7). 

Genom dessa delar ur läroplanen kan arbete med- och samtal om litterära personbeskrivningar 

bidra till en positiv utveckling av läsförståelsen. Eftersom läroplanen är utformad så att det 

som står under årskurs 1-3 är mål som skall vara uppfyllda när eleverna är klara med årskurs 3 

har jag valt att fokusera på elever i årskurs 3 som då bör vara nära de mål jag ovan nämnt från 

Lgr 11 (Skolverket, 2011. s. 7,9 och 223). 

I denna undersökning har jag valt att titta närmare på hur skolelever i årskurs 3 uppfattar 

litterära personbeskrivningar samt miljö. Jag har tittat på hur barn uppfattar 

personer/karaktärer i den litteratur de möter och vad som händer med barnens analyser av 

karaktären när den beskrivs fåordigt. Jag har, utan att berätta vilken bok jag skall läsa, läst 

Astrid Lindgrens Draken med de röda ögonen för eleverna (Lindgren, 1985). Berättaren i 

denna text är även en karaktär i berättelsen (se bilaga 1). Det ges begränsad information om 

vem karaktären är och pga. detta kan eleverna tänka fritt kring vem/vad de ser framför sig. På 

detta sätt hoppades jag kunna få en inblick i hur barnen tänker när de identifierar karaktärer 

och då även hur de förstår texten. Den aktuella elevgruppen har under deras första skolår 

arbetat med en läsande klass och genom detta övat på att analysera texter.  

En läsande klass är ett projekt som går ut på att utveckla läsförståelse, initiativtagare till 

projektet är författaren och läraren Martin Widmark. Projektet delar med sig av verktyg som 

skall underlätta arbetet med läsförståelsestrategier och därmed bidra till bättre läsförståelse. 

En läsande klass finns idag att ta del av på nätet och består av en studiehandledning samt 

texter och lektionsplaneringar för årskurs F-6. Mycket av arbetet bygger på strukturerade 

samtal om texter. En av flera lärare och forskare som ingår i projektet är tidigare nämnd 

Barbro Westlund. Hon använder sig av begreppet läsfixare som hjälp för att förklara olika 

lässtrategier. Läsfixarna i projektet används för att skapa tydliga strategier för att utveckla 

läsförståelse. De fem läsfixarna har olika uppgifter som kan användas på olika typer av texter 

och i materialet som presenteras används de på både skönlitterära texter och faktatexter.  
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 Spågumman - Förutspår och ställer hypoteser genom att titta på rubriker, bilder och 

textgenrer.  

 Detektiven – reder ut oklarheter nya ord och uttryck. 

 Reportern – hjälper läsaren att under läsningen ställa frågor på raderna, mellan raderna 

och bortom raderna.  

 Cowboyen – sammanfattar det viktigaste i texten. Läsaren kan då sammanfatta en 

skönlitterär text genom att tänka på vad som hände först, sedan och sist i berättelsen 

eller en faktatext genom att plocka ut nyckelord för att sedan sammanfatta det 

viktigaste.  

 Konstnären – skapar inre bilder av det man läst. Läsaren kan leva sig in i texten med 

hjälp av sina sinnen och se, höra och känna det texten berättar.  

 

När läsaren kan kontrollera sin förståelse genom att låta alla fem strategier samspela kallas 

läsaren en stjärnläsare (Widmark, 2016). 

Maria Nikolajeva är professor i litteraturvetenskap och har bland annat skrivit boken 

Barnbokens byggklossar, 2004.  I denna bok berättar hon att när man forskar på barnlitteratur 

används oftast analysmodeller som på olika sätt utgår från relationen mellan studieobjekten: 

text, verklighet, författare och läsare. Hon använder sig av begreppet narratologi som är en 

inriktning som studerar textens uppbyggnad. Det är en inriktning som inte utgår från motpoler 

(som ond/god) utan istället går djupare in på strukturen i texten. Nikolajeva påpekar att trots 

att man i arbete med analys av barnlitterära texter ständigt använder begrepp som handling, 

motiv, miljö och berättare finns det mycket lite studier angående dessa begrepp. Hon menar 

att det därför är intressant att titta på hur berättelsen framställs, alltså vad som händer, när och 

var det händer och vem som medverkar i händelserna. Angående berättaren är det intressant 

att titta på vem som berättar, genom vems ögon händelserna presenteras och hur berättaren 

förhåller sig till händelserna (Nikolajeva, 2004. s. 34-37).   

Karaktärer i barnlitteratur presenteras ofta tydligare än vad de gör i vuxenlitteratur. I äldre 

barnlitteratur är det vanligt att karaktären presenteras som feg, dum, duktig, modig osv. 

medan det i modern barnlitteratur är vanligare att läsaren själv får bilda sig en uppfattning om 

vem karaktären är. De litterära personerna presenteras genom utseende, beteende, tankar osv. 

och genom att dra slutsatser genom informationen som presenterats skaffar sig läsaren en bild 

av personen/karaktären. Att undersöka hur karaktärer uppenbarar sig för oss kallas 
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karaktärernas epistemologi. En litterär person kan ha ett endaste karaktärsdrag eller inga alls. 

Karaktärens yttre kan beskrivas utförligt eller endast genom enstaka drag. De kan 

karakteriseras av sitt beteende eller genom händelser som är dramatiska eller vardagliga 

(Nikolajeva, 2004. s. 106-107). 

Jag har använt mig av Nikolajevas förhållningssätt till narratologi genom att läsa en text för 

elever där det inte är självklart vem berättaren är för att försöka ta reda på hur eleverna tänker 

när de möter litterära personligheter. I detta fall hur de uppfattar berättaren, som även är en 

karaktär i texten, och varför de dragit dessa slutsatser. Eleverna skall inledningsvis få beskriva 

berättaren genom att illustrera deras bild av den och miljön den befinner sig i samt skriftligt 

besvara hur de tänkt när de kom fram till just detta. Vid ett senare tillfälle har jag genomfört 

fokusgruppsdiskussioner med eleverna i mindre grupper för att få en djupare förståelse för 

deras tankar och resonemang. På detta sätt hoppades jag kunna se hur eleverna tagit till sig 

avsnitten ur läroplanen där man talar om texters uppbyggnad, litterära personbeskrivningar 

samt språk och lärande samt hur detta har påverkat deras läsförståelse (Skolverket, 2011. s. 9, 

223). 

Nikolajeva menar, som nämnts ovan, att det finns lite forskning på begreppen berättare och 

miljö trots att det ofta används i analys av barnlitteratur (Nikolajeva, 2004. s. 34-37).  

Forskare menar även att litterära personer som agerar oförutsägbart hamnat i skymundan i 

klassrummen (Keene och Zimmerman, 2003. S. 26). Andra forskare, t.ex. Kate Nation menar 

att tidig läsförståelseundervisning är nödvändig för att skapa rätt förutsättningar för barn att 

bli goda läsare. Tydliga läsförståelsestrategier krävs även i yngre åldrar. Hon har gjort studier 

som visar att även elever som läser flytande och inte har avkodningsproblem kan ha problem 

med läsförståelse och att detta alltså inte förändras automatiskt när läsnigen blir automatiserad 

(Nation m.fl., 2010. s. 1031-1039). Tidigare nämnd Barbro Westlund menar att 

forskningsfältet om läsförståelse är beroende av hur begrepp definieras och förstås. Elevernas 

möjligheter att utveckla sin läsförståelse är enligt henne beroende av hur begrepp tillämpas, 

definieras och används (Westlund, 2013. S. 276). Som en del av utvecklingen av läsförståelse 

är mitt syfte att undersöka hur eleverna använder sig av inferenser, förstår och använder 

begreppen berättare och miljö samt vilka strategier de använder sig av, speciellt när 

informationen är knapphändig.  
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”Om läsning handlar om att gå på inre upptäcktsfärd så handlar 

läsundervisning om att utrusta resenärerna, visa hur man använder en karta, 

ge dem nycklar till äventyret och sagan, stödja dem när de far vilse och tar 

omvägar tills barnet klarar sig på egen hand med kartan.” (Keene & 

Zimmermann, 2003. s. 48). 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur ett antal elever i årskurs 3 upplever och 

beskriver litterära karaktärer, i detta fall med fokus på berättaren, samt vilka strategier de 

använder för att få en bild av person och miljö. Eftersom jag undersöker detta som en del av 

elevernas läsförståelse vill jag även se hur de gör inferenser vid samtal om den aktuella 

texten. För att undersöka detta kommer jag att använda mig av följande frågeställningar:  

 

o Hur tolkar barn vem den litterära karaktär de möter är?  

o Vilka strategier används för att tar reda på något om personer och miljö när 

beskrivningen är fåordig? 

o Har eleverna förmågan att göra inferenser vid samtal om texten? 

3 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som finns angående litterära personbeskrivningar handlar mestadels 

om barn som fått tolka bilder, inte barn som fått tolka texter. Det finns undersökningar som 

bygger på att barn tolkar texten genom att se på bilderna och då i själva verket mest tolkar 

bilderna eftersom det är ett så kraftfullt instrument t.ex. i artikeln av Styles & Arizpe, A 

Gorilla with ‘Grandpa’s Eyes’: How Children Interpret Visual Texts, 2001 tolkar barn som är 

4-11 år bilderböcker. Tanken är att studera samband mellan att se och tänka, författarna tittar 

på hur barnen tolkar vad de ser. De kommer fram till att många av barnen kan rita saker som 

de inte lärt sig att uttrycka i ord t.ex. känslor och att barn som inte lärt sig att läsa ofta har en 

väldigt bra förmåga att analysera bilder (Styles & Arizpe, 2001. S. 261-281). I min 

undersökning har eleverna tolkat texten genom att illustrera samt beskriva med ord vad de 

upplevt när de hörde texten. Om någon av deltagarna har svårt att uttrycka sig med ord har de 

fått möjlighet att uttrycka sina tankar på ett annat sätt genom att illustrera.  
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Jessica Mantei och Lisa Kervin gjorde 2014 en undersökning på elever som är 9-10 år i 

Wollongong, Australien. Författarna anser att det är viktigt att eleverna får koppla samman 

personliga erfarenheter och värderingar i samhället när de tolkar litteratur. De lät 16 elever 

från tre olika skolor läsa en bilderbok, samtala om personliga kopplingar, skriva en 

sammanfattning och sedan skapa en bild av deras sammanfattning. Författarna menar att 

eleverna får en djupare förståelse för litteraturen när de får höra, uppleva, skapa och samtala 

om texten (Mantei & Kervin, 2014, s. 76-92). Denna undersökning liknar min eftersom även 

eleverna i min undersökning får höra, uppleva, skapa och samtala om texten. De kan på detta 

sätt få en djupare förståelse för texten samt att de ges tillfällen att uttrycka sig på olika sätt. 

  

Theresa Rodgers, “Associate professor of education” på The Ohio State University i USA, 

skrev 1999 en artikel om vad som får unga läsare att engagera sig och vad som sätter igång 

deras fantasi. Hon har tittat på hur karaktärer ”talar” till unga läsare och hur- alternativt om de 

ser sig själva eller världen genom böcker. Författaren menar att det historiskt sett har sett 

olika ut vad det gäller att titta på läsarrespons men att man från 70-talet och framåt har 

studerat detta i utbildningssyfte. Man har gått från att analysera texter genom att beskriva, 

tolka och utvärdera själva texten till att tolka oss själva och vår värld genom läsningen. Hon 

anser vidare att det saknas tydliga mål med litteratur i skolan (Rodgers, 1999. s. 138-146). I 

min undersökning ges eleverna tillfälle att både beskriva, tolka och utvärdera texten samt att 

tolka dem själva och världen genom att höra, illustrera och samtala.  

 

Danielle Bienvenue Bray skrev 2015 en artikel om hur kön presenteras i barnlitteratur. Hon 

vill diskutera hur vi ska vidga våra definitioner av kön. T.ex. presenteras vanligtvis den som 

”står i köket” som en kvinna i barnlitteratur. Det största undantaget är fiction där könsroller 

och andra traditionella tankar, jämfört med vanlig skönlitteratur, ofta suddas ut. I fiction kan 

gärna en flicka ta en manlig roll men att en pojke tar en kvinnlig sker inte lika ofta ”it is easier 

to find an adventurous girl than a sissy boy”. Författaren vill att vi skall frigöra våra kulturella 

stereotyper vad gäller flickor och pojkar i barnlitteratur. Hon vill att vi ska kunna hylla 

människor för vad de gör utan att fundera på vilken typ av person vi tycker borde göra just 

detta (Bienvenue Bray, 2015. s. 160-174). I Draken med de röda ögonen, som jag använder 

mig av i denna undersökning, beskrivs karaktären ”jag” fåordigt. I slutet av berättelsen blir 

karaktären ledsen. En för mig intressant parameter att undersöka var om detta skulle påverka 

elevernas syn på vilket kön ”jag” har, om det fortfarande skulle vara självklart att någon som 

är känslig är en flicka?  
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Vad gäller läsförståelse presenterar Kate Nation m.fl. en undersökning där det tittat på läs- 

och skrivkunnighet hos tidiga läsare med svag läsförståelse. I undersökningen ingick 242 barn 

som testades första gången när de var 5 år. Vidare testades de igen när de var 5,5, 6, 7 och 8 år 

gamla. Vid 8 års ålder jämfördes 15 elever som ansågs ha svag läsförståelseförmåga med 15 

elever som inte ansågs vara svaga i detta. Resultatet visade att även elever som läser flytande 

och inte har problem med avkodning kan ha problem med läsförståelse samt att denna 

förmåga varit den samma sedan skolstarten (Nation m.fl., 2010. s. 1031-1039). Även denna 

undersökning visar hur viktigt det är att hem och skola samarbetar med läsning och utveckling 

av läsförståelsen samt att det är viktigt att starta upp detta arbete i tidig ålder.   

4 Teorianknytning 
I detta avsnitt presenteras begrepp som jag kommer att använda för att analysera mitt 

empiriska material. För att titta på hur barnen analyserar karaktär och miljö använder jag mig 

av olika typer av textkopplingar. Textkopplingar görs medvetet och omedvetet när vi läser. 

Joseph A. Appleyard som undervisar engelska på Boston Collage har skrivit boken Becoming 

a reader – The experience of fiction from childhood to adulthood (Appleyard, 1991). Han 

skriver bl.a. om att problem uppstår vid tolkning av text om läsaren inte finner mening med 

texten och då inte engagerar sig i den. Han nämner att det behövs lässtrategier för att finna 

mening och engagemang och han anser att dessa strategier kan vara praktiska och sakliga 

alternativt mer vidsynta. Strategierna kan även bygga på att läsaren rekonstruerar egna 

erfarenheter eller hur den upplever världen. Appleyard menar att läsaren behöver hitta den 

underliggande mening i texten som kan missas eller tas för givet samt att läsaren associerar 

för att hitta mening i texten och att allt detta påverkar läsförståelsen (Ibid. S. 148-152).  

Appleyards tankar om läsförståelse finns i ett flertal författares arbeten. Jag kommer att 

använda mig av tidigare nämnda Keene & Zimmermann. De använder sig av textkopplingarna 

text-till-text-koppling, text-till-själv-koppling och text-till-världen-koppling. De har varit 

drivande i läsprojektet Public Education Coalitions som handlar om att utveckla läsinlärning.  
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”Syftet med det offentliga läsprojekt som beskrivs i denna bok är att hjälpa 

lärare att bedriva en djuplodande, konkret och meningsfull läsundervisning i 

klassrum fulla med böcker där lärare och elever utforskar en rad olika typer av 

böcker, lär av dem och reagerar på dem. Vi ville att barnen skulle lära sig behärska 

de kognitiva strategier som man vet att erfarna läsare använder för att kunna tolka 

texterna på ett sådant sätt att de mindes dem. Vi ville att de skulle brinna för 

böckerna och läsa målmedvetet. Vi ville ett de skulle läsa kritiskt, ställa frågor, 

utveckla tankebanor som entusiastiska läsare, lära sig begripa alltmer krävande 

texter och använda en rad problemlösarstrategier på ett självständigt sätt. ” (Keene 

& Zimmermann, 2003. S. 14). 

Goda läsare låter egna erfarenheter och intressen fylla huvudet när man läser. De 

bestämmer sig ofta för att en viss del av texten är väsentlig pga. att de har 

bakgrundskunskap i ämnet (Keene & Zimmermann, 2003. S. 104). Vad läsaren 

upplever som viktigt kan även påverkas av vad andra har att säga om texten före, 

under eller efter läsningen (Ibid. S. 114). 

 

4.1 Text-till-text-koppling 
När texten påminner läsaren om en annan text som han/hon tidigare läst eller lyssnat till gör 

de en text-till-text-koppling (Keene och Zimmerman, 2003. S. 46).  

Något mottagaren av texten i denna undersökning skulle kunna koppla till är 

barnbokskaraktärer. Ett sätt att analysera en karaktär är att använda sig av Maria Nikolajevas 

personbeskrivningar. Hon menar att en litterär person/karaktär kan vara människa, 

förmänskligade djur eller föremål (Nikolajeva, 2004. s. 134).  

Sagokaraktärer är en av de vanligaste karaktärerna som presenteras i barnlitteratur. De är ofta 

förutsägbara aktörer med förutbestämda roller i sagans uppbyggnad. De har ofta symboliska 

namn som Snövit eller Askungen alternativt nämns som jägaren, prinsen eller den elaka 

styvmodern. Det är även vanligt med övernaturliga karaktärer som t.ex. en fe (Boglind & 

Nordenstam, 2010. s. 33-34). 

I Astrid Lindgrens böcker är det förhållandevis vanligt med ensamma barn. Dock är 

berättelserna om fattiga och ensamma barn inte sorgliga eller sentimentala utan barnen 

beskrivs som starka och att de har en egen rikedom eftersom de kan fantisera. I Rasmus på 

luffen ändras Rasmus öde från eländet på barnhemmet till en fin vänskap med Paradis-Oskar 
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och i Bröderna Lejonhjärta förflyttas Skorpan från fattigdom och sjukdom till sin bror i 

Nangijala (Boglind & Nordenstam, 2010. s. 195-198). Detta kan vara föräldralösa eller på 

annat sätt övergivna barn. Exempel på övergivna barn som faktiskt har föräldrar i livet är t.ex. 

Ronja Rövardotter som väljer att flytta ut i skogen efter en konflikt med sin far eller 

Mumintrollet som ger sig iväg på äventyr. Karaktären presenteras ibland som en busunge, tjuv 

eller rackarunge och slutar som en hjälte (Nikolajeva, 2004. s. 134).   

Både realistiska och förmänskligade djur har länge funnits i barnlitteratur. De har gestaltats i 

fabler, folk- och konstsagans djurberättelser, tidiga 1900-talets bilderböcker med Pelle Kanin 

eller Babar, Disneyfigurer osv.  Eftersom majoriteten av barnlitteraturen är skriven av vuxna 

med barn som tilltänkta mottagare, finns en viss kritik mot att använda djur i barnlitteratur. 

Det finns de som anser att risken för att laddade frågor som makt, auktoritet och socialisering 

göms bakom förklädnaden av djuren. De menar då att det finns en skev maktbalans inom 

barnlitteraturen. En annan sida av detta är en mer psykologisk förklaring som bygger på att 

djurberättelser kan erbjuda möjlighet till empati och distansering t.ex. för att hjälpa barn att 

möta sorg.  Djur används även som metaforer. Man möter ofta den busiga apan eller det 

starka och modiga lejonet. Det är även vanligt att ett barn i berättelsen förvandlas till ett djur 

och då laddade relationer eller situationer kan få utrymme genom samtal, lek, fantasi och 

drömmar (Lassén-Seger, 2008. s. 113-127). 

Astrid Lindgren som är författare till texten jag läser upp för eleverna, Draken med de röda 

ögonen (se bilaga 1), använder sig av ord och uttryck som kan kännas igen i andra av hennes 

berättelser som t.ex. ”Pilutta dig” som bland annat känns igen från böckerna om Madicken. 

Det är även så att det i den aktuella berättelsen finns ett ”jag” och ett ”min bror” som även 

upprepas flertalet gånger i t.ex. Bröderna Lejonhjärta. Den bokens allra första ord är: ”Nu ska 

jag berätta om min bror. Min bror, Jonatan Lejonhjärta, honom vill jag berätta om.” 

(Lindgren, 1973. s. 3) 

4.2 Text-till-själv-koppling  
När läsaren kopplar texten eller bilder till sitt eget liv och egna erfarenheter gör den en text-

till-själv-koppling. Det kan t.ex. vara att det i texten berättas om en morfar som sjunger sånger 

för sin dotterdotter och att läsaren då kommer att tänka på sin egen morfar och minnen de 

delar (Keene och Zimmerman, 2003. S. 76-77). 
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Studier visar att det finns ett samband mellan barns läsförståelse och identifikation. Mats 

Dolatkhah, universitetslektor vid högskolan i Borås menar att ”ungas läsintresse gynnas av 

litteratur de själva kan identifiera sig med” (Dolatkhah, 2013. s. 66).  

Kåreland betonar vikten av att kunna bygga upp en mental bild i huvudet och samtala om det 

man läst för att skapa en djupare förståelse för texten. Många refererar till den egna 

livssituationen och egna erfarenheter och i samtal om texten är det viktigt att använda dessa 

för att skapa förförståelse för texten för att sedan omvärdera och skapa nya erfarenhetsvärldar 

(Kåreland, 2015. s. 205-207).   

4.3 Text-till-världen-koppling 
När läsaren förstår hur textens innehåll kan kopplas till egen kunskap om världen, något som 

ligger utanför egna upplevelser sker en text-till-världen-koppling. Det kan t.ex. vara att någon 

läst något i en tidning eller deltagit i en diskussion om något som de kopplar till en text 

(Keene och Zimmerman, 2003. S. 80).  

 

Hur vi uppfattar världen bestäms till stor del av vad vi vet sedan tidigare och vad vi förväntar 

oss.  

”Det vi har i vårt huvud är en teori, en teori om hur världen ser ut, och 

denna teori utgör basen för alla perceptioner och vår förståelse av världen; 

det är roten till allt lärande, källan till våra förhoppningar och rädslor, motiv 

och förväntningar, funderingar och skapande.” (Smith, 1997. S. 98-99). 

 

5 Metod  
Genom att använda mig av triangulering, d.v.s. att kombinera olika metoder för att studera 

samma sak, tar jag mig an frågeställningarna från flera håll (Ahrne & Svensson, 2011. s. 27). I 

denna undersökning har jag låtit eleverna göra en personbeskrivning genom en illustration, 

låtit dem besvara frågor skriftligt samt genomfört fokusgruppsdiskussioner. Jag anser att 

illustrationerna samt deras skriftliga svar tillsammans med fokusgruppsdiskussionerna ger ett 

bra underlag för att få en djupare förståelse för hur de upplevt karaktärer och miljö i den 

aktuella texten. Genom att diskutera deras tankar i mindre grupper istället för helklass ges 

goda förutsättningar för att alla skall komma till tals.  
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5.1 Urval 
Eftersom att målen i Lgr 11, som jag nämnde inledningsvis, skall vara uppfyllt efter årskurs 3 

har jag valt att fokusera på elever i årskurs 3. Jag skickade ut ett antal mail där jag 

presenterade vad min studie skall handla om och undrade om de var intresserade av att delta. 

Den lärare/klass jag besökte var den första som svarade. Min ursprungliga tanke var att träffa 

två klasser för att kunna jämföra om svaren blev annorlunda om eleverna hade olika t.ex. 

socioekonomisk eller etnisk bakgrund. Eftersom jag behövde vårdnadshavares medgivande 

för att ha dessa samtal med barnen var jag heller inte säker på att tillräckligt många i en klass 

skulle svara ja. Alla utom tre lämnade in positiva svar i den första klassen. Jag valde då att 

endast besöka denna eftersom jag ville ha fyra fokusgrupper med ca fem deltagare/grupp. 

Hade jag besökt ännu en klass hade jag varit tvungen att på något sätt välja ut vilka som fick 

delta i båda momenten (illustration samt fokusgrupp).  

Den aktuella klassen består av 28 elever där 16 är flickor och 12 är pojkar. Det är en årskurs 3 

som finns på en skola i Stockholmsområdet med elever från förskoleklass till årskurs 3. De 

har under de första skolåren arbetat med En läsande klass (Widmark, 2016) där de övat på 

läsförståelse genom de olika läsförståelsestrategierna som används där. De har nyligen arbetat 

med berättelser, hur de är uppbyggda samt hur man kan beskriva karaktärer. Pga. av detta 

tyckte den ansvarige läraren min undersökning var intressant för denna klass just nu.  

5.2 Illustrationer 
Min tanke med att låta eleverna göra illustrationer av berättaren i den aktuella texten var att 

låta dem visa deras inre bild av karaktären utan att behöva sätta ord på detta. Detta är en viktig 

del av att kunna göra inferenser som visar på en god läsförståelse (Westlund, 2009. S 101-

107). Jag ville inte att förmågan att uttrycka sig skriftligt skulle vara ett hinder för att 

kommunicera sina tankar. I Styles & Arizpes artikel som jag tidigare nämnt konstaterar de att 

barn kan rita saker trots att de inte kan uttrycka dem i ord (Styles & Arizpe, 2001. S. 261-

281). Genom att eleverna först fick illustrera, sedan svara på två korta frågor om deras tankar 

samt sedan samtala om texten var min förhoppning att alla på något sätt skulle få framföra sin 

bild på ett sätt som passar dem samt att det kan väcka nya tankar att svara på samma sak på 

olika sätt. Genom att uttrycka sig på fler sätt kan eleverna även få utveckla sin förmåga att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011. S. 9). Ett 

alternativ hade varit att låta eleverna se bilderna i boken och låta dem analysera dessa. Det 

hade dock blivit en annan typ av analys, att eleverna tolkar vad illustratören vill förmedla. Jag 
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finner det i detta fall mer intressant att undersöka vilka inre bilder eleverna får av att höra 

texten och istället låta dem illustrera sina tankar.  

5.2.1 Genomförande illustrationer  

Vid mitt första besök på skolan presenterade jag min undersökning, vad eleverna och jag 

skulle göra under mina besök samt vad undersökningen skulle komma att användas till. Vi 

samtalade om vad en litterär personbeskrivning är och vilka olika karaktärer som kunde 

tänkas dyka upp. Jag nämnde här karaktärer som jag tar upp i min teoridel som t.ex. 

sagobokskaraktärer som Snövit och Askungen,  realistiska eller förmänskligade djur som 

Disneyfigurer och barn på äventyr som Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter och Rasmus på 

luffen.  

Vid detta tillfälle läste jag upp Draken med de röda ögonen av Astrid Lindgren (se bilaga 1) 

för hela klassen, i deras klassrum. Innan jag läste texten gick vi tillsammans igenom en del 

ord som jag misstänkte kunde vara svåra som förtörnad (arg, ledsen), skulor (skräp, matrester) 

samt julgransljus (tidigare hade man levande ljus i granen). Jag berättade inte vem som skrivit 

texten och bad dem koncentrera sig på berättaren, ”jag” i texten och fundera på vem/vad de 

såg framför sig. När jag läst texten fick alla eleverna illustrera vem/vad de upplevt som ”jag” i 

berättelsen samt på baksidan av illustrationen med ord beskriva vem/vad de illustrerat samt 

vad i berättelsen som gjorde att de såg just denna karaktär.  

Av klassens 28 elever deltog 27 i illustreringen. Den elev som inte deltog är nyanländ till 

Sverige och kunde inte delta pga. språkförbistringar. 

Undersökningen som jag gjorde 2015-11-11 gav mig därmed 27 illustrationer med tillhörande 

beskrivningar. 

5.3 Fokusgruppsdiskussion 
Den kvalitativa metoden fokusgruppsdiskussion innebär att ett visst ämne diskuteras i mindre 

grupper. Det huvudsakliga syftet är inte att endast att ta reda på vad deltagarna tycker om det 

diskuterade ämnet utan även varför. Diskussionen bygger på deltagarnas samspel med 

varandra och förhoppningen är att de skall föra en diskussion med egna ord och lära av 

varandra. När materialet analyseras skall det inte vara en sammanställning av vad enskilda 

deltagare sagt utan en heltäckande bild av vad som gemensamt konstaterats (Dahlin-Ivanoff, 

2011. s. 71 och 80). Jag använder denna metod därför att jag vill höra hur de tänkt när de såg 

den karaktären de gjorde. Under diskussionen kan jag leda samtalet och ställa följdfrågor för 

att få en djupare förståelse. 
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Vid utformandet av diskussionsfrågorna (se bilaga 2) utgick jag från upplägget i Aidan 

Chambers boksamtal i Böcker inom och omkring oss (Chambers, 2011). Chambers vill att 

samtalet om texten skall byggas på läsarnas tankar och reflektioner. Han menar att boksamtal 

är ett sätt att göra tankar och känslor som väckts synliga (Ibid. S. 23). Mitt syfte med samtalet 

var att ställa frågor som leder diskussionen vidare samt att ställa öppna frågor som leder 

samtalet vidare. Min förhoppning var att eleverna genom att diskutera skulle komma på hur 

de tänkt kring berättarjaget de skulle analysera. Chambers modell består av grundfrågor, 

allmänna frågor och specialfrågor. Grundfrågorna besvarar vad läsaren tyckt om eller inte i 

texten. Vidare ställs allmänna frågor som handlar om att jämföra texten med andra texter och 

specialfrågorna om att hitta textens särdrag. Frågorna inleds med Jag undrar… eller Jag skulle 

vilja veta om... (Chambers, 2011. S. 229-232).  

Materialet kommer att analyseras genom att svaren på Chambers frågor analyseras genom 

Keene & Zimmermanns textkopplingar som nämnts under teoriavsnittet.  

5.3.1 Genomförande fokusgruppsdiskussion 

Fokusgruppsdiskussionerna genomfördes vid mitt andra (2015-11-13 Grupp 1 och 2) och 

tredje (2015-11-17 Grupp 3 och 4) besök i klassen. Vi satt då i ett enskilt rum på den aktuella 

skolan, där endast jag samt barnen i den aktuella gruppen då befann oss. Diskussionerna 

genomfördes på dagens första lektion och spelades in genom ljudupptagning på min telefon. 

Eftersom deltagarna är barn har jag anonymiserat dem genom att inte nämna deras namn samt 

kontaktat deras vårdnadshavare för presentation av arbetet samt deras godkännande av 

elevernas deltagande i undersökningen. Genom att välja att genomföra samtalen på en plats de 

är vana med och förhoppningsvis känner sig trygga på, hoppades jag att de skulle samtala så 

fritt som möjligt kring de frågor jag lyfte (se bilaga 2). 

Utifrån klasslistan delade jag in klassen i fyra grupper bestående av fyra flickor och 2 pojkar 

vardera. Innan själva diskussionerna startade delade jag ut deras illustrationer samt deras svar 

på vem/vad de illustrerat och vad i berättelsen som gjorde att de såg just detta. Innan jag läste 

upp texten en andra gång bad jag återigen deltagarna att tänka på karaktären som är ”jag” i 

berättelsen. Diskussionerna varade ca 20-25 minuter. Jag har spelat in diskussionerna på min 

mobiltelefon och transkriberat diskussionerna.  

I fokusgruppsdiskussionen deltog 24 av klassens elever. De som inte deltog var, förutom 

tidigare nämnd nyanländ elev, tre elever som inte lämnat in vårdnadshavares medgivande. 

Undersökningen gav mig inspelningar av fyra stycken fokusgruppsdiskussioner. 
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5.4 Trovärdighet och generaliserbarhet 
Det ställs andra krav på trovärdighet och generaliserbarhet i kvalitativ forskning än kvantitativ 

forskning eftersom det i den sistnämnde ofta finns ett omfattande material med siffror. Ett sätt 

att öka trovärdigheten är att göra processen tydlig så att det är möjligt att följa hur författaren 

tänkt och resonerat kring till exempel metodval, urval och analys av data (Ahrne & Svensson, 

2014. S. 27). Studien är inte tillräckligt stor för att jag skall kunna dra några generella 

slutsatser. Det går inte att säga att mina resultat skulle vara de samma i en annan miljö än just 

den som jag studerat. Eftersom det är jag som både planerat samt genomfört och sammanställt 

studien kan jag ha påverkat resultatet. Jag kan alltså inte påstå att något är på samma sätt 

överallt. Att utgå ifrån en annan text kan även ha gett ett annorlunda resultat. Något som 

påverkade diskussionen och som därigenom även kan ha påverkat resultatet är hur jag valde 

att placera telefonen som jag använde som inspelningsinstrument. Vid den första 

fokusgruppsdiskussionen (2015-11-13) låg telefonen på ett bord ca två meter från det bord vi 

satt runt när vi diskuterade. Vid de följande diskussionerna (2015-11-13 och 2015-11-17) låg 

den på det bord vi satt vid. När telefonen låg synligt för eleverna blev den ett 

störningsmoment. Detta var inte något jag reflekterade över innan jag satt och lyssnade på de 

inspelade diskussionerna. Det blev en del prat kring hur väl vårt samtal skulle höras, om 

inspelningen fortfarande fungerade trots att skärmsläckaren gjorde så att det såg ut som att 

inspelningen var ”avstängd” osv.  

5.5 Etiska frågor 
Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns forskningsetiska principer som 

bör följas. Syftet med detta är att skapa normer för forskare och uppgiftslämnare att förhålla 

sig till och de uttrycks i fyra stycken allmänna huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att syftet med undersökningen, samt hur undersökningen är tänkt 

att genomföras skall meddelas till uppgiftslämnaren. Det skall även framgå att det är frivilligt 

att delta samt att det som nämns inte kommer att användas till annat än den aktuella 

forskningen.  

Samtyckeskravet innebär att uppgiftslämnare, vid aktivt deltagande, skall lämna samtycke till 

forskaren. Om uppgiftslämnaren är under 15 år bör vårdnadshavare lämna samtycke. 

Forskaren bör inte ha ett beroendeförhållande till uppgiftslämnaren och skall informera om att 

det när som helst går att avbryta sin medverkan om så önskas.  
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Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Åtgärder skall vidtas för att försvåra möjligheten att identifiera uppgiftslämnaren. 

Om data i rapporten är mycket detaljerad kan detta ske även om till exempel namn har 

ändrats. Jag har pga. detta valt att ta bort elevernas namn ur presentationen av 

undersökningen.  

Nyttjandekravet innebär att de data som samlats in endast får användas för 

forskningsändamål. Den som deltagit kan på egen begäran be att få ta del av 

forskningsresultat men resultaten får inte användas av till exempel sociala myndigheter för att 

verkställa något mot deltagarens vilja (Vetenskapsrådet, 2016. S. 7-14) 

  

Alla deltagare har, muntligt innan varje uppstartad fokusgruppsdiskussion samt via brev till 

vårdnadshavare, informerats om vad studien innebär enligt principen om informerat 

samtycke, samt att materialet är konfidentiellt och endast kommer att användas till denna 

undersökning (Svensson & Ahrne, 2011. s. 31). Eftersom jag kommer att ha fokusgrupper 

med barn har vårdnadshavare gett deras medgivande genom att skriva under en blankett där 

jag informerar om undersökningen. 

6 Resultat 
Jag har valt att dela upp mina resultat i de båda underkategorierna illustration och 

fokusgruppsdiskussion samt att redovisa en sammanfattning av de båda. 

I arbetet med illustrationerna deltog 27 elever och i fokusgruppsdiskussionerna deltog 24. 

6.1 Resultat, illustration 
Av de som deltog i illustrationen var 59 % flickor och 41 % pojkar. Alla illustrationer är 

gjorda i elevernas klassrum 2015-11-11. 

En majoritet av deltagarna illustrerade en flicka och en tredjedel illustrerade en pojke under 

uppgiften att illustrera vem eller vad som var ”jaget” i den berättelse jag läste upp. 

Det var endast två stycken som inte illustrerade barn eller barn tillsammans med andra 

karaktärer ur berättelsen. Den ena av dessa två beskrev en tomte, han tänkte på julen och då 

blev ”jaget” en tomte. Han har illustrerat en tomte med en röd mössa och ett stort svart skägg. 

Kläderna är gröna, röda och gråa och tomten har ett långt brunt hår alternativt en fotlång brun 
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cape. Den andra, av dessa två, beskrev ett brunt monster. När han tänkte på draken såg han 

även ett konstigt monster.  

Tio stycken har illustrerat två barn tillsammans med andra karaktärer från texten. Det 

är barnen tillsammans med grisar, draken eller både och. På en bild är grisarna i spiltor i en 

stia och barnen står vid ingången och ser glada ut. Stiorna är placerade i en cirkel och mitt i 

cirkeln ligger den gröna draken ensam. Tre av de tio illustrationerna visar ledsna barn som 

står tillsammans utomhus och vinkar till draken som flyger iväg. På den ena av dessa är 

allting i färg och glada grisar står bredvid barnen och på en annan är allt målat i blyerts 

förutom draken som flyger iväg som är målad i färg. Den sista av dessa tre är i blyerts och 

föreställer två ledsna barn som vinkar till draken som även den ser ledsen och flyger mot 

solen. På två andra illustrationer är barnen utomhus tillsammans med grisar och draken. Båda 

dessa bilder har drakar med röda ögon men på den ena är draken mindre än hälften så stor 

som barnen, den sitter på en sten och tittar på grisarna. På den andra bilden är draken dubbelt 

så stor som de glada barnen och den har arga röda ögon, sprutar lite eld ur näsborrarna och det 

droppar blod från munnen. En visar en syster och en bror, i blyerts, och en glad grön drake 

som flyger ovanför dem. En av illustrationerna visar en flicka och en pojke tillsammans med 

draken i skogen, alla ser nöjda ut och en annan illustrerar en storebror, ”jag”, 10 glada grisar 

och en större, arg drake. Den sista med båda barnen illustrerade visar ett stort berg med ett hus 

på. Någon står högst där uppe och ropar – Mat! Nedanför står två barn och kastar något som 

ser ut som en kycklingklubba till draken.  

Tre stycken har illustrerat pojkar tillsammans med djur. En av dem visar en pojke som 

står i en stia med spiltor med grisar på var sin sida om sig. Pojken ser glad ut och illustratören 

skriver att han målat en pojke eftersom alla djur i texten var killar. En annan bild visar en 

pojke som rider på en drake. Illustratören här menar att det var två bröder som gav draken mat 

och att han här visar den ena av dem, ”jaget”. Den sista av dessa tre har ritat en pojke 

tillsammans med något som är en mix av en drake och en gris. 

Tre stycken har illustrerat flickor tillsammans med djur. Det är tre färgglada bilder. En 

visar en glad flicka som ser en liten drake flyga mot solen. En annan visar en glad flicka med 

en grön liten drake med röda ögon på ena sidan och en lite gris på den andra. Den sista är en 

glad flicka som står på en stor äng eller liknande tillsammans med en grön drake med röda 

ögon som har röda taggar längs ryggen och svansen. Hon har tänkt att det är en flicka 

eftersom det fanns en bror. 
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Fyra stycken har illustrerat ensamma pojkar. En av dessa är en pojke som heter Viktor 

och en annan en bild av en pojke med en röd tröja med en döskalle och texten Cool på, han 

heter Tim. En av illustrationerna är av en pojke med vingar. Han är död eftersom illustratören 

är övertygad om att han är en av bröderna Lejonhjärta. Den sista av dessa bilder är av en 

pojke utan ansikte. Pojken heter Malte och tycker om djur, han bor på landet och har en 

kompis som heter Johan. Denna illustratör ändrade sig efter att hon hört texten en gång till 

och samtalat om den. Under fokusgruppsdiskussionen blev Malte en flicka som heter My. 

Fem stycken har illustrerat ensamma flickor. Alla fem har beskrivit flickan de illustrerat 

men ingen av dem har någon idé om vad det var som gjorde att de såg just henne framför sig 

när de hörde texten. En har beskrivit att det är lillasystern som hon målat, en annan har 

beskrivit hur flickan ser ut samt att hon gillar drakar. De övriga har endast beskrivit hur 

flickan de avbildat ser ut. 

6.2 Resultat, fokusgruppsdiskussion 
Som jag tidigare nämnt låg klasslistan till grund när barnen delades in i grupper om sex där 

fyra gruppdeltagare i varje grupp var flickor och två var pojkar. Innan vi startade 

fokusgruppsdiskussionerna (se frågor i bilaga 2) fick barnen se sina illustrationer och jag 

lästen texten högt en andra gång för dem. Nedan kommer jag att presentera resultaten från 

vardera gruppens diskussion.  

När eleverna fick frågan vad de faktiskt visste om texten, vad som går att läsa ”på raderna” 

(Franzén, 1997. s. 106), svarade de fyra grupperna ungefär likadant. De konstaterade att ”jag” 

hade en bror och att det även fanns en drake, en grismamma (en sugga) och grisbarn 

(kultingar) i berättelsen. Att hen tänkte läsa, att draken kom på besök, att draken tyckte om att 

blir klappad och att barnen blev ledsna när draken flög iväg. De var även överens om att 

grismamman var missnöjd med draken och slutade att ge den mat samt att barnen i texten då 

tog över det ansvaret.  

En flicka i grupp 2 konstaterar att ”han la sin kalla tass på kinden och man såg in i hans röda 

ögon att han var ledsen”.  

Eleverna tyckte att det var bra att barnen tog hand om draken genom att ge den mat och vara 

drakens vänner. Några kände sig säkra på att ”jag” var en flicka och några att ”jag” pojke. När 

jag ställde frågor kring vad i texten som kan ha gjort att de fick den bilden av hen kunde de 

antingen inte svara på det eller så var det säkra på att det var en flicka eller en pojke eftersom 
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de var helt säkra på att jag läst det ena eller andra (vilket jag inte gjorde) när jag läste texten 

högt.  

Vi diskuterade vidare vad som hade varit bra eller inte bra med texten och då handlade 

diskussionen mest om draken. Eleverna tyckte inte om att suggan slutade att ge draken mat. 

De ansåg även att maten draken fick var overklig och att det var overkligt att en gris föder in 

drake. De menade att man inte matar djur med ljusstumpar och att det är roligt att vad som 

helst kan hända i en saga. Eleverna tyckte även att det var tråkigt att draken blev ledsen och 

flög iväg. Här gör eleverna en text-till-världen-koppling eftersom de ser det som självklart att 

man skall ta hand om varandra samt att något är verkligt eller overkligt. 

I grupp 1 var alla var överens om att detta utspelade sig för länge sedan men kunde inte riktigt 

komma på varför. Grupp 2 tänker att detta utspelar sig på en bondgård fast i en sagovärld 

eftersom drakar inte finns på riktigt. De tänker att det är ett sagoland med en äng och en 

bondgård. De tror att det var från förr eftersom någon i berättelsen säger pilutta. Diskussionen 

handlar sedan om sagor på olika sätt och de tycker att det är bra att sagor kan vara påhittade 

saker eller verkliga saker t.ex. kan det vara en saga fast den handlar om att gå till tandläkaren.  

”Man kan hitta på lite hur man vill i en saga. Inte som med ren fakta utan man kan hitta på lite 

som man vill. Det var en ko som flög iväg från ett kobarnhem t.ex.”. 

Angående miljön så ser grupp 3 en bondgård framför sig. Där finns en mamma och en pappa, 

det finns även en dräng, en piga och mindre syskon. De kommer in på att det är dessa 

karaktärer som Astrid Lindgren brukar ha i sina sagor så därför är det nog så även i denna, 

text-till-text-koppling. Någon tyckte att det var en bondgård bredvid ett slott med någon som 

skjuter ärtor utanför. Vi diskuterar om händelser i sagor endast är påhittade eller om de även 

kan vara verkliga. Jag tar Pippi som exempel och påstår att det kan vara så att mycket i Pippis 

vänskap med Tommy och Annika kan vara verkligt men att en flicka bor ensam med en apa 

och en häst, som hon förövrigt kan lyfta, kanske inte är så verkligt. Då konstaterar en av 

pojkarna att det där med att lyfta hästen visst kan vara verkligt eftersom han vet att Magnus 

Samuelsson, tidigare Sveriges starkaste man (Dagens Nyheter, 2012), faktiskt kan bära kor. 

En utav deltagarna såg framför sig en fantasivärld som kanske ändå var lite verklig eftersom 

han tänkte sig att fantasivärlden var i England eller Afrika. Här gör eleverna både text-till-

text- och text-till-världen-kopplingar.  
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En pojke i grupp 3 konstaterar att: ”Det var ju lite såhär klassiskt som det var här nu att 

draken liksom flyger såhär vid månen att man ser såhär skuggan, det var lite så jag tänkte… 

flög först mot molnen och sedan mot solen”. 

Eleverna i grupp 4 samtalar ivrigt om vad mer som kan finnas i berättelsen, vad de har sett 

framför sig förutom det vi faktiskt vet finns med. De är överens om att det finns en bondgård 

och att det finns ytterligare ett hus där det bor människor. En lång gång leder fram till 

bondgården och det är mest grisar där, inte kor och hästar och så. Runt om gården finns det 

mycket gräs och i bondgården finns det skålar för mat och vatten till grisarna. Att det är soligt 

och finns fåglar håller även alla med om. I huset kan en mamma och pappa bo men det kan 

också vara farmor och farfar eller en moster som barnen är och hälsar på.  

När jag frågade om det kunde finnas någon annan berättelse som liknar denna var det vissa 

grupper som inte kunde komma på någon medans andra hade fler idéer. Någon i grupp 1 

tyckte att berättelsen liknade Bröderna Lejonhjärta, liknade eller att det var den berättelsen 

jag läst upp. Eleverna i grupp 2 nämnde fler: någon berättelse om drakar som de inte mindes 

namnet på, De tre små grisarna samt Den fula ankungen. Likheterna med den sist nämnda var 

att någon i texten var annorlunda. De konstaterade att draken inte var lik grisarna och att 

färgerna var olika på ankungarna. En flicka i grupp 1 tänkte på en berättelse om en flicka som 

byter skola eftersom hon är mobbad. I den nya skolan blir hon nedputtad i en vattenpöl och då 

rymmer hon. Samma flicka ansåg även att draken också var ledsen och att han flög iväg var 

som när flickan i den andra berättelsen rymde. Den här flickan gjorde en text-till-själv-

koppling genom att hon drog paralleller till sitt eget liv eftersom hon hade varit mobbad på sin 

förra skola men även text-till-text-kopplingar eftersom hon såg liknelser med en annan 

berättelse där någon var annorlunda.  

När grupp 3 tänker på liknande berättelser har de i denna grupp mest fokus på drakar. De talar 

om ett program som de kommer överens om heter Jade och draken som handlar om en tjej och 

en drake där draken flyger ibland. Filmen Draktränaren nämns även. Draktränaren nämndes i 

fler grupper.  

”Jag” i berättelsen blev ledsen och vi diskuterade om de trodde att det var en flicka eller pojke 

med tanke på att hen blev ledsen. Det var delade meningar om hur mycket flickor och pojkar 

gråter. I grupp 1 trodde någon att flickor gråter mer och en annan konstaterade att pojkar inte 

gråter, de mobbas bara. I grupp 2 var alla överens om att flickor och pojkar kan gråta på 

samma sätt. Att någon blev ledsen i berättelsen säger inte om det är en flicka eller pojke. De 
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konstaterade att de enda som kan bli mer ledsna än andra är bebisar. Det var fler av eleverna i 

denna grupp som hade småsyskon och de var rörande överens och gör därmed en text-till-

själv-koppling.  

I grupp 3 anser de inte att tjejer är känsligare än killar. Killar kan också vara känsliga 

eftersom tjejer och killar gör samma saker. När jag undrar om det påverkar deras tankar om 

det är så att ”jag” är en tjej eller kille att ”jag” blir ledsen svarar de att endast ett namn hade 

gjort det tydligt. Då ändrar sig en och säger att tjejer kanske ändå är lite känsligare. Grupp 4 

fastnade i att gissa om det var en flicka eller pojke, mycket av diskussionen handlade om det. 

En stor del av samtalet handlade om utifall jag hade sagt om det var en flicka eller pojke. De 

hade mycket starka åsikter om det och det är intressant att så starka åsikter finns men med helt 

skilda uppfattningar. 

De tyckte alla att det var roligt att illustrera, någon tyckte att det var lätt och någon sådär. De 

tyckte inte att det var svårt att leva sig in i texten och hitta vad de ville illustrera. Det var 

däremot svårt att komma på vad i texten det var som gjorde att de tänkte som de gjorde. De 

tyckte inte att det blev lättare när de hörde texten en andra gång.  

En i grupp 2 sa att eftersom hon har en bror och ”jag” hade också en bror så då var nog ”jag” 

också en tjej. En annan i samma grupp menade att: 

”Mamma har berättat om Bröderna Lejonhjärta och därför trodde jag att det var den. Brorsan 

dog och kom till ett sagoland, det tänkte jag.”  

I grupp 3 höll de andra med när en av eleverna beskrev att den ”Blundade och fick en bild 

direkt i huvudet och ju mer jag ritade ju lättare blev det.” De kunde inte sätta fingret på vad 

det var som gjorde att de fick de inre bilder de fick förutom text-till-text-resonemanget kring 

Astrid Lindgren som nämnts tidigare.  

 6.3 Sammanfattning av resultat 

Eleverna visade genom illustrationer och diskussioner att de besitter förmågan att göra 

inferenser med de typer av textkopplingar som jag presenterat i teoridelen och som beskrivs 

av Keene och Zimmermann (2003). De kopplingar de gör är mestadels text-till-text-

kopplingar och text-till-själv-kopplingar. Den tredje varianten, text-till-världen-kopplingar 

verkar vara svårare alternativt mindre intressant för eleverna i den här gruppen. Frågorna jag 

valde att ställa utifrån Chambers boksamtalsfrågor visade sig vara lyckosamma för att ta reda 

på hur de upplevt karaktärer och miljö i den aktuella berättelsen (se bilaga 1).  
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Eleverna var överens om vad de faktiskt visste om texten i alla fyra grupperna. Alla ansåg att 

de visste att det fanns en person som var ”jag” och att denna person hade en bror. Där fanns 

även en sugga som fått kultingar samt en drake. Hon är inte nöjd med draken och slutar att ge 

den mat. Eleverna tycker att det är bra att barnen börjar ge draken mat och att de blir vänner 

med draken. De tycker dock att det är overkligt att suggan får ett drakbarn och att barnen ger 

draken konstig mat. 

Av de 27 illustrationerna är det endast tre stycken som kopplat sin karaktär till någon form av 

påhittad karaktär. Ett barn har tänkt på julen, detta moment av undersökningen gjordes den 11 

november, och därför blev hans karaktär till en tomte. Ett annat barn har illustrerat ett 

monster. Han har inte tänkt som de flesta andra att ”jag” hör ihop med karaktären som är ”min 

bror” i texten. När han fick instruktionen att tänka på hur han uppfattar ”jag” i texten har han 

tänkt på vad som hör ihop med draken ”ett stort monster när jag tänkte på draken så såg jag ett 

konstigt monster”. Den tredje av dessa pojkar har tänkt på en barnbokskaraktär. Han var 

övertygad om att texten jag läste upp var en del av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta.  

På frågan om vem/vad han har illustrerat har han svarat: ”Pärsonen som sa ”jag”. (En pojke 

som var död.) (Från bröderna lejonhjärta)”. Dessa elever har gjort text-till-text-kopplingar där 

de jämfört berättelsen jag läst upp med berättelser de hört tidigare.  

Resterande 24 elever har när de illustrerat möjligen analyserat med hjälp av text-till-själv. De 

har jämfört med sin egen familjesituation, något de upplevt, känner till etc. 

När eleverna diskuterade vad de verkligen vet om texten talade vi om vad som finns synligt 

och osynligt i texten. Det osynliga vi framförallt samtalade om var miljön samt möjliga 

människor och djur som ytterligare skulle kunna finnas där. Många kände att berättelsen 

utspelade sig för länge sedan. Något som bidrog till detta var ordet ”pilutta” och att det i 

texten står att man sade så till varandra ”på den tiden”. Alla elever var överens om att det var 

någon form av gård med ett hus för djuren och ett ytterligare hus för människor. Däremot 

fanns det alla möjliga tankar kring vilka människor som fanns på gården. Det kunde vara 

mamma, pappa och syskon, farmor och farfar eller kanske en moster. De hade även delade 

meningar om ifall barnen bodde på gården eller om de var där som gäster t.ex. på ett lov. De 

flesta beskrev ett verklighetsanknutet alternativ medan några hade sett någon form av 

sagoland framför sig när de hörde berättelsen. En anledning till sagotankarna var att 

berättelsen förknippades med Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och då tog de för givet 
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att det som utspelades i denna text hörde ihop med den jag läste upp. Det var fler än den som 

illustrerat en karaktär från Bröderna Lejonhjärta som nämnde att det kunde finnas liknelser 

med den berättelsen, alltstå en mycket tydlig text-till-text-koppling. Alltså ändrades flertalet 

elevers tankegång under fokusgruppsdiskussionerna jämfört med vad de initialt upplevt när de 

först hörde berättelsen och gjorde sina illustrationer.  

Intressant att notera är att trots att eleverna har delade meningar om ”jag” är en flicka eller 

pojke var det fler av dem som var helt övertygade om att jag hade läst ”han” eller ”hon” när 

jag läste texten högt, vilket jag inte gjorde.  

Vid samtal om det kunde vara så att någon annan berättelse de hört kunde likna denna var det 

förutom Bröderna Lejonhjärta mest andra berättelser med fokus på drakar som nämndes t.ex. 

filmen Draktränaren. Även tre små grisar och den fula ankungen kom upp. När vi samtalade 

om liknande berättelser och berättelser i berättelsen var det en flicka som liknade denna 

historia med en berättelse om en flicka som var utsatt och utstött i skolan eftersom hon själv 

varit mobbad. Hon tänkte att draken också var utstött från grisfamiljen av mamman som tom 

slutade att ge den mat.  

Eleverna var överens om att de som blev ledsna i berättelsen var ”jag” och draken. På frågan 

om det faktum att ”jag” blev ledsen kunde visa att det var en flicka eller pojke var det delade 

meningar. De flesta tyckte att det inte spelar någon roll och att både flickor och pojkar kan 

vara ledsna eftersom de gör- och känner samma saker. Några tyckte dock att flickor kanske är 

lite känsligare och en ansåg att pojkar inte blir ledsna eftersom de är mobbare. Angående vad i 

texten som skulle kunna tydliggöra om det är en flicka eller pojke ansåg de att det skulle vara 

om man fick veta ett namn.  

De tyckte alla att det var roligt att illustrera men väldigt svårt att komma på vad i texten det 

var som fick dem att se just denna karaktär framför sig. Det kunde vara något som bara ”kom 

upp i huvudet”, att de tänkt på en saga de kände till sedan tidigare, att de jämförde med sin 

egen familj eller att de var övertygade om att jag läst hon eller han och då påverkat vem/vad 

de såg. När eleverna säger att det bara var något som kom upp i huvudet vet vi inte vad det 

var som gjorde att de upplevde vad de gjorde. Det skulle då alltså lika gärna som något annat 

kunna vara en text-till-världen-koppling men annars var det tydligt text-till-själv och text-till-

text-kopplingar som gjordes.  
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7 Analys 
I detta avsnitt redovisas de analyser jag finner relevanta utifrån mina frågeställningar och mitt 

resultat. Jag utgår ifrån svaren på Chambers frågeställningar jag använt mig av under 

fokusgruppsintervjuerna samt textkopplingarna: text-till-text, text-till-själv och text-till-

världen-kopplingar som jag presenterat i teoriavsnittet.  

 

7.1 Analys, illustration 

Denna del av undersökningen var ett sätt att undersöka hur barn tolkar en litterär karaktär 

samt vilka strategier de använder för att ta reda på något om karaktären. I texten jag läste upp 

är beskrivningen av berättaren, ”jag”, fåordig och jag bad eleverna fokusera på denna 

karaktär.  

Av de 27 eleverna som deltog i denna del av undersökningen var det elva stycken som 

svarade att de inte visste vad det var som gjorde att de skapade just den karaktär de gjorde när 

de illustrerade. Fem stycken har beskrivit en scen ur texten och åtta stycken har skrivit att de 

antog att det var en flicka eller pojke eftersom jag läste upp ”jag” och min bror. Endast tre 

stycken hade preciserat hur de tänkt när de illustrerade den karaktär de gjorde, alla tre har 

gjort text-till-text-kopplingar. Av dessa tre har en skrivit att det är en av bröderna i Bröderna 

Lejonhjärta, en annan att ”jag” är en pojke eftersom alla djur i berättelsen var killar och den 

sista av de tre har skrivit att han illustrerat en tomte eftersom han tänkte på julen.  

 

Endast två illustrationer har en tydlig koppling till en sagobokskaraktär, text-till-text-

koppling. En till Bröderna Lejonhjärta och en till tomten, möjligen kan även monstret som en 

av eleverna illustrerat kallas för sagobokskaraktär. Illustratören som hänvisar till Bröderna 

Lejonhjärta ställer sig inte frågande till om det kanske skulle kunna vara så utan meddelar 

tydligt att så är fallet. Resterande elever kan ha använt sig av självidentifikation, text-till-

själv-koppling, när de gjort sin analys av karaktären.  

Eftersom ett av mina analysverktyg till denna undersökning är text-till-själv-koppling frågade 

jag eleverna om de hade syskon och om så var fallet om de var flickor eller pojkar. Jag har 

även valt att analysera illustrationerna djupare för att se om det finns något samband med vad 

barnen illustrerat och deras familjekonstellation.  

Denna analys visar att 59,3%  av deltagarna har illustrerat en flicka, 33,3% en pojke och 7,4 

% något annat. Detta visas i diagrammet nedan.  
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Tittar jag djupare på hur de illustrerat ser jag att av de deltagande flickorna har en klar 

majoritet på 81,2% illustrerat en flicka och 18,8% en pojke. Av de deltagande pojkarna har 

54,5% illustrerat en pojke, 27,3% en flicka och 18,2% något annat (se bilaga 3, diagram 3+4).  

Detta visar i ett första läge att både pojkar och flickor i stor utsträckning illustrerar ett ”jag” av 

samma kön som dem själva. Eventuellt visar detta även att man identifierar sig med 

karaktären i berättelsen, gör en text-till-själv-koppling. Lena Kåreland menar att det 

underlättar att referera till sin egen livssituation och sina egna erfarenheter för att skapa 

förförståelse för texten (Kåreland, 2015. s. 205-207).  Det kan även vara så att de har gjort 

denna typ av koppling pga. att det helt enkelt tycker att det är lättare att förstå och 

intressantare när de kan identifiera sig med texten (Dolatkhah, 2013. s. 66). 

Jag tittade även på vad deltagare med en syster valt att illustrera. Av dessa har 55,6% 

illustrerat en flicka och 44,4% en pojke, vilket visas i diagrammet nedan. 

 

Vid en uppdelning av flickor med syster och pojkar med syster syns det att av flickorna med 

syster har 83,3% illustrerat en flicka och 16,7% en pojke. Av pojkarna med syster har 100 % 

illustrerat en pojke (se bilaga 3, diagram 8+12).  

Detta styrker det tidigare antagandet att deltagarna identifierat sig med karaktären i 

berättelsen.  

Av deltagarna med en bror har 57,1% illustrerat en flicka och 42,9% en pojke, vilket visas i 

diagrammet nedan. 
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Vid en likadan uppdelning som tidigare mellan deltagande flickor och pojkar syns det att av 

flickorna med bror har 50 % illustrerat en flicka och 50 % en pojke. Av pojkarna med bror har 

75 % illustrerat en flicka och 25 % en pojke (se bilaga 3, diagram 13).  

I detta fall stärks inte mitt tidigare antagande om självidentifikation. Därför har jag även valt 

att titta på vad deltagare med både syster och bror har illustrerat.  

Av deltagande flickor med både syster och bror har 100 % illustrerat en flicka och av 

deltagande pojkar med både syster och bror har 50 % illustrerat en flicka och 50 % en pojke 

(se bilaga 3, diagram 10+14).  

Detta visar att flickor i denna undersökning i större utsträckning identifierar sig med 

karaktären de analyserat. Samtidigt visar studier att det är lättare för flickor att bryta normer 

kring kön än för pojkar (Bienvenue Bray, 2015. s. 160-174).  

Av de deltagande flickorna fanns ingen utan syskon men av de deltagande pojkarna utan 

syskon illustrerade lika stora delar (33 %) pojkar, flickor och annat (se bilaga 3, diagram 15). 

Det sägs att ”en bild säger mer än tusen ord”. Jag tänker att den inre bilden som ett barn 

skapar när de får en viss information också säger massor. De flesta av eleverna i min 

undersökning tyckte att det var roligt att lyssna till texten och sedan illustrera vem/vad de såg. 

Dock hade de svårt för att sätta fingret på vad det var som gjorde att de kom fram till just 

detta. Det kan kanske vara så att de har tänkt något och inte vet vad det var som fick dem att 

tänka just det eller att de har tänkt något som de har svårt att beskriva med ord. Som i A 

Gorilla with ‘Grandpa’s Eyes’: How Children Interpret Visual Texts där de konstaterar att 

barn redan innan de lärt sig läsa ofta har en god förmåga att analysera bilder samt att de kan 

rita saker de inte ännu lärt sig att uttrycka i ord (Styles & Arizpe, 2001. S. 261-281).   

 

För att få en djupare förståelse för en text är det viktigt att kunna skapa en mental bild och att 

samtala om vad man sett. När man använder egna erfarenheter som referens i analys av en 

text kan dessa genom samtal omvärderas till nya insikter (Kåreland, 2015. s. 205-207). Jag 
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upplever att detta sätt att analysera en karaktär gynnade eleverna. När de fick höra, illustrera, 

höra igen och samtala om deras upplevelse kunde de koppla ihop deras erfarenheter och 

värderingar med litteraturen och då lättare förstå textens budskap (Mantei & Kervin, 2014, s. 

76-92).  

 

Det finns de som anser att t.ex. förmänskligade djur skapar en obalans i maktrelationen som 

finns mellan författare och läsare och i detta fall även mellan vuxen och barn eftersom 

barnlitteratur är något skapat av vuxna för barn. En annan bild av detta är att skapare av 

barnlitteratur kan använda bilden av karaktärerna för att närma sig ett laddat ämne genom 

fantasi och samtal (Lassén-Seger, 2008. s. 113-127). När det gäller barnens strategier för att ta 

reda på något om karaktären kan denna typ av igenkännande underlätta att närma sig och 

förstå karaktären. I detta fall kan man föra samtal om att vara utstött, att bo med en mamma 

annan än sin egen, att vara en bra vän osv. 

 

7.2 Analys, fokusgruppsdiskussion 
Denna del av undersökningen var ytterligare ett sätt att undersöka hur barn tolkar en litterär 

karaktär samt vilka strategier de använder för att ta reda på något om karaktären. Jag läste upp 

texten ännu en gång och bad återigen eleverna fokusera på karaktären som är berättaren. 

Genom att samtala om deras tankar om karaktären fick jag möjlighet att ställa frågor för att få 

en djupare förståelse för deras resonemang. Medans jag lär mig om deras tankar lär de sig mer 

av varandra om texten och vilka strategier deras klasskamrater använt sig av. Att samtala om 

karaktärer, synliga och osynliga, kan vara ett sätt att utveckla läsförståelsen och då kanske 

förbättra resultaten.  Genom att öka läsförståelsen kan även läsvanorna ändras (Mantei & 

Kervin, 2014. s. 76-92).  

 

Eftersom vi har gått från att analysera texter genom att beskriva, tolka och analysera texten till 

att tolka oss själva genom läsningen är det viktigt att konstatera vad som får unga läsare att 

engagera sig (Rodgers, 1999. s. 138-146). Om man genom att analysera och samtala om 

karaktärerna kan ge eleverna ett nytt sätt att se på en berättelse samt att förstå något om oss 

själva kanske detta kan skapa ett större engagemang. Med ett större engagemang för läsning 

kan såklart även läsvanorna ändras. De barn som läser mer får en bättre läsförståelse, som 

med tidigare nämnd Matteuseffekt. Det kan även ses från andra hållet, att en större 
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läsförståelse kan skapa en annan läsglädje och då öka intresset för läsning. Jag menar att det 

hänger ihop.   

Studier visar att det finns ett samband mellan barns läsförståelse och identifikation 

(Dolatkhah, 2013. s. 124). En stor del av diskussionen med eleverna i min undersökning kom 

att handla om kön. Ett möjligt skäl till detta är att vi samtalade om allt de tog upp under 

fokusgruppsdiskussionerna men om ”jag” var en flicka eller pojke svarade jag inte på 

eftersom jag inte ville påverka deras bild av karaktären. Jag frågade dem om de tyckte att 

situationen när ”jag” blir ledsen kunde vara en ledtråd till om karaktären var en flicka eller 

pojke. De flesta tyckte att det inte spelade någon roll och någon tyckte att det kunde vara en 

ledtråd eftersom den personen ansåg att flickor är känsligare än pojkar. I en artikel som 

diskuterar hur kön presenteras i barnlitteratur vill författaren att vi skall kunna se karaktärerna 

utan att fundera på vilken typ av person vi tycker borde göra det som karaktären gör men att 

det är svårt att bryta de normer som finns angående kön. Författaren menar att det är lättare att 

hitta en historia om en äventyrlig flicka än en vekling till pojke (Bienvenue Bray, 2015. s. 

160-174).  

Under fokusgruppsdiskussionerna kom Astrid Lindgrens berättelser upp fler gånger. Dels 

genom att eleverna själva tog upp hennes karaktärer men även när jag gjorde tolkningar av 

saker de tog upp under diskussionerna som t.ex. användandet av begreppen dräng och piga. I 

hennes berättelser är det vanligt att karaktärerna bryter mot traditionella könsmönster. Det 

finns där en hel del flickor som inte agerar som en klassisk ”sagoflicka” gör. Pippi 

Långstrump bor själv, bär hästar och står upp mot de som ses som auktoriteter. Ronja 

Rövardotter flyttar ut i skogen för att klara sig själv och går emot det som hennes far anser 

vara rätt väg att gå. Lotta på Bråkmakargatan är allmänt påhittig och bångstyrig osv.   

Trots att det i texten jag läste upp aldrig nämns om ”jag” är en flicka eller pojke var flertalet 

elever helt säkra på att jag läst upp det ena eller det andra. Eftersom det inte framgick i texten 

och de var så övertygade måste något annat påverkat detta.  

Med tanke på att 81,2 % av flickorna illustrerat ”jag” som flicka kan man anta att 

självidentifikation är det verktyg som ligger närmast till hand (se tabell nedan). 
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Ett annat scenario är att de har blivit presenterade för en viss typ av litteratur och därför gör 

antaganden utifrån dessa erfarenheter. Denna berättelse är skriven av Astrid Lindgren men det 

visste inte eleverna som deltog i undersökningen om. Ändå var det fler av dem som t.ex. 

kopplade till Bröderna Lejonhjärta. När vi samtalade om vilka osynliga karaktärer som kunde 

finnas i berättelsen kom det upp karaktärer som, för mig, tydligt kan kopplas till andra 

berättelser av Astrid Lindgren t.ex. Emil i Lönneberga. Förslag på karaktärer som skulle 

finnas i berättelsen förutom barnen var deras föräldrar och kanske fler syskon men även 

karaktärer som dräng och piga.  

Det kan även vara så att de känner igen hennes sätt att berätta en historia på t.ex. ordet pilutta, 

som fler av dem kom ihåg från den text jag läste upp för dem, används i fler av hennes 

berättelser. Ett annat alternativ är att en så stor del av berättelser de blivit introducerade för är 

skrivna av Astrid Lindgren att detta blivit deras referensram.  

En drake är vanligtvis en karaktär som är skrämmande i sagor för barn. Draken är en klassisk 

karaktär som ofta vaktar en prinsessa i ett torn som väntar på att en prins skall komma och 

döda draken och rädda prinsessan. Draken i den här berättelsen har röda ögon, som brukar 

förknippas med något elakt i sagans värld, men skildras här som snäll och utstött. Han blir 

övergiven av sin mor, som är en gris. Eftersom han blir utstött och är ledsen kan man i denna 

berättelse anta att hans ögon är röda av gråt. Han blir vän med barnen som är människor och 

blir ledsen när han bestämt sig för att lämna dem. Draken har här blivit förmänskligad och det 

kan finnas olika dimensioner i detta val av författaren. Om det är så att man har valt att bädda 

in tankar om utanförskap och empati i en djurfigur så skapar det andra känslor och tankar när 

karaktären är en drake, som vanligtvis ses som elak, istället för ett klassiskt snällt djur som 

t.ex. en kanin (Lassén-Seger, 2008. s. 113-127).  

Medan eleverna kände medlidande för draken och dennes situation som övergiven hade de 

inte en tanke på att barnen skulle vara övergivna. När vi talade om vilka osynliga karaktärer 

som skulle kunna finnas i berättelsen nämnde de olika familjekonstellationer men aldrig att 

barnen skulle vara övergivna. Någon nämnde att barnen kanske var på semester men då för att 

hälsa på farmor och farfar eller liknande. Detta kanske också är en ingång till att eleverna ser 

likheter med Bröderna Lejonhjärta. I den berättelsen blir Skorpan föräldralös när han dör och 

kommer till sin bror i Nangijala. Det är då en plats som han längtat till och inte något ledsamt, 

eftersom han längtar efter att åter vara tillsammans med sin storebror. Det är den längtan som 
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är i fokus istället för att t.ex. vara rädd för att dö. Astrid Lindgren använder sig ofta av 

övergivna barn i sina karaktärer (Boglind & Nordenstam, 2010. s. 195-198).  

Intressant är även att när eleverna berättat vad de vet om denna berättelse och vilka karaktärer 

som är synliga är det övervägande ledsamma iakttagelser. De nämner att draken blir utstött av 

sin mor, att draken inte får någon mat, att draken är ledsen, att ”jag” blir ledsen när draken 

flyger iväg osv. När de illustrerat och diskuterat kring berättelsen och osynliga saker som 

finns med nämns diverse positiva miljöer och glada känslor. Flera glada drakar och soliga 

gröna ängar illustrerades samt att vid beskrivning av miljön var det även där mycket positiva 

upplevelser. Detta visar att när deras fantasi släpptes lös var det det positiva som dominerade 

deras tankar.  

Eleverna var rörande överens om att det inte fanns något dåligt med att draken var 

annorlunda. Suggan, som var drakens mor, skulle ha tagit väl hand om honom och de påpekar 

att draken faktiskt är hennes barn och det kan man inte bara överge. De menar att det var 

overkligt att grisen fick ett drakbarn och att drakens mat var overklig. Att det var en drake 

med i en berättelse om barn på någon slags gård togs inte upp som overkligt. Heller inte att 

barnen tog hand om draken, gav den mat och blev dess vänner var något som lyftes som 

overkligt, här gör de en text-till-världen-koppling. Den fula ankungen nämndes i flera av 

grupperna som en berättelse de kom att tänka på när de hörde denna, text-till-text-koppling. 

Även där lyfter man att någon hamnar utanför och att känslan är att en karaktär blir lämnad 

utanför och att det inte är acceptabelt. Inte en endaste gång lyfts något som skulle kunna 

tolkas att det är den karaktär som är annorlunda som det skulle vara något fel på, bara de som 

utesluter ur gemenskapen. Med tanke på hur mycket situationer av olika former av mobbning 

som sker i skolans vardag är det anmärkningsvärt att eleverna lyfter och värdesätter vänskap 

och att vara annorlunda.  

Genom att känna igen sig i en berättelses karaktärer kan barn få en känsla eller tanke 

bekräftad eller bara fly in i en annan värld. Det påverkar deras läsförståelse men är även en 

möjlighet att känna att det är ok att vara på ett visst sätt. Någon i en berättelse kan vara 

annorlunda och skapa en känsla av ”vi” hos läsaren.  Under fokusgruppsdiskussionerna kom 

det t.ex. upp att en flicka som deltog kopplade denna berättelse till en annan där en elev blivit 

utsatt av andra elever och bytt skola, text-till-text-koppling. Flickan jag samtalade med vävde 

samman detta med sin egen situation eftersom hon själv varit mobbad och bytt skola, text-till-

själv-koppling. Hur denna flicka kände innerst inne när vi talade om detta kan jag inte veta. 
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Jag ställde inte så många följdfrågor angående detta eftersom det inte var endast hon och jag 

som samtalade. Det verkade dock som om hon hade bearbetat denna jobbiga situation och nu 

tyckte att det var ok att tala om den. Det hade såklart även kunnat vara en situation som 

hennes eller något annat traumatiskt som någon kände igen sig i som hade kunna gjort att 

självidentifikation hade varit negativt just då. Alltså kan identifikation med litteraturen barn 

möter vara både positivt och negativt. Att möta situationer och karaktärer som inte liknar sin 

egen är också viktigt, kanske mest för att skapa tankar och diskussion.  

Jag finner det intressant att det var fler av eleverna som gjorde text-till-text-kopplingar under 

fokusgruppsdiskussionerna de inte gjort när de först hörde berättelsen och illustrerade. 

Kanske hade svaren blivit annorlunda och mer utförliga om jag ställt andra frågor, då kanske 

även text-till-världen-kopplingarna hade varit fler.  

 

7.3 Sammanfattning av analys 
Eleverna i undersökningen hade det svårt att sätta fingret på vad i texten det var som gjorde 

att de såg karaktären som de gjorde men att de vid fokusgruppsdiskussionerna hade massor att 

säga om handling, miljö och berättaren. Dessa begrepp anser Nikolajeva vara viktiga att titta 

på för att se genom vems ögon händelserna presenteras och hur berättaren förhåller sig till 

händelserna (Nikolajeva, 2004. s. 34-37).  Eleverna hade t.ex. tydliga mentala bilder framför 

sig angående vilka ytterligare karaktärer som kunde finnas med i berättelsen, att det hela 

utspelade sig på en gård med ett hus för djuren och ett annat till andra människor som fanns 

med, om soliga ängar som fanns runt denna gård osv. Detta visar att de är fullt kapabla att 

göra inferenser.   

Av de 27 eleverna som deltog i illustrationerna var det nio stycken som svarade att de inte 

visste vad det var som gjorde att de skapade just den karaktär de gjorde när de illustrerade. 

Två stycken har skrivit att det bara dök upp i huvudet, fem har beskrivit en scen ur texten och 

åtta stycken har skrivit att de antog att det var en flicka eller pojke eftersom jag läste upp 

”jag” och min bror. De har då alltså gjort text-till-text-kopplingar och text-till-själv-

kopplingar. Att de är så säkra på att jag läst upp att ”jag” är en flicka eller pojke kopplar jag 

till självidentifikation. Endast tre stycken hade preciserat deras upplevda karaktärs ursprung. 

Av dessa tre har en skrivit att det är en av bröderna i Bröderna Lejonhjärta, en annan att ”jag” 

är en pojke eftersom alla djur i berättelsen var killar och den sista av de tre har skrivit att han 

illustrerat en tomte eftersom han tänkte på julen.  
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Eleverna reagerade på drakens situation som en karaktär som sticker ut som annorlunda och 

som blir utstött av sin familj. När vi under fokusgruppsdiskussionerna samtalade om vilka 

osynliga karaktärer som skulle kunna finnas i berättelsen fanns det alla möjliga förslag på 

familjekonstellationer men inget om att barnen skulle vara övergivna trots att det inte nämns 

några andra människor i utdraget av berättelsen utom ”jag” och dennes bror. De såg det 

ledsamma i den övergivna drakens situation men även det positiva med vänskapen mellan 

draken och barnen. Genom att känna igen sig i en berättelses karaktärer kan barn få en känsla 

eller tanke bekräftad eller bara fly in i en annan värld. Det påverkar deras läsförståelse men är 

även en möjlighet att känna att det är ok att vara på ett visst sätt. Någon i en berättelse kan 

vara annorlunda och skapa en känsla av ”vi” hos läsaren (Boglind & Nordenstam, 2010. s. 

195-198).  

8 Slutdiskussion 
Mitt syfte med detta arbete var att undersöka hur ett antal elever i årskurs 3 upplever och 

beskriver litterära karaktärer samt hur litterära personer och miljö upplevs av eleverna när 

beskrivningen är fåordig. Eftersom jag undersöker detta som en del av elevernas läsförståelse 

vill jag även se hur de gör inferenser vid samtal om den aktuella texten. Genom att presentera 

en text för elever där det inte är självklart vem berättaren är har jag försökt ta reda på hur 

eleverna tänker när de möter litterära personligheter samt hur de upplever miljön. I detta fall 

hur de uppfattar berättaren, som även är en karaktär i texten, och varför de dragit dessa 

slutsatser. 

 

Jag har använt Nikolajevas tankar om att begrepp som handling, motiv och berättare ofta 

används när barnlitteratur analyseras. Hon menar att dessa begrepp är användbara för att titta 

på textens uppbyggnad och när det gäller berättaren vem som berättar, genom vems ögon 

händelserna presenteras och hur berättaren förhåller sig till händelserna (Nikolajeva, 2004. s. 

34-37).  

Eleverna har fått lyssna till Astrid Lindgrens ”Draken med de röda ögonen” (se bilaga 1) och 

fått instruktionen att de skall koncentrera sig på berättaren som även är en karaktär i 

berättelsen.  
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Jag har använt mig av Chambers boksamtalsfrågor vid mina samtal, fokusgruppsdiskussioner, 

med eleverna. Svaren på dessa frågor har analyserats genom att använda text-till-text-

koppling, text-till-själv-koppling eller text-till-världen-koppling. Nu när undersökningen är 

gjord är min slutsats att text-till-text och text-till-själv ligger närmast till hands när barn 

analyserar en litterär personlighet. Kanske kan deras egen familjekonstellation ha påverkat 

deras analys. Med tanke på att 81,2 % av flickorna illustrerat ”jag” som flicka kan man anta 

detta (se bilaga 3, diagram 3). Det var dock så att när jag analyserade hur flickor och pojkar 

upplevt berättaren kan jag konstatera att flickorna i högre grad än pojkarna identifierat 

berättaren med sitt eget kön.  

Det är intressant att se hur de illustrerat samt svarat på frågor om berättaren i ett första skede 

och där varit mycket osäkra på vad det var som gjorde att de upplevde den karaktär de gjorde 

men att de vid fokusgruppsdiskussionerna hade en mängd tankar om berättelsen. De hade 

klara bilder om synliga och osynliga karaktärer, hur miljön var, hur karaktärer känner sig osv. 

De kunde alltså mycket väl göra inferenser vid samtal om texten och hade upplevt många inre 

bilder vad gäller handling, miljö och berättaren.  

Nikolajeva menar att det trots det frekventa användandet av begreppen handling, motiv, miljö 

och berättare, finns mycket lite studier om dessa begrepp. Därför skulle det vara intressant att 

undersöka begreppet berättare djupare och se vad arbete med detta skulle kunna göra för att 

vidare utveckla läsförståelsen.  
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9.2 Otryckta källor 

Illustrationer: 

2015-11-11 27st 

Fokusgruppsdiskussioner: 

2015-11-13 Grupp 1 och 2 

2015-11-17 Grupp 3 och 4 

10 Bilagor 
 

1 Astrid Lindgrens Draken med de röda ögonen 
Jag minns vår drake. Jag glömmer aldrig den där morgonen i april, när jag såg honom första 

gången. Min bror och jag kom ut i svinhuset för att se på smågrisarna som hade fötts under 

natten. Där låg den stora modersuggan, och tio smågrisar trängdes i halmen omkring henne. 

Men alldeles för sig själv i ett hörn stod en liten späd grön drake med arga ögon.  

”Vad är det där”, sa min bror, och han var så häpen att han knappt kunde tala. 

”Jag tror det är en drake”, sa jag. ”Suggan har fått tio grisar och en drake.” 

Så var det. Hur detta hade gått till, kommer väl aldrig att bli utrett. Jag tror att suggan var lika 

förvånad som vi. Särskilt förtjust var hon inte i sitt drakbarn men hon vande sig så småningom 

vid honom. Det vill säga hon vande sig aldrig vid att han bet henne var gång han skulle äta. 

Detta tyckte hon så illa om att hon till sist vägrade att ge honom någon mat. 

Min bror och jag fick därför dagligen gå till svinhuset med föda åt draken, små ljusstumpar, 

snören, korkar och dylikt som drakar brukar tycka om. Säkert skulle draken ha fått svälta 

ihjäl, om inte min bror och jag så enträget hade gått till svinhuset med vår lilla korg. Alla 

smågrisarna brukade grymta av hunger, när vi öppnade svinhusdörren, men draken stod där 

bara så stilla och glodde på oss med sina röda ögon. Icke ett ljud sa han, men när han hade ätit 

färdigt brukade han rapa ganska högt och åstadkomma ett belåtet susande ljud genom att 

vicka hit och dit med svansen.  

Om någon av smågrisarna försökte få lite med av godsakerna, blev draken mycket förtörnad 

och bet honom eftertryckligt. Det var minsann en riktigt elak liten drake.  

Men vi tyckte om honom. Vi brukade klia honom på ryggen och han såg ut att tycka om det. 

Ögonen glödde alldeles röda av lycka på honom och han stod så stilla och lät sig klias.  

Jag minns att han en gång råkade hamna i hon, där suggan åt sina skulor. Jag erinrar mig inte 

längre hur det gick till att han ramlade dit, men däremot ska jag alltid minnas hans uppsyn, 
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när han simmade omkring bland skulorna, så lugn, så säker på sig själv, så lycklig över att han 

kunde simma.  

Min bror fiskade upp honom med en käpp och ställde honom i halmen för att torka. Han 

ruskade på sig skrattade han tyst för sig själv och glodde på oss med sina röda ögon.  

Ibland kunde han gå och tjura i flera dar utan att man visste varför. Då låtsades han inte höra, 

när man roade på honom, stod vara in en vrå och tuggade halm och betedde sig 

överhuvudtaget konstigt. Min bror och jag blev då väldigt arga på honom och bestämde oss 

för att inte mer ge honom någon mat. 

”Hör du det, din tjurskalle”, sa min bror åt honom just vid ett sådant tillfälle. ”Du ska aldrig få 

så mycket som en ljusstump mer, pilutta, pilutta.” (”Pilutta” sa man på den tiden, det betydde 

ungefär detsamma som ”Haha”.) 

Men kan man tänka sig – så började den lilla draken gråta. Klara tårar trillade ur hans ögon, 

och vi tyckte så synd om honom.  

”Gråt inte”, sa jag hastigt. ”Vi menade inte det där, du ska få så många julgransljus du kan 

äta.” 

Då slutade den lilla draken att gråta och skrattade tyst för sig själv och vickade hit och dit med 

svansen.  

Varje år den andra oktober tänker jag på min barndoms drake. För det var den andra oktober 

han försvann. Solen gick ner så klar, den där oktoberdagen för många år sedan. Himlen 

skimrade i de underbaraste färger och en lätt dimma låg över ängarna. Det var en sådan kväll 

då man längtar, fast man inte vet vart. Den lilla draken, suggan och alla smågrisarna var 

utsläppta i hagen för att få lite motion. Min bror och jag var där och såg på. 

Vi frös i den kalla kvällsluften som var kylig av dimman. Vi hoppade upp och ner för att hålla 

oss varma, och jag tänkte att nu ska jag snart gå och lägga mig i min varma säng och jag ska 

nog läsa en saga innan jag somnar.  

Just då kom den lilla draken fram till mig. Han la en kall tass på min kind och hans röda ögon 

var fulla av tårar. 

Och därefter – o, vad det var underligt – därefter flög han sig väg. Vi visste inte att han kunde 

flyga. Men han höjde sig upp i luften och flög rakt in i solnedgången, Vi såg honom till sist 

bara som en liten svart prick mot den eldröda solen. Och vi hörde hur han sjöng. Han sjöng 

med en alldeles klar liten röst medan han flög. Jag tror att han var lycklig.  

Men jag läste ingen saga den kvällen. Jag låg under täcket och grät över vår gröna drake med 

de röda ögonen. 
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2 Frågor till fokusgruppsdiskussion 
Grundfrågorna besvarar vad läsaren tyckt om eller inte i texten. Vidare ställs allmänna frågor 

som handlar om att jämföra texten med andra texter och specialfrågorna om att hitta textens 

särdrag. Jag undrar/skulle vilja veta… 

 Vad vet vi egentligen om karaktärerna? 

 Vad gillas/ogillas? 

 Var någonstans händer allt detta? När? 

 Vilka finns i berättelsen, synliga och osynliga? 

 Läst något liknande? Kände igen denna? Finns det olika berättelser i berättelsen? 

 Vilka blir ledsna? Varför? 

 

För att föra diskussionen vidare har jag ställt följdfrågor under samtalets gång.  
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3 Diagram 

        

   
Annat 

    Diagram Flicka Pojke Annat 

1 Flicka Pojke Annat 

Fördelning av deltagare 59,0% 41,0% 0,0% 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    2 Flicka Pojke Annat 

Vad har deltagarna illustrerat 59,3% 33,3% 7,4% 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    3 Flicka Pojke Annat 

Vad har flickorna illustrerat 81,2% 18,8% 0,0% 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

   

 
 

    4 Flicka Pojke Annat 

Vad har pojkarna illustrerat 27,3% 54,5% 18,2% 
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5 Flicka Pojke Annat 

Vad har deltagare med syster illustrerat 55,6% 44,4% 0,0% 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    6 Flicka Pojke Annat 

Vad har deltagare med bror illustrerat 57,1% 42,9% 0,0% 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    7 Flicka Pojke Annat 

Vad har deltagare utan syskon illustrerat 33,3% 33,3% 33,3% 
 

 
 

   

    

    

    

    

     
 

   

    8 Flicka Pojke Annat 

Vad har flickor med syster illustrerat 83,3% 16,7% 0,0% 
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9 Flicka Pojke Annat 

Vad har flickor med bror illustrerat 50,0% 50,0% 0,0% 
 

 
 

   

    

    

        

        

    

    10 Flicka Pojke Annat 

Vad har flickor med syster & bror ill 100,0% 0,0% 0,0% 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    11 Flicka Pojke Annat 

Vad har flickor utan syskon illustrerat i.u i.u i.u 

     
 
 
 
 
 

   

    12 Flicka Pojke Annat 

Vad har pojkar med syster illustrerat 0,0% 100,0% 0,0% 
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13 Flicka Pojke Annat 

Vad har pojkar med bror illustrerat 75,0% 25,0% 0,0% 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    14 Flicka Pojke Annat 

Vad har pojkar med syster & bror ill 0,0% 50,0% 50,0% 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    15 Flicka Pojke Annat 

Vad har pojkar utan syskon illustrerat 33,3% 33,3% 33,3% 
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