
 
 
 

Examensarbete 
Avancerad nivå 
Textvärldar och dialoger i förskolan 
 
 
En studie om de erfarenheter barn använder sig av kring 
litteratur i gemensam läsning 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Eva Rask 
Handledare: Iris Ridder 
Examinator: Joyce Kemuma 
Termin: ht-2011 
Program: Lärarprogrammet 
Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete 
Poäng: 15 hp

Högskolan 
Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Syftet med studien har varit att introducera den kognitiva receptionsteorin om textvärldar (Text 
World Theory) samt undersöka utifrån vilka textvärldar barnen på en förskola i Mellansverige 
interagerar med upplästa texter. 
Studien har genomförts på avancerad nivå inom Högskolan Dalarnas lärarprogram där 
huvudområdet varit pedagogiskt arbete. Detta är en kvalitativ studie i vilken två observationer 
samt två samtal med barngrupp med åldersintervallen tre till sex år har dokumenterats och 
därefter analyserats i relation till ovan nämnda teori.  
Av analyser framkommer att öppna frågor i större utsträckning leder till ett byggande av 
föreställningsvärldar och även en mer avancerad dialog med den diskurs författaren utgår från, än 
då givna ingångar är utgångspunkten. Studien visar även på att barnen redan tidigt har en 
avancerad förmåga till textrörlighet samt att de är multimodala i sitt tolkande av texter beroende 
på vilka textvärldar de relaterar till. 
 
 
Nyckelord: Text World Theory, textvärldar, mentala representationer, kognitiv psykologi 
 
 
 
Tackord 
Ett stort tack till pedagogerna på förskolan som låtit mig observera, samtala och ta del av deras 
verksamhet och till föräldrar som tillåtit observationer av sina barn.  
Även ett stort tack till min handledare Iris Ridder som introducerade Text Word Theory och 
genom detta också skapat intresse för framtida studier inom teorin. 
Sist, men absolut inte minst, ett stort tack till alla barn på förskolan. Utan er hade inget av detta 
varit möjligt att genomföra. 
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1. Inledning 
Kommunikation är något vi alla ägnar oss åt och inte minst inom förskolans verksamhet. Enligt 
läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera 
och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.” (Lpfö98, rev.2010, 
s.10). Att reflektera och förstå andras perspektiv behöver dock inte enbart ske genom en muntlig 
dialog utan kan även göras via skriven text. Inom förskolan sker dialogen bitvis kring texter med 
en mellanhand, pedagogen, som använder sig av högläsning i samlingssituationer och genom 
detta kan utmana barnens interaktion med texter (Kåreland 2009:70). 
   Lindö (2005:102) ser högläsningen som viktig även ur ett annat perspektiv. Hon påpekar att 
deltagarna, i och med utbytet av erfarenheter hos lyssnarna stöttar byggandet av 
föreställningsvärldar vilket gynnar läsutvecklingen. 
   Styrdokumenten tar även upp vikten av att ” ta tillvarata barnets nyfikenhet och intresse för 
den skriftspråkliga världen.” (Lpfö98 rev.2010, s.7). De frågor som i gemensam läsning 
uppkommer kan genom att uppmärksammas och relateras till dels texten, dels till hur texten förs 
fram genom barns förförståelse stötta pedagogernas uppgift att ”ta vara på barn vetgirighet, vilja 
och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan.” (Lpfö98 rev.2010, s.11)  
   Utifrån erfarenhet har jag uppmärksammat att de delar av litteraturen, vilka ger öppningar för 
diskussion, avgörs av framförallt två saker; pedagogens syfte med litteraturen alternativt utifrån 
vad barnen väljer att kommunicera. Den mening vi i dagligt tal lägger i benämningen ”dialog” får 
då en annan innebörd då en tredje röst kommer utifrån litteraturen (författarens) samt genom 
pedagogen verbaliseras. I litterära möten blir det således inte bara en tredje röst som är delaktig, 
författarens, utan även en fjärde, pedagogens val av hur texten förs fram. Det skulle kunna 
beskrivas som en interaktion där det implicit handlar om att lyssna och tolka flera röster parallellt.  
   Säljö (2000:117) hänvisar till ömsesidigheten i kommunikationen och att denna är beroende av 
vilka redskap, såväl fysiska samt psykologiska, de berörda har erfarenhet av och möjlighet att 
använda sig av. Han påpekar även att överföringen mellan olika kontexter är mer avancerad än 
forskare tidigare trott. 
   De redskap som inom Text World Theory används i kommunikationen med texter är 
framförallt mentala representationer av tidigare erfarenheter (Gavins 2007:2). Teorin utgår från 
ett kognitivt perspektiv där forskningen undersöker på vilket sätt vi som människor, genom 
representationerna i form av inre bilder, bearbetar information från omgivningen (Kowalski & 
Westen 2011:18). Enligt Text World Theory aktiverar dessa representationer individuella 
textvärldar som byggts upp därefter används för att skapa förståelse för det aktuella 
mötet(Gavins 2007:8).  
   I en av mig tidigare genomförd kvalitativ studie inom lärarprogrammet visade det sig att de 
barn som ingick var mycket selektiva i vad som befanns intressant överföra från pedagogiska 
samlingar till egen aktivitet. Via intresset för detta introducerades jag i Text World Theory av min 
handledare på Högskolan Dalarna, Iris Ridder, som själv forskar inom området. Teorin behandlar 
vad som sker i mötet mellan text och mottagare, vilka erfarenheter som skapar förståelse för 
texten samt hur denna förståelse byggs upp. Det teoretiska perspektivet fördjupade reflektionerna 
från tidigare arbete och tankar väcktes hur det selektiva förhållningssättet påverkas av personliga 
erfarenheter till texten och i så fall på vilket sätt de prioriteras i efterföljande dialog.  
   Teorin skall inte förväxlas med de textsamtal vilka förs mellan barn och pedagog där den 
sistnämnda såväl initierar som leder samtalet. 
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1.1 Begreppsdefinition 
  
              Dialog: Definieras enligt Nationalencyklopedin som följer 

dialog (grekiska dia´logos 'samtal', 'dialog'), samtal mellan två eller flera personer 
(eller i överförd bemärkelse mellan t.ex. åsiktsriktningar).  
                                                             ( www.ne.se, hämtat 2011-12-06) 
 
Textvärld: Med textvärldar menas de uppbyggda världar kring erfarenhet 
mottagaren av en text i mötet använder sig av.  
 
Diskurs: Den ontologiska (kunskapsmässiga) grund deltagare i interaktion 
delar. Diskurser byggs i dialoger genom interaktionen mellan deltagarnas olika 
textvärldar.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet och frågeställningarna specificeras nedan efter en kort introduktion av frågeställningens 
bakgrund för att introducera området.  
 
Vid högläsning är det inte enbart en aktiv pedagog som läser ur en bok och barn som passivt tar 
emot de lästa orden. Istället sker det en dialog där barnen interagerar, med pedagogen och med 
texten som läses upp. Enligt Text World Theory sker detta genom att mentala representationer 
hos barnen i dialog med texten bygger upp en ny gemensam värld. 

2.1 Syftet  
Syftet med studien är att använda den kognitiva receptionsteorin om textvärldar (Text World 
Theory) och undersöka utifrån vilka textvärldar barn i åldrarna tre till sex på en förskola i 
Mellansverige interagerar med upplästa texter. 
 

2.2 Frågeställning 
Preciserade frågeställningar är som följer: 

 Dialogen mellan pedagoger, text och barn 

Vid vilka tillfällen i samband med högläsning väljer barnen att aktivt interagera med 
pedagogen och varandra? 
 

 
 Erfarenheter hos barnen 

Vilka textvärldar hänvisar barnen till i samtal kring litteraturen? 
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3. Bakgrund 
Bakgrunden belyser delar av den kognitiva forskningen samt litteratur som anses nödvändig för 
förståelsen av receptionsteorin Text World Theory. Det är av denna anledning ett medvetet val 
att så grundligt som möjligt täcka de områden vilka utifrån syftet med studien ses som adekvata 
för att nyansera centrala begrepp. 

3.1 Kognitiv psykologi 
Det kognitiva perspektivet inom psykologin handlar om hur vi som människor tar emot och 
bearbetar information, med andra ord hur vi tänker(Kowalski & Westen 2011:18). Den metafor 
som ofta används inom perspektivet är att hjärnan jämförs med en dator som bearbetar och 
lagrar informationen, vilket även för in perspektivet på minnet. På 1960-talet började man enligt 
Robin Kowalski och Drew Westen (2011:186) reflektera över den tidens behavioristiska 
perspektiv och sammanförde den med, dels den kognitiva och dels en social aspekt till en 
gemensam kognitiv-social teori som bland annat undersöker hur lärandet går till. 
   Roger Säljö (2000:142) anser en del av svårigheten i lärandet är just att lagra kunskapen för att 
den senare ska kunna användas och för att man i andra situationer kunna härleda den till tidigare 
erfarenheter. Lärande menar han genom detta resonemang även handlar om att veta i vilken 
situation en viss kunskap är lämplig att använda och utmaningen ligger således i att avgöra om 
kunskapen är relevant i den nya kontexten, pragmatiska kunskaper. Man har kommit fram till att 
denna form av överföring, transfer, mellan olika kontexter inte sker automatiskt som man tidigare 
trott, utan är en komplicerad process(Ibid, s.142). 

3.1.1 Mentala representationer 
Inom psykologin brukar man tala om mentala representationer med vilket menas en psykologisk 
inre bild av något som inte längre fysiskt är närvarande. Representationerna som lagrats kan 
därefter vid andra tillfällen, genom olika medel såsom bilder, språk, musik etcetera förmedlas 
genom att en passande form för situationen väljs ut i kommunikationen. (Kowalski & Westen, 
2011:197). 
   Minnen av representationer kan även aktiveras för oss omedvetet, genom sensoriska eller 
verbala intryck som till exempel då doften eller smaken av smultron väcker sommarminnen till liv 
eller ett skall leder till att blicken söker efter en hund. Kowalski och Westen 2011:198) tar även 
upp att det finns olika sinnen att ta emot och lagra representationer med, vilket även innebär att 
erfarenheterna grupperas på olika sätt, där ord blir verbala representationer, lukter sensoriska, 
rörelser blir motoriska och så vidare. Att gruppering sker beror i sin tur på att alla sensoriska 
system har specialiserade celler, sensoriska receptorer, vilka tar emot intryck, stimuli, från 
omgivningen och därefter genom transduktion omvandlar dem till impulser, vilka lagras på olika 
ställen i hjärnan beroende på vilken form av intryck som mottagits. (Ibid, s.111).    

3.1.2 Minnet 
Psykologin har genom forskning kommit fram till att även minnet påverkas av omgivningen. 
Enligt David Myers m.fl. (2010:96) stödjs minnet bland annat av priming, med vilket innebär att 
man genom exponering av ett ord, en aktivitet eller något annat i miljön aktiverar en kedja av 
minnen. Detta leder även till att ord som passar in i en individs uppfattning lättare associeras till 
denna då de för individen ”hör ihop”. Detta påverkar enligt teorin även våra minnen över tid då 
de omstruktureras genom nya tankar och känslor. 
   I relation till den omgivande situationen struktureras således faktiska minnen om och anpassas 
till ny kunskap som inte fanns när upplevelsen ursprungligen skedde och förs genom anpassat 
språk fram på lämpligt sätt. Med Johan F. Kihlströms ord från 1994: ”Memory isn´t like reading a 
book: It´s more like writing a book from fragmentary notes”. (Myers m.fl. 2011, s.102). 
   Säljö (2000:135) ser minnet som skapat i kontexter och tar även upp att förmågan att minnas 
påverkas om det uppfattas som meningsfullt att minnas, antingen som känslomässigt viktigt eller 
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utifrån ett funktionellt perspektiv. Han påpekar även att förmågan att planera hur vi ska gå 
tillväga i olika situationer är en inlärd förmåga utifrån en specifik kultur och att omgivningen 
genom detta påverkar vad individer finner av vikt att medvetet handla utifrån. 

3.2 Fantasi 
Enligt Lev Vygotskij (1995:17) bygger fantasi på erfarenheter som hämtats från verkligheten och 
även en komplicerad berättelse innehåller genom detta delar som kan relateras till erfarenheter 
men som genom kombinationen ger en annan bild, en fantasi. Detta innebär enligt honom att ett 
barns fantasi beror på dess erfarenheter och att den växer med barnet. Utifrån detta sker således 
även det motsatta, då information som inte själv är upplevt kan ges en inre bild då en tidigare 
skapad fantasiprodukt används(Ibid, s.22). 
   Vidare hävdade Vygotskij (1995:23) att fantasi och känsla kombineras utanför förnuftet vilket 
leder till att olika element som inte i vanliga fall är i relation till varandra genom vår emotionella 
koppling mellan dem, för dem samman. 

3.3 Mediering 
Inom det sociokulturella perspektivet skiljer man mellan språk och kommunikation. Språket är 
här den tekniska delen som de flesta kan lära sig men den kommunikativa delen något helt annat. 
Denna innefattar inte enbart orden utan enligt Säljö (2000:91) även den retoriska aspekten, hur 
språket används, vilket i sin tur är skapat i en kontext vi refererar till. Han menar vidare att vi 
genom att utveckla språket samtidigt lär oss om det område i vilket språket återfinns. 
   Ett exempel på detta påpekar han är olika yrkens individuella nomenklatur, något som i flera 
fall kan stänga ute andra som inte är insatta i semiotiken. Här kan den tekniska aspekten 
respektive individuella ord vara begripligt men i en löpande kommunikation svåra att tolka 
beroende på om man som deltagare är kunnig inom området (Ibid, s.94).  
   Säljö (2000:86) menar genom detta att språket som medierande verktyg leder till att betydelsen 
av ett ord, dess semiotiska innebörd, kan härledas till allt fler referenser och att skillnaden mellan 
de referenser vi gör ökar beroende på vad vi har att ta med in i dialogen. 
   Betydelsen vi lägger i olika ord och uttryck inom en kultur påverkar således värderingen och 
uppfattningen av det som sägs, vilket i sin tur påverkas av vilka erfarenheterna vi har sedan 
tidigare eller med andra ord: ”I språkliga framställningar finns värderingar, attityder och 
antaganden, och många av dessa är osynliga för oss.”(Ibid, s.86). 
   Inte bara orden har betydelse utan Sandra Smidt (2010:43) nämner även tecken och symboler 
som bärare av olika innebörd utifrån ett individuellt perspektiv. Artefakter, skapade medel för 
minne och tänkande, får även de olika meningar. Ett skrivet ord väcker olika känslor beroende på 
vem som läser det. 
   Även Vygotskij (genom Säljö 2000:87) anser att vi ett inre eget tal parallellt med ett ytter 
gemensamt för att kommunicera med omgivningen. När vi berättar något för någon annan om 
en upplevelse vi vill dela med oss av är det dock inte helheten som förmedlas. Känslan är en 
personlig upplevelse som han menar att andra artefakter, redskap, såsom metaforer, kroppsspråk 
och dylikt är nödvändigt att utnyttja. Säljö (2000:87) menar i sammanhanget att medieringen är en 
nödvändighet för att andra ska få insikt i upplevelsen via de kulturella överenskommelser 
artefakternas subtila nyanser står för.  

3.3.1 Skrift som medierande kommunikativ kontext  
Skrift är ett medierande verktyg som inte enbart är till för kommunikation utan Säljö (2000:157) 
tar även upp att den är ett verktyg att förmedla kunskap genom och att kommunikation via 
skriftspråket och tolkningen av denna är en stor del av vår vardag. 
   Vidare beskriver han skriven text som enkelriktad kommunikation, vilket innebär att den som 
läser är utlämnad till att själv tolka budskapet då annan information utifrån kroppsspråk och 
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tonfall uteblir. Han hävdar genom detta att det krävs en viss ”kognitiv socialisation” och att detta 
till största delen sker via institutionella verksamheter (Säljö 2000, s.191). 
   Med begreppet ”Textbaserade verkligheter” menar han vidare de texter vi som läsare tar del av 
och som beskriver en annan verklighet än den vi har erfarenhet av. Dessa narratives uppfattar 
han dock inte enbart som beroende av skriven text utan mer som en annan beskrivning av 
verkligheten. Denna framförs därefter i olika former beroende på vilka medierande verktyg den 
specifika kulturen använder sig av, vilket i sin tur leder till att gränsen mellan olika medier och 
kunskaper blir otydlig (Säljö 2000:194)  

3.4 Det vidgade språkbegreppet 
Myndigheten för skolutveckling har i sin rapport Att läsa och skriva (s.9) tagit med ett vidgat 
språkbegrepp som en aspekt av kulturell utveckling och kommunikation som en väg till 
gemenskap och förståelse. Caroline Liberg skriver i det inledande kapitlet att vi genom alla 
kanaler som finns att tillgå kommunicerar genom ett vidgat språkbegrepp där textbegreppet inte 
enbart innehåller skriven text utan medieras via andra uttrycksformer.  
 

… det jag sjunger, kan jag röra mig till; det jag sjunger och rör mig till, har någon skrivit och 
det kan jag läsa; det jag sjunger och rör mig till och läser, kan jag samtala om; det jag samtalar 
om kan jag läsa om; det jag samtalar och läser om kan jag uttryck i bild o.s.v., o.s.v. 
                                                                                                              (Att läsa och skriva, s.9) 

 
Erfarenhetsbyggandet sker i och med detta enligt rapporten genom flera olika kanaler och där 
budskap genom medieringen transformeras, ändrar form, mellan olika uttryck medan den 
grundläggande innebörden kvarstår.  
   Detta innebär i sin tur att barns erfarenheter inte enbart sker via muntliga dialoger utan även till 
stor del genom bilder till exempel från datorer, mp3 spelare, teveapparater, Ipods och 
mobiltelefoner. Vi är i vår dialog med andra ord ”multimodala” i vårt 
meningsskapande.”(Originalkursivering, Ibid, s.9) och redan i förskolans läroplan finns inskrivet 
att arbetslaget ska  
 

ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 
upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild 
samt estetiska och andra uttrycksformer  
                                                              (Lpfö98, rev.2010, s.11) 

Även Rigmor Lindö (2005:13) ser det vidgade textbegreppet som något pedagoger bör 
ta ställning till i och med att den påverkar barns kulturella erfarenheter och inte bör 
hållas borta från institutionella verksamheter utan istället problematiseras och utnyttjas.  
   Hon menar vidare att barn som interagerar med texter kan föreställa och sätta sig in i 
handlingen och även uttrycka denna i en annan form, något pedagogerna kan använda i sin 
undervisning.  
   En forskare som intresserat sig för barns väg mot att lära sig läsa och skriva är Carina Fast 
(2007) som i en studie följt sju barn på deras väg mellan hem, förskola och skola. Hennes slutsats 
är att mycket av de erfarenheter barnen har med sig inte alltid tas tillvara på i de institutionella 
verksamheterna, istället för att få vara tillgångar att bygga vidare på. 
   Barnen i studien hade alla med sig många och olika erfarenhet vad gäller texter i vardagen och 
de mötte i många olika sociala sammanhang aktiviteter som kunde kopplas till olika textbegrepp. 
Det barnen delade med varandra var dock till stor del det som tillhör den populärkulturella 
diskursen och här finns det enligt Fast (2007:128) en gemensam förståelse oavsett barnens 
bakgrund och även en förståelse av värdet att ha insikt i, eller äga något ur dessa som tillexempel 
en leksak eller ett dataspel. 
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3.5 Sagor och berättelser 
3.5.1 Kort historik 
Sagor finns i olika former som till exempel folksagor, sägner, legender, gudasagor och fabler. Man 
har hittat berättelser från så lång tillbaka i tiden som från 200-talet f.Kr. och trots det geografiska 
avståndet har de många gemensamma egenskaper (Furuland & Ørvig 1990:129).  
En av dessa är att de från första början var muntliga utan Furuland & Ørvig (1990:129) påpekar 
att berättelserna i första hand var avsett för vuxna och inte för barn men att de kunde få lov att 
lyssna. 
   Av de ovan nämnda formerna av berättande är folksagan ofta uppbyggd kring att äventyr med 
konflikter och invecklade händelser samt utspelar sin någon annanstans i en annan tid och som 
ofta följer ett bestämt mönster. En rysk litteraturforskare vid namn Vladimir Propp analyserade 
denna litteratur och kom fram till att det fanns 31 gemensamma delar som i berättelserna 
komponerades på olika sätt (Propp 1971 genom Edström 2001, s.20)  
   Det var dock först på 1700-talet som folksagan kopplades till läsning för barn och då utifrån ett 
didaktiskt perspektiv, fram till dess att Bröderna Grimm skrev ihop sin stora sagosamling på 
1800-talet. Samlingen var en sammansättning utav tidigare insamlat material och berättelserna 
fick genom detta ett uppsving. Uppsvinget har enligt Furuland och Ørvig (1990:130) med den 
romantiska tidseran att göra då barnet var idealet, det oförstörda och det blev naturligt att deras 
fantasi skulle få inspiration av sagornas magiska värld.  
  Efter ett tag började berättelserna illustreras och även anpassas till barn genom att yngre 
gestalter medverkade och språket förenklades allt mer, samtidigt som grymma detaljer tonades 
ned och i slutet av 1800-talet användes de även som läseböcker i de lägre årskurserna (Furuland 
& Ørvig 1990:131). Som exempel på en omskrivning kan nämnas att Rödluvan (en liten flicka 
med röd huva) utifrån en moraliserande avsikt i Charles Perraults originalversion som avslut på 
berättelsen blir uppäten av en varg men i den av Grimm reviderade upplagan 1812 räddas av en 
jägare (Kåreland 2009:66).  
   Vidare beskriver de debatten som genom tiderna förts vad gäller sagans vara eller inte vara samt 
dess lämplighet för barn (Furuland och Ørvig (1990:132). De påpekar att det genom tiderna har 
varit många åsikter som varvat varandra, bland annat huruvida litteraturen är av vikt för att 
barnen lär sig godhet, att värna allt levande eller karaktärsdanande som dåtidens Tyska pedagoger 
ansåg.  

3.5.2 Bilderböcker 
Bilderböcker som läses idag är oftast korta och för de yngre barnen, igenkännande. Detta innebär 
att de handlar om saker och situationer barnen har erfarenhet av och kan relatera till. 
  Rigmor Lindö (2009:223) menar att dessa böcker stöttar barnen i att skapa egna mallar för olika 
situationer att känna igen och att handla utifrån, att de genom att läsa om en händelse känner igen 
det i verkligheten. Inom psykologin kallas ett schema som visar vägen till ett beteende för ett 
script som guider i sociala situationer (Friedman och Schustack 2009:226). Vi är enligt psykologin 
omedvetna om dessa scheman förutsatt att det inte uppstår en situation som avviker från den 
förutfattade meningen vi har. Enligt teorin inom psykologin benämns sammanlänkandet till ett 
schema som ”spreading activation theory” med vilket menas att de olika mentala representationer 
hjärnan har lagrat sprider aktiverandet vidare till andra lämpligt närliggande utifrån 
situationen(Kowalski & Westen, s.219) Enligt teorin lagras även minne i olika nätverk och när en 
representation aktiveras aktiverar den även andra nära sammanlänkade och återskapar tidigare 
händelser.  
   Lindö (2009:143) ser vidare bilderboken som en kombination av såväl visuell som verbal 
kommunikation med två mottagare, barnet och den vuxne. Det sker enligt henne här således 
kommunikation som växlar mellan de två. Vad gäller uppdelning i litteraturen hänvisar hon även 
till Ulla Rhedin (1992) och det hon benämner ”symmetrisk bilderbok” där text och bild löper 
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parallellt och de två funktionerna och där bilden enbart kompletterar texten, respektive den 
bilden som förstärker textens innehåll och även innehåller mer information än texten.  
   I ytterligare en uppdelning är text och bild enligt Rhedin (Genom Lindö 2009:143) än mer 
beroende av varandra och läsaren stiger där mer in i händelsen och tar en mer aktiv del i att skapa 
sin egen berättelse utifrån litteraturen. 

3.6 Textbegreppet 
3.6.1 Textsamtal 
Rigmor Lindö (2005:102) tar i sin bok Den meningsfulla språkväven upp vad som sker i mötet med 
olika texter och hon menar att det händer något med den som läser. Enligt henne är vi inte 
enbart är passiva mottagare till grafem (minsta betydelseskiljande enhet) sammansatta till ord utan 
i mötet tolkas texten aktivt och relateras till individuella erfarenheter. Budskapet från författaren 
är dock inte alltid något vi som läsare har erfarenhet av och hon uppfattar att vi i mötet med de 
skilda världarna av denna anledning skapar en egen mening av det som står. 
  Lindö (2005:103) problematiserar denna form av inferens, där en egen innebörd hos läsaren 
skapas i mötet, och menar att den allmänna repertoaren i form av erfarenheter och den litterära 
repertoar denne har i mötet med textens motsvarighet (kulturella, strukturella, olika perspektiv 
etcetera) hos författaren kan innebära svårigheter i förståelsen om avståndet är för stort. Hon 
anser vidare att högläsningen i dessa fall är en viktig del då olika erfarenheter hos lyssnarna ger 
stöttning för föreställningsvärldar och genom detta även för läsutvecklingen.  
   Även Louise Bjar och Caroline Liberg (2003) tar upp detta dialogiska förhållande till språket 
utifrån hur det utvecklas i sin bok ”Barn utvecklar sitt språk”. De uttrycker det utifrån ett 
språkutvecklingsperspektiv som att: ”Ny betydelse bygger vidare på redan etablerad betydelse och 
den i sin tur traderas vidare. Mening återskapas, omskapas eller nyskapas på så sätt hela tiden. 
Meningsskapandet är i ständig rörelse.”.(s.19) 
  De menar vidare att de tidiga lässamtalen till en början sker i en för barnen bekant kontext och 
därefter vidgas till ett mer dekontexuellt. Barnen kan med andra ord, genom det successiva 
vidgandet av kontexten, slutligen använda sig av en avancerad textrörlighet, såväl utåt som bakåt 
och framåt. De har genom detta vidare även förmågan att frigöra sig från texten och samtala om 
den i relation till omgivningen (Liberg 2003:220).  
   Att utmana barnen att i interaktion med texter byta perspektiv ser Lena Kåreland (2009:71) 
som ett alternativ till att enbart diskutera utifrån den nedskrivna berättelsen. Hon tar som 
exempel upp att barn spontant brukar undra vad som egentligen hände med Tummelisas 
mamma, efter det att hon försvunnit. (Tummelisa är en berättelse av den danske författaren H.C. 
Andersen om en mycket liten flicka som blev bortrövad och på slutet träffar sin prins men där 
hennes mamma endast nämns i början i lyckan över att ha fått en liten flicka.) Ges ingen 
gemensam ingång för samtal menar hon att man alltid som pedagog kan problematisera de 
styrkeförhållanden som ofta kan skönjas i litterära verk(Kåreland 2009:70). 
   Lars Brink (2009:15) hänvisar i sammanhanget till forskning som visar på att andelen 
avancerade läsare i Sverige minskar samtidigt som vi fortfarande (läs 2006) ligger över 
genomsnittet för länderna i undersökningen. Han pekar även på att PIRLS, en internationell 
studie som mäter elevers läsförmåga, uppmärksammat att en stor skillnad i jämförelse med andra 
länder är att vi i Sverige lägger mindre tid på just textsamtal än övriga (Ibid. s.118). 
   Orsaken till bristen på textsamtal, eller boksamtal, som han benämner det, ser han kunna vara 
ovana eller dåliga erfarenheter av litteratur och jämför det med andra spontana samtal gällande 
textformer som till exempel diskussion om filmer med bekanta, där det ofta uppstår en spontan 
gemenskap kring analyser av innehållet (Ibid, s.123). 
   Samtalen ser Brink (2009:123) dock som viktiga då den individuella läsningen, vilken ofta sker i 
den institutionella verksamheten sällan leder till reflektioner, utan mer till att snabbt nå ett svar på 
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narrativet. Han påpekar samtidigt att en stor anledning till den stora andelen individuell läsning 
kan vara pedagogernas brist på tid med hänvisning till omständigheter inom verksamheterna. 
   Att tillsammans få tala om det man läser är även något som myndigheten för skolutveckling, 
genom rapporten Att läsa och skriva (s.29) vilken tidigare nämnts, som en av de viktigaste vägarna 
till skriftspråket samt till en utvecklad förmåga att vara rörlig i texten.  

3.6.2 Textrörlighet 
Att utveckla ett behärskande av textrörligheten är något som Brink(2009:117) anser vara en 
egenskap som kännetecknar en avancerad läsare, att kunna se utanför textens omedelbara ord 
och vidga betydelsen av det som står.  
  Med textrörlighet menas således förmågan att röra sig inom och utanför den text som avses eller 
att med andra ord kunna växla mellan att relatera till texten parallellt med sin erfarenhet. 
Brink skiljer här mellan rörlighet som sker utåt respektive interaktivt, där den sistnämnda syftar 
till att fokusera på texten, kontexten samt mottagaren av den samma, medan den utåt mer 
problematiserar texten i förhållande till erfarenheter hos läsaren och öppnar för dialog genom att 
öppna för en interaktion med andra erfarenheter. Med Brinks ord så ”talar den till och är levande 
för eleven” (Brink 2009:135). 
   Judith A. Langer (2005:31) har funnit fyra faser hon anser att vi som läsare genomgår i 
interaktionen med texten. Den första uppfattar hon vara när läsaren i inledningen gör det 
medvetna valet att gå in i berättelsen. Här sker enligt henne parallellt en inre inventering i relation 
till uppfattningen om vad texten kan handla om. Nästa steg är att läsaren tillsammans det som 
framkommit i inventeringen i interaktionen med texten kompletterar och ifrågasätter det lästa för 
att ge mer liv åt berättelsen. Steg tre innebär enligt Langer ett steg ut ur texten och i detta skede 
uppstår en dialog mellan fantasivärlden och den verkliga. Som avslutning backar läsaren helt från 
texten och betraktar den och upplevelsen av den objektivt utifrån ett samlat intryck, eller för att 
citera Langer: ”Vi begrundar dem, analyserar dem, dömer dem och kopplar dem till andra verk 
och upplevelser. ” (Ibid, s.34). 
  Caroline Liberg(2009:118) är språkforskare och tar även hon upp fyra faser hon anser spela en 
viktig roll i just utvecklingen till en god läsare. Den första är att redan i förskolan väcka intresse 
för litteratur och därefter att lära sig tyda symbolspråket bokstäverna står för, skaffa sig strategier 
för olika texter och slutligen att möta just olika texter och sätta sig in i de olika språken i dessa.  
  En Dansk studie Kåreland (2009:76) hänvisar till vilken genomfördes 2007 visade dock att 
pedagoger inom förskolan sällan använder litteraturen primärt utifrån ett dialogiskt perspektiv 
utan istället i syftet att lugna barngruppen eller ta upp känsliga ämnen, behandla konflikter eller 
dylikt. De fann även ett starkt motstånd mot litteratur som är normbrytande och en misstro mot 
barns förmåga att skilja på fantasi och verklighet (Esbæk & Basse & Sehestad 2008).  

3.6.3 Föreställningsvärldar 
Enligt Langer (2005:23-24) skapas textvärldar i och med att vi, när vi läser en text vill skapa en 
mening. Hon benämner dessa textvärldar för ”föreställningsvärldar” då hon ser dem som 
individuella sammansättningar utifrån erfarenhet och tidigare intryck, vilket även gör dem stadda i 
ständig förändring. Det innebär enligt henne vidare att vi inte enbart under läsandet förändrar vår 
föreställningsvärld, utan att även mellan läsandet fylls innehållet med reflektioner och 
kompletteras till nästa gång texten tas fram. Kompletteringen leder i sin tur fram till ytterligare 
frågor som vidgar och fyller innehållet än mer. Byggandet av en föreställningsvärld ser hon 
genom detta som att mottagaren med allt som finns omkring hjälper till med byggandet av en 
förståelse (Ibid.29).  
  I de fall innehållet ger öppning för ett ifrågasättande av tidigare information påpekar hon att det 
innebär en större utmaning, såväl för texten som för tanken ett vidga innehållet, samt att 
omskapa den utifrån ny information. Det krävs således mer energi att genomföra detta då 
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referenspunkten som aktiveras har som funktion att bibehålla fokus på ett ämne respektive att 
fungera som ett bollplank för ny information (Langer 2005:48) 

3.7 Forskning inom området  
Forskning om hur individer interagerar med texter har inte varit alltför omfattande genom 
tiderna, utan det är först under senare delen av 1900-talet som intresset har väckts på allvar. 
Kåreland (2009:62) har sammanfattat en del av den och det går i hennes text att läsa att det inte 
var förrän på 1950 talet som Gunnar Hansson introducerade ämnet i Sverige genom att 
undersöka hur olika individgrupper uppfattade dikter. Han fortsatte senare I.A. Richards inledda 
arbete med en psykologisk studie i läsorientering bland studenter och poesi som trots det sena 
starka intresset påbörjades redan 1929. 
  Kåreland (2009:74) problematiserar även att man inom litteraturdidaktiken med 
erfarenhetsbaserade texter menar de som barn kan känna igen sig i och att det finns ett behov av 
att studera hur identifikationen i interagerandet sker. Hon påpekar samtidigt att det är viktigt med 
ett successivt vidgande till att gälla andras perspektiv och kritiserar parallellt med detta kritiserar 
hon synsättet att det krävs en person för identifikation och hävdar att kontexten lika gärna kan 
stimulera till detta (Ibid.s.84). 
  Även Judith A. Langer(2005:9) intresserar sig för ämnet och i sin bok Litterära föreställningsvärldar 
analyserar hon textmöten och hur man som mottagare av litteratur förstår det som förmedlas. 
Hon analyserar den process som sker genom att använda sig av en studie inom ett 
forskningsprojekt som bedrevs under sju år på National Research Centre on Literature Teaching 
and Learning. Hennes intention var förutom att studera processen som sådan även se hur 
pedagoger kan stötta barn och elevers läsutveckling och i och med detta även deras lärande.  

3.8 Teoretisk förankring 
3.8.1 Den kulturhistoriska teorin 
Smidt (2010) tar i sin bok Vygotskij och de små och yngre barnens lärande upp Vygotskijs tankar utifrån 
den kulturhistoriska teorin han utvecklade. Lev Vygotskij(1896-1934) var en rysk psykolog som 
från att ha arbetat med utvecklingsstörda barn intresserade sig i frågor rörande utveckling och 
lärande, vilket han ansåg påverkas av de kulturella verktyg samhället hade att erbjuda (www.ne.se 
Hämtat 2011-11-18).  
   Vygotskij studerade bland annat hur tänkandet utvecklas och fann två stadier som enligt 
honom följer på varandra: de lägre respektive högre stående mentala processerna. I teorin står de 
lägre för det omedvetna vilka har med grundläggande funktioner som känslor och reflexer att 
göra, medan de högre är medvetna funktioner som exempelvis analyserande, reflekterande, och 
sorterande(Smidt 2010:48).  
   Han såg även lärandet som en process som först sker interpsykiskt, mellan människor och 
därefter intrapsykiskt, med vilket innebär att kunskapen internaliserats hos individen, vilket enligt 
honom sker i tre steg. Dessa formulerade han som lagar, där den första behandlar själva 
medierandet, transformationen av kunskap till en annan form, den andra om vägen till att 
behärska kunskapen och den tredje om kunskapens väg från det yttre till det inre, med andra ord 
till den slutliga internaliseringen (Smidt 2010:111). 
   Ytterligare en aspekt på kunskapsinlärning och utveckling Vygotskij hade är att den sker inom 
en utvecklingszon (ZPD – Zone Of Proximal Development). Med detta menas det psykologiska 
område mellan punkterna där en individ kan klara något på egen hand och vad samme person 
kan prestera med hjälp av någon annan (Säljö 2000:120). Han ansåg vidare att kommunikationen 
inom ZPD kan ses som en form av stöttning(eng. scaffolding) där den mer kompetente bygger 
upp ett stöd i lärandet samt utvecklingen mot de högre psykiska funktionerna, som därefter 
gradvis tas bort.  
 



 

 
 
 

10

3.8.2 Text World Theory 
Text World Theory är en diskursteori i vilken en text anses analyseras utifrån det sammanhang 
den presenteras i. Det är således inte enbart texten som sådan som är i fokus utan det sker ett 
samspel med individen utifrån kontexten. Hur mottagaren uppfattar den beror enligt teorin även 
på vilka mentala representationer som aktiveras och även hur texten förs fram, hur språket 
används samt vilka erfarenheter mottagaren har sedan tidigare (Gavins 2007:6). 
   Teorin är relativt ny och det var så sent som på 1980-1990 talet som Paul Werth (1942-1995) 
började skriva artiklar om ämnet kognitiva processer i relation till texter. Han såg det inte enbart 
som aktuellt för litterära texter utan för allt som rör kommunikation (Gavins 2007:6) Werth gick 
bort 1995 vid en ålder av 53 år, men han hann lägga grunden för teorin i sin bok ”Text Worlds: 
Representing Conceptual Space In Discourse” vilken färdigställdes och publicerades 1999, fyra år 
efter hans bortgång(Ibid, s.7).  
  Joanna Gavins (2007:7) tar i sin bok Text World Theory – an Introduction upp att Werth endast 
hann utföra mindre exemplifierande studier inom sin teori men påpekar samtidigt att 
efterföljande forskare nu även breddar området vilket innebär att teorin hela tiden utvecklas. 
   Teorin utgår från den kognitiva psykologin och hur mentala representationer används i 
kommunikationen med olika texter och textvärldar (Gavins 2007:2). Det är mer ingående en 
diskursteori där inte enbart orden påverkar hur vi tolkar kommunikation utan hur omgivningen 
och den egna erfarenheten påverkar hur och vad vi uppfattar och hur vi i interaktion med andra 
textvärldar skapar dess mening och innebörd (Gavins 2007:8). 
   Utifrån de mentala representationerna vi genom erfarenheter tillskansat oss interagerar och 
förhandlar vi genom detta inte enbart med texten utan även med författarens egen textvärld som 
genom, till exempel skrift, för oss blir möjligt att ta emot, tolka och bli en del av. Genom detta 
bygger vi tillsammans en ny textvärld då dessa kombineras i blandade världar ”blended worlds” 
(Gavins 2007:149).  
   Interaktionen leder vidare till att innebörden inte är slutgiltig utan att de som deltar i tolkandet 
av texten genom kommunikationen parallellt med denna förhandlar om en gemensam förståelse i 
just den situationen. Förhandlingen innebär även att meningen får omförhandlas när nya 
deltagare tillkommer på samma sätt som en läst textvärld omstruktureras i och med att fler 
detaljer vartefter läggs så att narrativet kan bli en helhet (Gavins 2007:87). Hur vi uppfattar texten 
har vidare inte enbart med orden att göra då det i en välkänd situation redan finns en bekant 
kontext. Hur vi uppfattar den är i verbala situationer även påverkad av detaljer som tonfall, 
tonläge och kroppsspråk med andra ord; annat än det tekniska ordet påverkar oss. Detta, hur vi 
uppfattar attityden hos den som förmedlar något, benämner Gavins ”modality” (Gavins 
2007:91). 
   Enligt teorin är det inte endast en textvärld som förekommer i interaktionen utan lingvistiska 
detaljer i textmöten leder även till tidsförskjutningar. Dessa aktiverar byggandet av en parallell 
textvärld som används i bakgrunden till den primära (Gavins 2007:48). 
   Deltagandet i en textvärld sker inte enbart genom ett enkelt byggande och kombinerande av 
textvärldar utan även på två nivåer, en diskursnivå och en textnivå. Att vara deltagare i texten 
innebär således inte alltid att vara det i diskursen. Med detta menas att någon som deltar i en text 
på samma ontologiska nivå blir en deltagare som anses trovärdig inom ämnet i diskursen, medan 
den som är utanför enbart deltar på textnivå. Gavins (2007:78)jämför i sin bok detta med en 
rättssituation där ett vittne som sett något är trovärdigt (deltar i samma diskurs) medan något 
denne hört av någon annan ses som hörsägen och därav anses som icke trovärdigt. 
   För att bygga något krävs vidare material och inom Text World Theory benämns dessa ”world-
building elements” vilka enligt Gavins (2007:36) förekommer i form av tidsaspekter, spatiala 
detaljer samt objekt i sammanhanget. Byggstenarna relaterar vi därefter till med utgångspunkt 
från oss själva som ett ”origo” utifrån vilket vi skapat den specifika diskursen. Diskursen kan 
därefter relateras till i andra sammanhang, beroende på vilka deiktiska termer som används, till 
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exempel tidsadverbial, personliga pronomen eller liknande. Ett objekt kan, hävdar Gavins 
(2007:38) vidare, genom detta relatera till olika diskurser som till exempel i en dialog, och 
oberoende av form, omförhandlas av deltagarna.  
   Gavins (2007:19) påpekar att ett aktivt deltagande i en kommunikation är frivillig, att man gör 
ett aktivt val att använda språket och att deltagarna har en avsikt med interaktionen. Genom att 
de som interagerar har olika kunskaper sker också i dialogen en ständig maktförskjutning mellan 
den privata kunskapen och den alla tar del av. Hon menar att den här vägen till en gemensam 
kunskap är grundläggande för att skapa diskursen. Hon visar även på några av de olika former av 
kunskap som vi använder oss av i kommunikativa sammanhang, vilka är följande: perceptuell, 
experimentell, språklig och kulturell. Med detta anser hon att vi ser till kontexten i en situation, 
prövar oss fram och språkligt förhandlar med omgivningen, men påpekar samtidigt att detta sker 
i en kulturell kontext (Gavins 2007:22). 
 
4. Metod 
I detta kapitel kommer jag beskriva det bakomliggande arbetet med studien såsom planering, 
urval, sökmetod, metod samt etiska riktlinjer 

4.1 Urval. 
För att kunna genomföra en kvalitativ studie krävs att omfånget av denna är adekvat. Urvalet av 
teoretiskt material har till största delen skett genom en begränsning mot de yngre åldrarna, men 
då inte någon forskning som tidigare skett inom förskolan inom området kunnat nås via olika 
sökmotorer, har även viss forskning mot äldre elever tagits med. Detta även utifrån det faktum 
att förskolan står som en frivillig skolform i relation till den obligatoriska skolan och de mål som 
där är inskrivna. Barnen som deltagit har varit mellan tre och sex år gamla och endast en 
avdelning har deltagit. Då metoden är att dels observera och dels föra samtal med enskilda barn 
har jag valt att begränsa mig till tre högläsningstillfällen och de barn som ingår i dessa. Detta 
innebär att grupperna kommer att observeras endast under dessa tillfällen och samtal föras i 
samband med dessa. 

4.2 Sökmetod  
Insamlandet av material har skett genom databaserna Libris samt skolportens webbsida med 
sökorden ”litteracitet” respektive ”textvärldar” med fokus mot yngre barn. Vidare har tidigare 
läst litteratur inom ämnet språkutveckling analyserats utifrån syftet med studien och förslag på 
litteratur även presenterats av min handledare på Högskolan Dalarna. 

4.3 Metodval och forskningsansats 
Studien har ett kvalitativt perspektiv med vilket innebär en tolkning av materialet i relation till 
tidigare forskning och teorier. Alan Bryman (2011) tar i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder upp 
kritiken metoden fått av mer kvantitativa forskare vilka anser att den subjektiva tolkningen 
försvårar det objektiva forskningsresultatet och en generalisering av data. Vidare tar Bryman 
(2011) upp åsikterna att en replikering av en undersökning försvåras av denna anledning samt att 
forskaren själv fungerar som ett redskap i undersökningen.  
   Fördelen med en kvalitativ metod är i kontrast till detta närheten till det som observeras och då 
materialet under studierna ställs i relation till teorin ger detta även utrymme för en utveckling av 
teorierna, något som inom forskning brukar benämnas ”grounded theory” (Bryman 2011, s.514). 
Materialet tolkas således inte helt subjektivt utan relateras till tidigare forskning och han hänvisar 
till att det genom ständigt relaterande även fungerar som validering för resultatet. 
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4.4 Datainsamlingsmetod 
4.4.1 Observationer 
Som metod för insamlandet av material valde jag delvis att använda mig av icke-deltagande 
observation. Detta dels för att inte med min egen förförståelse påverka barnen och dels för att 
kunna fokusera på interaktionen som sker i rummet. Dokumenterandet skedde med stöd av 
papper och penna samt diktafon. Vanligtvis kombineras denna metod med ostrukturerade 
observationer där allt som förekommer dokumenteras för att ge ”en narrativt hållen beskrivning 
av det beteendet.” (Bryman 2011:266) 
   Jag ansåg dock att detta riskerade att flytta fokus från det som med utgångspunkt i 
frågeställningarna var tänkt att observera, vilka är specifika utifrån syftet med studien och valde 
således att delvis använda mig av strukturerad observation genom att fokusera på 
interaktionstillfällen. Detta innebär att studien kompletterats med metoder vilka vanligtvis 
återfinns inom det kvantitativa perspektivet. 

4.4.2 Samtal 
För att få svar på mina frågor gällande tidigare erfarenheter hos barnen valde jag även att 
komplettera observationerna med samtalsanalyser. Samtalsanalyser har kritiserats för att missa 
viktiga detaljer i dialoger som till exempel kroppsspråket. Då min föresats var att analysera 
textvärldar och språket i huvudsak skulle fokuseras ansåg jag dock, precis som Bryman (2011) 
nämner, fördelen vara att risken att ovidkommande information skulle komma att påverka min 
tolkning minskades. Observationer i kombination med individuella samtal gavs således 
kompletterande möjligheter att analysera sambandet mellan litteraturen och erfarenheterna. 

4.5 Etiska riktlinjer 
För en studie som innefattar människor ställs det krav på ett etiskt korrekt genomförande. De 
delar angivna som nödvändiga att specifikt tillgodose innan material som berör individer samlas 
in är att de inblandade erhållit information om vad som skall undersökas, att ett samtycke 
inhämtats från de berörda, att anonymitet garanteras samt att information om hur studien 
kommer att användas redovisats. Detta skall tillgodoses utifrån riktlinjer gällande humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning (Codex, hämtat 2011-11-14). Det transkriberade materialet har i 
enlighet med riktlinjerna inom forskning arkiverats och kraven gentemot deltagarna är som även 
nedan följer uppmärksammade respektive tillgodosedda utifrån efterföljande specificering:  
 

 Informationskravet: Information om studiens syfte har i skriftlig form delgivits de 
berörda. 

 Samtyckekravet: Information om att det vid önskan att inte delta endast behöver 
informeras om har i skriftlig form delgivits. 

 Konfidentialitetskravet: Information i vilken anonymitet garanteras har i skriftlig form 
delgivits. 

 Nyttjandekravet: Nyttjandet av studien har delgivits de berörda i skriftlig form. 

 
4.6 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i en studie innefattar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att 
styrka resultatet (Bryman 2011:354). 
   I studien har de respektive delarna behandlats genom att insamlat material ställts i direkt 
relation till forskning, att processen så långt det är möjligt redovisats under rubriken Metod, samt 
att föresatsen att så objektivt som möjligt analysera kan härledas till valet av metoderna och 
beskrivningen av dessa. Vad gäller överförbarhet gäller att de resultat från studien, vilka är 



 

 
 
 

13

relaterade till insamlat material, även står i direkt kontakt till dessa och således inte ska 
generaliseras. 
 
5. Resultat 
Vid två tillfällen har observationer respektive samtalat med barn på avdelningen skett, vilka med 
hjälp av papper, penna samt diktafon dokumenterats. Därefter har samtal kring texterna förts 
med några barn ur gruppen där de fritt fått tala kring dessa, vilket även det har dokumenterats.  
Observationerna har genomförts i det större rummet på avdelningen som till övervägande delen 
av dagen används till konstruktiva aktiviteter som exempelvis att bygga med klossa, lego eller 
annat material. Samtalen har förts i det rum som refereras till som ”blåa mattan”, en rund blå 
matta kring vilken morgonmöten samt vissa språk och mattesamlingar sker. I rummet finns även 
en soffa, en bokhylla samt bandspelare. 
   Vid första tillfället observerades en samling före lunch då en pedagog läste ur Håkan bråkan och 
tjockskallarna av Jacobsson, Olsson och Lindén (2006). Boken handlar om en pojke, Håkan, som 
blir retad av en annan, Pontus, för att han använder hjälm när han cyklar och efter ett tag även 
utmanad av den samme att tävla nedför en brant backe i en grusgrop. Håkan har en vän, Alice, 
som stöttar honom hela tiden mot de andra vilka de kallar ”tjockskallarna”. Det andra 
observationstillfället skedde dagen efter vid samma tidpunkt och litteraturen var då Vem matar 
djuren? av Jan Lööf (2008). I denna bok är det ”Jag” i form av en tomte som berättar hur arbetet i 
en ladugård (vilken senare befanns vara på en båt) då båten nått land finner en annan roll som 
hustomte. Samtalen har förts vid tillfällen skilda från högläsningen och inletts med uppmaningen 
att berätta vad de tänker på när de tittar i boken. Då samtal kring litteraturen förts av pedagogen i 
anslutning till läsningen har även dessa tagits med.  
Resultatet presenteras nedan i form av dialoger då det är dessa som i relation till Text World 
Theory analyserats. I anslutning till dessa informeras kort om situationen i vilken dialogerna förts. 
   Bokstäverna vid dialogerna är utlottade för att garantera barnens anonymitet. Undantaget är P 
och E vilka står för Pedagog respektive Eva. Namnet ”Nisse” står för ett av barnen nämnt namn 
oavsett vilket detta är. Att endast använda bokstäver och inte fingerade namn underlättar även 
fokuserandet på dialogerna utifrån innehåll och utesluter tolkning utifrån till exempel ett 
genusperspektiv. 

5.1 Dialoger vid högläsning  
I situationerna med högläsning som observerats lyssnar barnen på berättelserna och 
kommenterar samtidigt andra saker som sker utanför läsandet, till exempel att de vill ha mer 
grönsaker, någon annan har fått en mer eller att någon stoppar fötterna under mattan och leker 
med andra saker. Det förekommer även kommunikation mellan barnen vad gäller lekar samt 
händelser utanför förskolans verksamhet alternativt meningar som ”Jag har satt en morot i 
halsen” när barnet äter en morot men inte satt i halsen. 
    
I dialogen med pedagogen och litteraturen sker kommentarer när ord som i vanliga fall inte är 
accepterade att använda på förskolan läses upp, som till exempel ordet ”Tjockskallar”, där ett 
barn upprepar ordet i ett, som jag uppfattar det, spelat förvånat tonfall. Förutom att upprepa 
ordet kommenterar samma barn vid ett senare tillfälle, när Håkan i boken hävdar att Pontus inte 
vill ha det han kallar ”fegmössa” för att han inte har så mycket att skydda i skallen att: ”Han blir 
arg.”. Även meningar som relaterar till en känsla kommenteras, som exemplet då en häst blir 
borstad 
 
P ”… då borstade jag honom med en borste och det tyckte han om” (Läser texten) 
X: ”Det kliade!”  
                         (Högläsning 2011-12-30) 
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Förskolläraren viker boken så att den motsatta sidan blir synlig för barnen under läsandet och 
detaljer på bilderna i boken som har med känslouttryck att göra kommenteras, som till exempel: 
 
M: ”Jag ser, solen är rädd” (Högläsning 2011-11-29)  
M: ”Han blir arg” (Högläsning 2011-11-29) 
Y: ”Inte jag! (Högläsning 2011-11-30) 
D: ”Jag blir inte rädd när jag träffar en tomte hemma hos mig!” (Högläsning 2011-12-30) 
 
Y samt D reagerar i ovanstående citat på meningen ”… jag tror folk också blir rädda om de får 
syn på en tomte mitt på dagen” (Högläsning 2011-12-30) 
 
Samtidigt inbjuder pedagogen vid olika tillfällen barnen till dialoger genom frågor om detaljer i 
boken, som till exempel vart man ringer för att få tag på en ambulans när det skett en olycka. 
(Barnen krockar med cyklarna i en av böckerna). Svåra eller annorlunda ord i texterna är även 
något som medvetet lyfts fram, där ett ord som analyserades var ”tjejtjusare”.  
 
P: ”Hur är man när man är tjejtjusare då?” 
T: ”Då gillar man pussa tjejer!” 
N: ”Och titta.” 
M: ”Jag vet hur man är när man är tjejtjusare.” 
P: ”Hur skulle du vara då? 
M: ”Jag vet inte.” 
P: ”Neej!” Är det någon annan?” 
F: ”Jag vet!” 
P: ”Men du är ju tjej. Du måste ju vara killtjusare. Hur skulle du vara om du var killtjusare?” 
 Du kan ju inte vara tjejtjusare. Det är ju bara killar som kan vara tjejtjusare eller hur. Är du en 
killtjusare?” 
(Inget svar) 
”Min mamma och pappa!” (Annat barn) 
P: ”Är dom kill- och tjejtjusare?” 
”Jaa!” 
”Min mamma och pappa också!” 
                                                   (Högläsning 2011-11-29) 
 
 
Pedagogen hänvisar även till saker denne relaterar till i litteraturen, som att båten tomten arbetar 
på påminner om Noaks Ark och frågar barnen om det vet vad det var. Vid nekande svar ges 
förslaget att de tillsammans kan titta på datorn varpå ett barn säger att: ”Det ska jag fråga 
mamma!” något som av pedagogen uppmuntras att göra. 
 
P: ”Men vet ni vad det här är?” 
”En båt” 
P: ”De är ju ombord på Noaks ark!” 
”Dom är ju på en båt!” 
P: ”Är det någon om vet vad en ark var för en båt?” 
”Neej.” 
P: ”Vi ska ta och titta på det. Vi kan ta reda på det lite mer. Vi kan titta på datorn om vi hittar lite 
om Noaks ark där.” 
R: ”Det ska jag fråga mamma! 
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P: ”Bra! År hem och fråga mamma och pappa om de vet vad Noaks ark var för något. Då vet 
dom var den här tomten jobbade någonstans.” 
                                                                       (Högläsning 2011-11-30) 
 
På frågor om djur svarar väljer det flesta i gruppen att svara och kompletterar även med tankar 
om vilka djur som inte hör hemma i situationen, samt vilka som är farliga respektive inte farliga. 
 
P: ”Hör ni är de vanligt att man har såna här djur i ladugården?” 
”Nee” 
P: ”Vad är det för djur?” 
”Kor, zebra, elefant…”   
P: ”Men kossor brukar väl ändå vara i stallet?” 
A: ”Men inte tomtar!”  
P: ”Men hallå, vill man ha såna här i stallet?” 
”Nää” 
A: ”Och inte såna här katter!” 
M: ”Ormar är farliga!” 
N: ”Inte snokar!” 
                          (Högläsning 2011-11-30) 
 
Även normerande frågor, till exempel om Alice och Håkan bär sig hyggligt åt när det retas 
förekommer och får snabba nekande svar av några av barnen. I dessa fall säger några av de 
minsta barnen att man inte får några julklappar då. 
 
Pedagogen väljer även vid några tillfällen att avbryta dialoger barnen initierar och hänvisar till att 
det inte är lämpligt tillfälle att diskutera det de vill ta upp. Några vill även gärna kommentera 
textens innehåll vid flera tillfällen men pedagogen svarar inte utan fortsätter att läsa. Dessa 
meningar börjar oftast med ”Jag har sett… ” eller ”Jag vet…” 
Parallellt med detta tolkar jag det som att pedagogen, då denne uppfattar att viskandet mellan 
barnen ökar, genom att uppmana dem att titta på en bild, återinbjuder dem till berättelsen genom 
att ställa frågor kring den. 
 
P: ”Har ni sett, tomten tar sig en liten slummer. Han sover också middag!” 
N: ”Ja, på gorillans mage.” 
A: ”Är det varmt och mjukt där tror ni?” (Viskar) 
”Jaaaaa” (Viskar) 
                         (Högläsning 2011-11-30) 
 
När räkneramsan ”klara, färdiga, kör!” läses engagerar sig de flesta barnen i denna och läser med. 
Samtliga läser ”klara, färdiga, gå” men då pedagogen på slutet läser ”kör!” upprepar barnen ordet 
”kör” flera gånger efteråt. Vid nästa tillfälle räknar de högre och även denna gång upprepar några 
av barnen ordet ”kör” efteråt. På samma sätt imiteras ibland meningar pedagogen läser där även 
intonationen verkar viktigt, som i frågan Vem matar djuren? Sammanfattningsvis kan nämnas att 
det förekom mer interaktion kring boken om Håkan Bråkan och tjockskallarna än kring Vem matar 
djuren?”. 
 

5.2 Samtal i samband med högläsningen 
Efter att boken lästs färdigt ställer pedagogen en fråga som inledning till ett samtal kring 
berättelsen och här blir svaren från barnen i samtliga fall egna erfarenheter som i samtalet 
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relateras till frågan mer än till litteraturen, men som i vissa fall vartefter dialogen fortskrider 
övergår över till andra delområden inom samma ämne. Ett exempel på detta är samtalet som 
fördes efter läsandet av Håkan Bråkan och tjockskallarna: 
 
N: ”Det där är en ampere han har bandage han slog i lampan.”(Kommenterar sista bilden) 
P: Visst är de klokt att ha cykelhjälm. Har ni cyklar omkull någon gång?” 
”Ja… nej…” 
P: ”Har ni alltid cykelhjälm när ni cyklar?” 
(Alla pratar samtidigt) 
P: ”Vänta, nu låter vi X berätta.” 
X: ”En gång så en kompis, när vi när ner för en backe då då var de så här så jag såg inte det och 
när vi skulle köra så bara jag ramla och körde omkull, och P (Säger pedagogens namn…”) 
P: ”Vänta lite nu låter vi M berätta lite” 
M: ”En gång vid en grusbacke där nedanför på vägen där krockade jag och E med våra cyklar…” 
(Ohörbart) 
P: ”Fick du inget sår på huvudet? Du hade ju, du hade ju någonting på huvudet?” 
M: ”… Hjälm!” (Glatt sagt efter en stunds betänketid.) 
S: ”P, en gång Nisse och Nisses kompis, då jagade jag dom utan hjälm.” 
P: ”Du cyklade?” 
S: ”Cyklade.” 
P: ”Fast om du cyklade omkull hade du kunnat slå dig riktigt ordentligt. Nu, F ville berätta 
någonting också.” 
F: ”Igår då jag skulle cykla då när jag slog mig här.” (Visar handleden) 
P: ”Nu är det din tur Z.” 
Z: ”Jag har aldrig cyklat omkull men jag höll på och ramla och så välte jag tillbaka den innan den 
hamna på sida.” 
M: ”P, ska jag säga, Jag har sagt till min mamma och pappa att dom ska ha hjälm.” 
P: ”Ja, vuxna ska också ha hjälm tycker jag.” 
T: ”Mina storasystrar och mina föräldrar har inte hjälmar.” 
(Otydligt och sedan knackar matvärdarna, de barn som dukat för lunch, på dörren) 
                                                                                                                       (Samtal 2011-11-29) 
 
Även moraliserande frågor tas av pedagogen upp och i anslutning till boken Vem matar djuren 
introduceras frågan om lögner genom en berättelse om en tomte som bor på förskolan tak och 
som tittar ned och ser om de sköter sig. Därefter ställs en konkret fråga om vad som händer om 
man säger nej när tomten yttrar den av många kända frasen: ”Finns det några snälla barn här?”.  
 
P: ”Ni vet väl att det finns en tomte som sitter uppe och tittar på oss genom gallret ibland och ser 
om vi sköter oss? Du vet han kommer hit och ser om barnen är snälla för hur ska han annars 
veta vilka som ska få julklappar?” 
A: ”Och inte få julklappar” 
P: ”För han frågar ju när han kommer: Finns det några snälla barn här?” 
H: ”Då säger man Ja eller nej!” 
P: ”Säger man nej, vad händer om man säger nej?” 
”Då får man inga julklappar” (Flera barn svarar) 
P: ”Har ni prövat att säga nej? 
”Nej” 
H: ”Jag har varit dum…” 
Y: ”Jag har sägit ja en gång!” 
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H: ”Jag har, en gång har jag ljugit och sägit ja när jultomten kommit för att få mina julklappar 
(Skrattar) 
”Jag kommer ihåg…” 
P: ”Men hallå! Lyssna, D har något att berätta!” 
D: ”Tomten kommer hem till mig igår!” 
P:” Nej, i julas kom han väl hem till dig eller hur? Ja, på julafton kom han ju. Visst var det det. 
Igår, då kanske du och mamma var på stan och handlade julklappar. Det är inte julafton än.” 
N: ”Vi ska välja veckans barn.” 
P:” Ja, just det. Men vet ni vad, vi ska ju välja veckans barn när de andra kommer tillbaka.” 
A:” Men P. Jag var ju borta när jag inte var med och vi väljde veckans barn.” 
P:” När vi valde veckans barn?” 
A:” Ja, då var inte jag med!” 
P:” Nej du var inte här då. Så är det ju!” 
(Otydligt) 
P:” Sch, men hör ni ni, är det snällt att ljuga?” 
”Nää” 
P:” Men om man inte har varit snäll och säger att man varit det när tomten kommer, ljuger man 
inte då?” 
”Joo…” 
P:” Vad tror ni tomten tycker om att man ljuger?” 
Y: ”Ja e snäll!” 
(Otydligt) 
P:” Nej men hallå, om man, om ni har varit snälla hela året och säger ja, går det väl bra, men har 
alla varit snälla hela året?” 
”Ja… Neej…” 
                          (Samtal 2011-11-30) 
 

5.3 Samtal fristående från högläsningen 
Vid samtal om litteraturen hänvisar barnen övervägande till egna erfarenheter utanför förskolans 
verksamhet. Det kan vara direkta hänvisningar som tillexempel ”Den känner jag igen, 
Dödskallen. Jag har en sån hemma!” fast boken lästs för första gången eller ”Vi har fått en 
moppe!” vid en bild på cyklar, och därefter vid dialog en mer detaljerad berättelse kring den och 
familjen. 
   Vissa bilder gör att barnen sitter tysta och bara tittar länge på dem. En av dessa var när en grop 
med kroppsdelar visades och samma barn som reagerat på dödskallen berättar att: 
 
X: ”Han ramla ner där. Där har han ramlat ner. Där där var skelett. Där har dom ramlat ner fast 
det hände inte…” (Sitter tyst och tittar på bilden) 
E ”Har du ramlat ner så där någon gång och slagit dig?” 
X: ”Mmmm” 
E ”Hur gick det då?” 
X ”Bra.” 
E: ”Det gick bra. Kom ambulansen och hämtade dig då?” 
X: ”Jaa.” 
E: ”Gjorde den?” 
X: ” Ja” 
E: ”Vad hade hänt då?” 
X: ”Jag hade bara brutit…” (Tystnad) 
E: ”Hade du brutit någonting?” 
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X: ”Jag hade brutit den.”(Pekar på armen) 
E: ”Hade du brutit armen?” 
X: ”Ja.” 
E: ”Du tycker om den där bilden tror jag X.” 
X: ”Mmm” 
E: ”Var hänger skelettet hos dig då eller ligger.” 
X: ”Den ligger på på mitt bord e den.” 
E: ”Kan du beskriva hur ditt skelett ser ut?” 
X: ”Det är mittemellan det är typ samma storlek så här. Så stort.” 
E: ”Är det huvudet eller är det hela kroppen också?” 
X: ”Nej det är bara den.” 
E ”Det är skallbenet. Här ser du benet. Ett riktigt läskigt sjörövarskelett.” 
X: ”Mmm det har jag hemma.” 
E ”Vill du att jag läser den här boken?” 
X: ”Mmm 
(Läser boken)” 
                       (Samtal 2011-11-30) 
 
 
Barnet sitter länge och tittar på bilden och på frågan om bilden är bra blir svaret positivt och jag 
tillfrågas om jag kan läsa boken. 
 
Även händelser som rör andra individer refereras till, som till exempel i boken där 
”tjockskallarna” ser elaka ut i samband med att en cykeltävling ska genomföras. 
 
N: ”Att tjockskallarna ska komma in i finkan för att dom var dumma och sen kom polisen. 
(Bläddrar i boken) Här, för att han boxas. Han boxar och han, han så här dog så att han ramlade 
ned i lavan.” 
E: ”Har du hört någon annan som har åkt in i finkan?” 
N: ”Ja” 
T: ”Det fick han alla och den och den…” 
Z: ”Inte han!” 
N: ”Det är Nisse, Han går på --- Inte han men Nisse han han har bara åkt in i finkan någon 
gång.” 
E: ”Vem är det?”  
T: ”Nu är vi klara!” 
E ”Jag vill att du sitter här ett tag.” 
T: ”Okej” 
N: ”Det är Nisse, hennes kompis som går på skolan.” 
                                                                                   (Samtal 2011-11-30) 
 
Erfarenheter med händelser utanför författarens text hänvisades i flera fall till som i exemplet 
med höghusen samt hjälmen. På en bild står tre stora höghus på rad. Över dem flyger Håkan 
med en knuten näve framför sig och i bakgrunden kan utläsas att en luftballong håller på att 
krascha. Textens fokusering är på en dröm Håkan har om att kunna flyga och en beskrivning av 
den trafikerade väg han behöver ta för att komma till Alice, en vän. I gruppen leder uppmaningen 
att berätta inledningsvis till en stunds bläddrande och därefter till följande: 
 
T: ”Eh... jag måste börja om från början (bläddrar i boken) Jag har jag tänker att de ramlar, att 
alla dom tre husen ramlar ned i gräset.” 
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E: Dom ramlar det. Har du sett någon annanstans att det har hänt?” 
T: ”Nej bara ett hus, nej jag har sett för två flygplan som har kraschat i huset så det, så ett hus 
rasa.” 
        (Samtal 2011-11-30) 
 
N: Och jag tänkte att han, för att han ramlade i toaletten och han fick hjälmen här i skallen så han 
ramlade ner och någon spolade så åkte han ner.” 
(Otydligt) 
E: Har ni sett någon sådan tidigare? 
Z: ”Nej, Nej, ” 
N: ”Jag har sett det.” 
T: ”ja, jag har se sån på en film!” 
N: Jag har sett, jag har sett det på riktigt.”  
                                                               (Samtal 2011-11-30) 
 
Även vid kommentarer som först verkar irrelevanta fanns ett samband till litteraturen men som 
förklarades utifrån barnets associationer. 
 
S: ”Kakor,” 
E: ”De fikar.”  
(S bläddrar vidare) 
S: ”Råttor! (Tittar på råttorna) ”Jag är törstig.”  
E: ”Blev du törstig?  Vad var det som gjorde att du blev törstig?” 
(Bläddrar till fikandet, pekar och vidare till skelettet. )  
                                                                                  (Samtal 2011-11-30) 
 
 
Vid samtal om Vem matar djuren påpekar ett barn att ”Oups, ormar ska inte vara i ladugårdar!” Då 
uttalandet följs upp med frågan om ormar setts någon annanstans blir svaret delvis riktat till ett 
annat barn som dock inte svarar varvid jag väljer att delta. 
 
X: ”Oups! Ormar ska inte vara i ladugårdar.”  
E: ”Nej, Har du sett ormar någon annanstans då?” 
N: ”X, vet du, på tjuv och tjuv hemma har jag sett att den stora tjuven tog en orm.” 
E: ”Gjorde han?” 
N: ”Ja, det är farligt.” 
E: Tjuv och tjuv, är det en film eller? 
(Nickar) 
 
(Samtal 2011-12-01) 
 
Diskussionen om djuren ledde därefter vidare till ett förtydligande om var vissa av djuren hör 
hemma. 
 
N: Kameler finns inte! 
E: ”Var finns dom då?” 
Dommm. 
”Grisar finns!!” 
E: ”Mmm grisar finns. Var finns kameler då? 
N: ”Kameler finns på Kolmården bara!” 
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E: ”Har du varit där? 
(Skakar på huvudet) 
E: ”Skulle du vilja åka dit?” 
(Nickar) 
X: ”Jag har vart och åkit och jag har fått ridit på en elefant. Det får man!” 
 
Ett av barnen som samtal fördes med ställde frågor som inte står i direkt relation till handlingen 
och ledde vidare till andra tankar. 
S: ”Är hon ledsen?” 
E: ”Hon berättar där att det är någon som har brutit benet när de åkte ned från den där backen 
och så berättar hon att det är någon som har brutit alla ben i hela kroppen. 
X: ”Vad heter han, hon som gjorde illa sig?” 
E: ”Det vet vi inte för det står inte i boken.” 
S: ”Undrar vem som har gjort den här. Vem har gjort den?” 
E: ”Ska vi titta? 
S: ”Mmm” 
E: ”Om vi tittar framåt så står det här på första sidan. Sören Olson och Sören Jakobsson Och en 
som heter Eva Lindén har gjort bilderna.” 
S: (---) Undrar hur hon kunde göra skelett och fot och skor. Och strumpor.” 
E: ”Jag tror du kan rita det också.” 
S: ”Inte armar.” 
E: ”Men du tyckte om boken i alla fall.” 
S: ”Mmm” 
                    (Samtal 2011-11-30) 
 

5.4 Sammanfattning 
Hur dialogerna förs varierar beroende på om de inleds av en fråga pedagogen ställer eller om 
barnen själva initierar samtalet. Då en given fråga är utgångspunkten följer svaren detta ämne och 
anpassas delvis utifrån vad barnen verkar uppfatta den vuxne eftersträvar för åsikt. Litteraturen 
uppfattas vidare olika utifrån vilken erfarenhet barnen och pedagogen har, något som ibland leder 
till att den tolkas olika. Vid samtal fristående från litteraturen sker ibland valet att fortsätta utifrån 
tidigare bilder eller diskussioner men ofta fokuseras andra delar av litteraturen utifrån individuella 
erfarenheter. Dessa blandas även med erfarenheter barnen delar via olika mediala former och 
framförallt från erfarenheter utanför förskolans verksamhet. Vid berättandet finns ett 
engagemang som ibland leder vidare till andra ämnen endast berättaren har insikt i eller vet någon 
annan i gruppen har kännedom om. I dessa fall sker en riktad kommunikation. Kunskap verkar 
dominera dialogerna vid högläsning och samtalen i direkt anslutning medan fantasi, delad 
kunskap samt emotionella minnen mer styr samtalen fristående från högläsningen. 

5.5 Metoddiskussion 
Studien innefattar en djupanalys av vad som framkommit ur observationer respektive samtal. Av 
denna anledning har jag valt att begränsa materialinsamlingen till två observationer samt två 
samtal. Detta kan uppfattas som lite men ger i gengäld större möjlighet till analys med hänvisning 
till tidsbegränsningen för undersökningen. 
   Enligt Bryman (2011:265) blir analysen i en kvalitativ studie utifrån forskarens tolkning till viss 
del ofrånkomligt subjektiv, något kvantitativa forskare undviker genom en strukturerad planering, 
vilket är vanligt inom klassrumsforskning. Denna studie berörde yngre barn inom förskolan men 
trots att detta är en kvalitativ studie valde jag att kombinera en viss struktur genom att fokusera 
på interaktionstillfällen vid högläsningen. Detta anser jag minskade risken att påverkas av 
ovidkommande information men som i kombination med samtalen på ett bra sätt gav inblick i 
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barnens sätt att interagera med den presenterade textvärlden utifrån deras verklighet (Bryman 
2011:166). Av denna anledning valde jag även att koda barnens namn med endast en bokstav för 
att minska risken att omedvetet använda ett riktat genusperspektiv i analysen. 
   Kritiken som framförts gentemot kvalitativa studier gäller även till viss del svårigheten att 
replikera samt generalisera resultatet (Bryman 2011:368). Att replikera denna studie torde inte 
vara problematisk i och med metodbeskrivningen. Däremot kan analysen av resultatet bli 
annorlunda då en annan barngrupp troligtvis kommer att observeras samt andra textvärldar, 
genom andra erfarenheter, hänvisas till. Detta leder till att en generalisering av studien i relation 
till en viss population inte kan göras utan att det som framkommit istället är tänkt att användas i 
relation till teorin som presenterats och utifrån detta vidareutvecklas (Bryman 2011:369). 
   Att i kombination med ovanstående föra intervjuer med deltagarnas förmyndare skulle varit ett 
sätt att ytterligare fördjupa analysen och genom detta även kunna upptäcka vad i de textvärldar 
som presenterades som var enbart utifrån media och fantasi och vad som var personliga 
erfarenheter. Då detta inte har gjorts har viss försiktighet varit av vikt för att inte subjektivt dra 
förhastade slutsatser utifrån materialet men även att till viss del observera implicita tecken utifrån 
kroppsspråk, ändring av tonfall etcetera. 
  Detta kan härledas till det Bryman (2011:370) påpekar vad gäller ”bristande transparens” med 
vilket menas problematiken i insikten hur forskaren rent konkret har analyserat resultatet, något 
som i denna studie genom tydlig hänvisning till teoretiskt perspektiv i möjligaste mån undvikits.  

6 Analys utifrån resultat 
Analysen kommer att sker genom att ovanstående resultat granskas utifrån frågeställningarna 
samt i relation till Text World Theory. 

6.1 Analys utifrån frågeställning 1 
Vid vilka tillfällen i samband med högläsning väljer barnen att aktivt interagera med 
pedagogen och varandra? 
Genom att observera den interaktion som förekommer mellan barnen och pedagogen vid 
högläsningssituationer framkommer att inte allt är av intresse för barnen att engagera sig i och att 
mycket som sker runtomkring avleder deras uppmärksamhet. Det inledningsvis stora intresset 
vad de andra gör kan bland annat tolkas som att det pågår en socialisationsprocess i barngruppen 
där det individuella arbetet med att få kontroll över situationen är viktig för de inblandade. Denna 
process uppfattar jag även sker genom att barnen anpassar sig till den kontext de befinner sig i 
och de normer pedagogen förmedlar, parallellt med att de som inte följer dessa normer blir även 
tillsagda av de som är insatta i dem. Samtidigt sker det en rättvisekamp vad gäller grönsaksskålen 
och motivationen att kontrollera denna kan bitvis uppfattas vara av större intresse än litteraturen 
även i det aktiva läsandet. Detta kan tolkas som att barnen lättare relaterar till något bekant än till 
en bok de inte tidigare hört och att det tar tid att sätta sig in i handlingen, vilket enligt Langers 
(2005:32) fyra faser skulle kunna förklaras med att det medvetna steget för barnen att gå in i 
berättelsen dröjer. 
   Även den diskussion Lindö (2009:225) för, vad gäller vikten av att låta barn tidigt möta olika 
genrer blir adekvat att problematisera då det genom observationer och samtal visar sig att barnen 
lättare engagerar sig i Jacobsson, Olsson och Lindéns bok Håkan Bråkan och tjockskallarna än 
Lööfs Vem matar djuren. Orsakerna till detta kan naturligtvis vara flera men det finns redan i 
upplägget av det två böckerna en dominerande skillnad genom att den förstnämnda är berättad i 
ett utifrånperspektiv och den sistnämnda utifrån ett inifrånperspektiv, som ett ”jag”. Metoden att 
i ett berättande utgå från sig själv är något som framförallt förekommer i vuxenlitteratur och då 
främst i memoarer (Edström 1980:84).  
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   Tala i ”jag perspektiv” innebär vidare att tomten, som i boken berättar om sitt liv talar som 
första person i nutid men berättar om en annan diskurs, i en annan tid, och tolkas genom detta 
som ett ”jag” i såväl nutid som dåtid, ett fenomen som inom Text World Theory ses som 
länkande till andra textvärldar och benämns ”world-switch” (Gavins 2007:93). Detta skulle man 
kunna förklara som att deiktiska referenser i texten leder vidare till olika världar vilka därefter 
samspelar och genom det ger en helhet i berättandet. I denna bok hänvisas som tidigare nämnts 
redan i upplägget till flera olika tidpunkter barnen kan relatera och referera till. Då pedagogen 
läser berättelsen i nutid samt för fram berättelsen i dåtid, leder det till att det mellan författaren 
och barnen passerar tre olika världar, förutom tomtens parallella i nutid.     
   Effekten av uppdelningen kan tolkas som att avståndet mellan författare och mottagaren, i 
detta fall barnen, ökat mer än i andra böcker och att de egna erfarenheterna i och med detta ligger 
än längre bort i relation till dialogen med författarens intention, något som tidigare nämnts Lindö 
(2005:102) uppmärksammat kan vara problematisk. Vad som konkret stödjer analysen är 
skillnaden vad gäller barnens agerande då de i relation till Håkan Bråkan, som berättas ur ett 
utifrånperspektiv, kommenterar mer detaljer, imiterar, samt tar initiativ till fler dialoger jämfört 
med den ovan problematiserade. 
   Under läsandet förekommer vidare spontana lösryckta meningar vilka inte har uppenbara 
samband med litteraturen att göra men som barnen ändå väljer att verbalisera. Yttrandet ”Jag har 
satt en morot i halsen” har inget synligt samband med berättelsens textvärld vare sig utifrån 
orden eller bilderna men kan ändå ses som relevant utifrån situationen. Då barnet äter på en 
morot väcker den kinestetiska upplevelsen, genom priming, en representationskedja barnet har 
tillgång till vilken länkar vidare till ett annat minne (Myers 2010:96). Huruvida miljön på förskolan 
överensstämmer med miljön där minnet skapades är inte känt, men genom att moroten aktiverar 
detta väljer barnet att verbalisera narrativet från den textvärld som dock endast är tillgängligt för 
denne. I situationen manipuleras omedvetet hos barnet representationerna till en för situationen 
adekvat tanke (Kowalski & Westen 2011:234). Anledningen till detta skulle även kunna förklaras 
som att moroten ingår i en gemensam diskurs, grönsaksätandet, och är en del av situationen. Det 
skulle också kunna förklaras som att barnet har svårigheter att hantera flera textvärldar samtidigt 
och för att hantera dem koncentrerar sig på en i taget (Gavins 2010:73).  
   Svårigheter med hanterandet av textvärldarna motsägs dock genom att samma barn vid ett 
annat tillfälle påpekar att ”tjockskalle” är ett fult ord men samtidigt själv väljer att upprepa det. 
Valet att använda ordet repetitivt kan ses som en medvetenhet om diskrepansen mellan 
diskurserna i boken och den befintliga, något som skulle kunna tyda på att barnet skapar en 
omedveten interaktion mellan dessa. Intressant är att även en förskjutning av normerna verkar 
ske genom att pedagogen själv använder ordet och barnet med största sannolikhet uppfattar 
sanktioneringen av detta i situationen. Analysen kan även kompletteras med att barnet i en annan 
situation, utifrån vad författaren genom texten vill förmedla, kan ta Pontus perspektiv och 
informera om att ”Han blir arg”. Förmågan att se någon annans perspektiv kan ses som en insikt 
i att andra har egna tankar, något som inom kognitionsforskning benämns ”theory of mind” 
(Smidt 2010:174).  
   Sammanfattande i det som barnet förmedlar kan sägas att minnet i situationen med moroten 
verkar vara starkare än litteraturen och dominerar genom detta känslomässigt tankarna. Valet att 
verbalisera erfarenheten stämmer i och med detta även väl överens med tanken att motivationen 
att minnas har en känslomässig aspekt. Barnet uppfattar troligtvis en gemensam diskurs och har 
viss förmåga att klara utmaningen Säljö (2000:134) tar upp vad gäller förmågan att avgöra om 
något är relevant eller ej. I detta fall verkar det dock som om kunskapen får stå tillbaka. 
   Att känsloaspekten har en viktig betydelse även för innehållet i dialogerna kan tydas i 
diskussionen kring ordet ”tjejtjusare”, som till en början bara verkar engagera ett barn, vilket 
förklarar det utifrån handlingen: ”Då gillar man att pussa tjejer!” Innebörden av order verkar till 
en början svår att tolka av de andra, men då det relateras till killar och tjejer och av pedagogen 
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problematiseras, representeras det verbalt från ett barn utav ”mamma och pappa”, vilket leder 
vidare till att andra barn engagerat deltar i diskussionen. Här har tolkandet av ordet tjejtjusare 
således troligtvis letts vidare, via mentala representationer som ”mamma och pappa”, till en 
bekant diskurs. Föräldrarna ingår där som byggstenar kring vad man skulle kunna benämna som 
den utgångspunkt barnet utgår från i byggandet av just den diskursen, ett ”origo” (Gavins 
2007:36). I detta fall är det just den diskurs barnet skapat i relation till sina föräldrar och genom 
att hänvisa till denna aktiveras den bekanta diskursen även hos de andra barnen. Aktiveringen 
leder till att de andra själva kan utveckla en egen, såväl språklig som semiotisk innebörd av ordet, 
och genom detta även en motivation att delta mer aktivt.  
   Samma diskussion kan delvis stå som förklaring till att barnen så intensivt vill förmedla sina 
åsikter och sin kunskap vad gäller djuren i boken om tomten. Djuren skulle kunna vara ett 
område barnen till större del behärskar, såväl känslomässigt som kunskapsmässigt och genom 
detta känner de sig delaktiga i diskursen(Gavins 2007:79). Viljan att delta med kunskap kan även 
utläsas ur situationen då ordet ”ark”, genom texten, introducerades av pedagogen. Barnen var 
uppenbarligen inte bekanta med begreppet utan hävdade bestämt att ”Dom är ju på en båt!”. 
Bilden av arken inkluderade detaljer såsom skrov, mast, etcetera, vilka återfinns på båtar och 
denna kombination för barnet representerade ordet ”båt”. Författarens underliggande hänvisning 
i texten uppfattades troligtvis endast av pedagogen genom dennes tidigare kunskap men 
förbigicks av barnen, vilka i stället starkt hävdade sin kunskap utifrån den konkreta bilden 
(Gavins 2010:84).  
   Innehåll och detaljer i litteraturen uppfattas således genom det dubbla tilltalet olika. Det innebär 
att bilden parallellt med texten tolkas på olika sätt och antingen kompletterar alternativt förstärker 
denna. Det dubbla tilltalet beror på att författarens vänder sig till såväl barn som vuxna och deras 
olika kunskaper gör att budskapet får olika innebörd(Lindö 2009:144). Ovanstående situation är 
ett tydligt exempel på att de just på denna bild kompletterar varandra, att bilden förtydligar den 
textvärld författaren utgått från i sitt berättande, den om Noaks ark men att tolkningen och den 
textvärld som parallellt skapas även har med erfarenheten kring ämnet att göra.  
   Utifrån detta kan konstateras att betydelsen av olika ord och bilder uppenbarligen varierar, 
vilket även kan utläsas på andra nivåer än enbart det visuella. Då pedagogen läser om att tomten 
borstade hästen och att denne tyckte om det, blir en spontan kommentar att ”Det kliade!” vilket 
kan ses som att barnets tolkning är att det sköna i att bli borstad ligger i att det kliade. Ordet borste 
frammanar uppenbarligen, precis som Säljö (2000:86) nämner, ett semiotiskt antagande. Hade 
den semiotiska innebörden, istället som här positiv, varit negativ för barnet, kanske denne 
ifrågasatt hur det kunde vara skönt. Här överensstämmer författarens formulering med barnets 
uppfattning men i situationer då helt ny information inte stämmer överens verkar det dock bli 
problematisk, eller i varje fall något att protestera mot. Exemplet med borsten kan således mer 
ses som ett bekräftande av innehållet, men vid andra interaktioner kan även hända att den nya 
informationen (oavsett om den är sann eller ej) ifrågasätter en tidigare referenspunkt (Langer 
2005:48).  
   Konflikten mellan ny information och tidigare etablerad referenspunkt var något som bland 
annat observerades i diskussionen gällande vilka djur som hör hemma i en ladugård. Här 
engagerar sig gruppen för första gången aktivt i dialogen och detta sker genom en upprepning av 
de djur som inte hör hemma där. Bland annat tas det upp att ”Ormar är farliga.” men ”Inte 
snokar!”. För att veta detta, behövs först kunskap om hur diskursen ”ser ut”, referenspunkten 
ovan, och först därefter kan avgörandet om vilka som ska tas bort göras (Gavins 2007:102). För 
att förmedla innehållet ”Ormar är farliga” behövde barnet först utgår från en mental 
representation där ormar är farliga och därefter lägga till negationen ”inte”. 
   På frågan om tomtar hör hemma i ladugården blir svaren istället dubbla, vilket kan tyda på en 
viss svårighet att vidga innehållet i den fantasi texten förmedlar. Intressant blir det dock när 
samma barn som starkt hävdar att ormar inte hör hemma i ladugårdar, vid nästa tillfälle ämnet tas 
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upp engagerar sig i att isbjörnar och dinosaurier finns på båten, fast de varken finns i texten eller 
avbildade. Djuren tillförs enligt Text World Theory genom att det i texten successivt skapas en 
kategorisering (djur), vilket kompletterar bilderna med andra byggstenar i form av mindre vanligt 
förekommande detaljer. Genom detta vidgar barnen därefter sin föreställningsvärld (Langer 
2005:23). Att tomten är något som andra barn säger hör hemma i sammanhanget kan därför helt 
enkelt bero på att denne passar in i det tema om julen vilket parallellt med studien inletts på 
förskolan. 

6.2 Analys utifrån frågeställning 2 
Vilka textvärldar hänvisar barnen till i samtal kring litteraturen? 
Vad gäller samtal och analys av textvärldar utifrån litteratur, kan först och främst återigen 
hänvisas till de konflikter som kan uppstå mellan barn och författares textvärld Lindö (2005:103) 
problematiserar, men inledningsvis mer hur barnen hanterar dessa. Vid flera tillfällen var det i 
samtalen till en början endast några barn med relation till ämnet som aktivt tog initiativ till att 
delta i en dialog, men efter några meningar kommenterades innehållet av flera och en gemensam 
textvärld kring ämnet började byggas. Samtalen kring den textbaserade verkligheten, vidgade i 
situationerna påtagligt de andra barnens möjlighet att delta i dialogerna. Språket fungerade här 
som medierande artefakt och de andra barnens möjlighet att delta på såväl en gemensam text-, 
som diskursnivå ökade successivt. 
   Diskussionen som fördes om huruvida föräldrar och syskon har hjälm är ett exempel på detta 
gemensamma byggande och så även på det Myers (2010:96) tar upp vad gäller priming. Samtalet 
visar på att skapandet av en gemensam textvärld i allra högsta grad är en aktiv process. Denna 
sker i situationen genom att barnen associerar bilder och händelser i boken med tidigare minnen, 
vilka aktiveras parallellt av två andra diskurser, dels den författaren genom bilderna förmedlar och 
dels av pedagogens diskussion. Tillsammans startar de en kedja av minnen, representationer, som 
leder vidare. Vissa barn tar längre tid än andra på sig att säga någonting, som i exemplet om 
tomten, och utifrån ett lärandeperspektiv kan hänvisas till den komplicerade process detta enligt 
Säljö (2000:142)faktiskt är.  
   Trots den svåra processen finns den kognitiva socialisationen Säljö (2000:191) benämner det 
som, ständigt närvarande i samtliga situationer. Detta då barnen i sitt berättande tolkar den 
enkelriktade kommunikationen och därefter sammanför denna med adekvata erfarenhet för att 
bygga upp en kontext. Kombinationen som sker synliggörs genom att, vad som utifrån kanske 
kan uppfattas som en tydlig innehållsmässig gräns, för barnen inte är fastslagen oavsett fakta eller 
fantasi. Ett exempel på detta är hänvisningen till det jag uppfattar vara 
terrorattacken 2001 då två flygplan flög in i World Trade Center i USA. Ett annat är 
hänvisningen till ”ampere”. 
   Enligt Säljö (2000:134) är minnen skapade i kontexter och vad som väljs att hänvisa till avgörs 
av hur meningsfullt det är, med andra ord en avvägnings sker vad som ska förmedlas. Bilderna i 
litteraturen innehåller många detaljer och barnen väljer ofta att kommentera just detta och inte 
helheten. Avvägningen vad som förmedlas i samtalen ligger således inte enbart i en gemensam 
förståelse utan sker troligtvis delvis på erfarenheter av omgivningen generellt och den aktuella 
kontexten som byggs upp, men även på hur den textvärld författaren och illustratören byggt upp 
tolkas. Denna behöver utifrån vad observationerna visar på inte enbart bygga på faktiska 
upplevda erfarenheter utan kan även bygga på händelser vilka varit omöjliga för barnet att själv 
uppleva, men den har medierats och skapat representationer barnet själv satt samman till en 
kontext. På en bild syns tre höghus på rad, en flygande arg Håkan och en luftballong som ser ut 
att vara på väg att krascha, vilket kan härledas till attacken mot World Trade Center i USA 2001 
då två flygplan flög in i detta. Ur bilden kan utläsas flera deiktiska hänvisningar vilka beskriver 
vad som sker eller skulle kunna ske, bland annat orden ”höghus”, ”flyga”, och ”krascha”.  
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   Genom uttalandet ” Jag har jag tänker att de ramlar, att alla dom tre husen ramlar ned i gräset.” 
som ändras till: ”Nej bara ett hus, nej jag har sett för två flygplan som har kraschat i huset så det, 
så ett hus rasa.” (Samtal 2011-11-30) visar barnets tolkning av bilden på den tidigare nämnda 
öppningen till en till en annan textvärld(Gavins 1997:48). Orden som kan utläsas aktiverar andra 
textvärldar i vilka andra detaljer existerar. Därefter förs de samman till en aktuell som verbaliseras 
vid frågan och utifrån ändringen av antalet hus i berättandet blir denna anpassning synlig i just 
detta berättande.  
   Samtidigt kan av observationerna utläsas att den bekanta kontexten Lindö (2009:223) tar upp 
vad gäller böcker för små barn vara något även dessa utnyttjar i samtalen. De ser på eget initiativ 
till att texten dekontextualiseras genom frågor och antaganden i utkanten av ämnet. Barnet som i 
enskilt samtal frågar vem som skrivit boken och hur hon kunnat rita så visar hur intresset för 
skelettet leds vidare via en inre önskan att kunna teckna lika bra ut från texten men att ändå en 
länk till litteraturen finns kvar.  
   Genom analysen ovan blir det även tydligt att annat än det tänkta innehållet i berättelsen 
påverkar hur det som framförs tolkas. Diskrepansen mellan dessa kan vara förklaringen till de 
kommentarer barnen ofta fäller, vilka för andra inte har något med sammanhanget att göra och 
av denna anledning ofta nonchaleras eller tystas. Barnen som kommenterar ”ampere” associerar 
lampan på bilden till annat än det som förmodligen varit författarens tänkta metafor ”ljushuvud”. 
I sammanhanget hänvisas istället till lampans uppbyggnad och funktion utifrån en mer 
naturvetenskaplig ingång snarare än själva berättelsen. Ytterligare en kommentar är sambandet 
mellan en flintskallig och glödlampan, vilket blir intressant då samma barn hävdar att det inte 
känner någon utan hår. Barnen använder sig vid båda uttalandena av ord författaren inte nämnt 
men som för dem tydligt hör ihop med den textvärld de uppfattar från litteraturen. Författaren 
och illustratören använder sig i sin tur av en metafor, ”ljushuvud” vilket ställer stora krav på den 
som läser att även tolka den implicita innebörden av ordet. I sammanhanget skapas metaforen 
genom att två olika begrepp, ”ljus” respektive ”huvud” sammanförs samt i sammanhanget ges en 
helt ny innebörd (Gavins 2007:150). I ljusdiskkursen ingår dock för det ena barnet begreppet 
”ampere” och i huvuddiskursen för det andra begreppet ”flintskallig”. Istället för att sammanföra 
dessa i enlighet med författarens troliga mening ”smart”, med hänvisning till Håkan och Pontus 
intention att starta ”smartklubben”, delas det mellan barnen upp och framförs av denna 
anledning separerat. Uppdelningen beror sammanfattningsvis på att två diskurser i metaforen 
möts där barnen väljer att förmedla dessa två separat. 
   Samtalet går genom detta utanför textens innehåll och istället för att analysera innehållet i 
relation till erfarenheter sker det genom uttalandet en mer interaktiv analys av författarens avsikt 
med texten i kombination med bilden (Brink 2009:135). Det sker mer en direkt dialog med såväl 
författaren som illustratörens tolkning av texten då medierandet endast går i ett steg, via bilden, 
och inte via en uppläsare. Då samtalen skedde dagen efter läsandet av boken kan detta även bero 
på att barnen byggt på sin föreställningsvärld om litteraturen samt bilderna och skapat nya 
tolkningar av dessa, fristående från den upplästa texten (Langer (2005:47).  
   Begrepp som underförstått förmedlas av författaren uppmärksammas dock vid andra tillfällen 
av barnen och påverkar deras tolkande av texten. I boken om Håkan Bråkan och tjockskallarna 
fokuserar författaren vid flera tillfällen på begreppet ”modig” och hur det uppfattas av Håkan 
respektive Pontus, genom att Pontus utmanar Håkan till dumdristiga cykeltävlingar och kritiserar 
hans hjälm, vilken även får benämningen ”fegmössa”. När begreppet som outtalat debatteras i 
litteraturen möter pedagogens fråga om de cyklat omkull överväger de händelser då barnen 
INTE cyklat omkull. Då detta trots allt har hänt har det skett i ”modiga” situationer, som till 
exempel nedför en brant backe eller i samband med en krock. Tolkningen av texten barnen gör, 
har genom detta utifrån Text World Theory med ett gemensamt uppbyggande av en diskurs att 
göra, en ”modighetsdiskurs”, i vilken dumdristighet inte hör hemma. Detta skulle således 
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innebära att de textvärldar som här aktiveras innehåller det deiktiska ordet ”modig” och det är 
utifrån den diskurs byggstenar till deras berättelser utgår från(Gavins 2007:36).  
   Vidare kan utläsas att det i de fristående samtalen, precis som i många exempel ovan, 
framförallt är bilderna som spelar en viktig roll för de representationer barnen väljer att hänvisa 
till. De bilder som kommenterade är övervägande de där en hög igenkänningsfaktor utifrån 
privata erfarenheter kan antydas, då barnen utifrån litteraturen skapar igenkännande i 
verkligheten. I resultatet syns dock även det motsatta, då tillfällen dialog från barnen initieras 
även verkar utgå från deras erfarenhet. Att denna skulle vara identisk med författarens är dock 
tveksamt, vilket skulle kunna vara en förklaring till den vilja att förmedla egna erfarenheter 
relaterade till litteraturen som i observationerna framkommer. 
   Aktiveringen sker utifrån detta perspektiv genom att en tidigare erfarenhet skapat ett minne, 
vilket påverkas av ett yttre stimuli. En observation som visar på detta är då en association till 
apelsinsaft sker. Barnet har troligtvis druckit annat, men då det i glaset var gult blev associationen 
apelsin. Associationen gav därefter upphov till den fysiska känslan; ”Jag är törstig.”. Enligt 
Gavins (2007:36) beror detta på att vårt tänkande och vår kropp samspelar med varandra och att 
det vi med kroppen upplevt således även påverkar hur vi tänker. Hon påpekar även att hur vi 
använder språket påverkar detta, vilket i sin tur skulle kunna betyda att min respons på ordet 
”kakor” (att de fikar) ledde till en fysisk representation och genom detta även en känsla av törst. 
   På samma sätt som glaset aktiverade en längtan efter dricka, en fysisk känsla, skapade bilden av 
skelettet en annan, psykisk, reaktion. Barnet svarade att det hade gått bra när det bröt armen men 
samtidigt att ambulansen kommit. Frågan är om det faktiska tillfället hade erbjudit samma svar då 
känslorna i relation till skelettet med största sannolikhet påverkade svaret. Textvärlden med 
olyckan var med största sannolikhet blandad med minnet av den dödskalle som låg hemma på 
bordet och genererade positiva känslor. Sammanblandningen av de två världarna bilden separat 
aktiverade är genom detta något barnen individuellt skapade (Gavins 2007:149). Att mentala 
representationer lagras i olika delar av hjärnan blir vidare tydligt då associationer sker till 
händelser eller saker beroende på frågor och bilder. En bild på en cykel aktiverar i observationen 
minnen när barnet varit aktivt, cyklat, medan en stillastående ger en association till en moped som 
finns hemma och som först i den följande dialogen, genom mina frågor, övergår till en aktiv 
handling. 
   Fantasin Vygotskij (1995:17) ser komma ur verkligheten framstår i vissa fall som en 
dominerande del i berättelserna kring litteraturen. Det barn som ser någon spolas ned i avloppet 
indikerar, genom sitt resonemang, ändrat tonfall samt kroppsspråk att narrativet delvis övergår till 
ett annat medvetandetillstånd, fantasin. Intressant är att inlevelsen ökar markant vid berättandet, 
vilket i sin tur skulle kunna ses som ett tecken på vikten av att utveckla fantasin i interaktion med 
andra.  
   Vygotskij (1995:23) ansåg vidare att fantasi och känsla står tillsammans utanför förnuftet i 
berättandet något som kan utläsas genom att bilden i boken inte står i uppenbar relation till 
barnets berättande. Skillnaden mellan fantasi och känsla gentemot förnuftet skulle kunna vara 
orsaken till att berättandet om tjockskallarna som åker in i finkan avslutas med information om 
en bekant. Fantasin och känslan dominerar således även här över det tänkta narrativet. 
   I sammanhanget kan, förutom viljan att berätta något intressant, även skapandet av gemensam 
hierarkisk förståelse uppfattas som något mycket viktigt. Att hävda att ”Jag har sett det på 
riktigt!” när ingen annan har gjort det, är att i det gemensamma kunnandet ha kunskap om något 
specifikt som ingår i ett gemensamt intresse. Utbytet av dialoger vad gäller ormen i ”tjuv och 
tjuv” kan, precis som Fast (2007:128) påpekar, tolkas som att gränsen mellan fantasi och 
verklighet suddas ut i interaktionen. Att barnet dessutom höjer rösten och hävdar ovanstående 
torde bidra till att det av de andra barnen förblir oemotsagt och således även en insikt i det 
hierarkiska värdet av kunskapen och erfarenheten. 
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   Fast (2007:128) fann vidare i sin studie att kamraterna hade en viktig roll. Enligt henne kunde 
detta bero på en distans mot vuxenvärlden, något som skulle kunna förklara att jag som vuxen 
inte inbjöds att delta i den diskurs om ”tjuv och tjuv” barnen delade. Att inledningsvis fungera 
som implicit samtalsledare och styrande över diskursen, ändrades relativt omedelbart då ett av 
barnen kom in med ett inlägg de båda delade. Diskursen de diskuterade behärskades av de båda 
men som oinvigd i programmet kunde deltagandet endast ske på textnivå utifrån vilket media de 
hänvisade till. Det visar även på att det inte alltid är den vuxne som ”vet bäst” utan att det är 
delaktigheten i diskursen som avgör. Den tekniska funktionen i språket är således inte allt, utan 
den pragmatiska kompetensen beror även på kunskap inom området (Säljö 2000:91). 
   Det är utifrån tolkningen av observationerna dock inte alltid den mediala formen som primärt 
avgör ämnet utan det sker en förhandling utifrån innehållet och de representationer som 
aktiveras. Några av barnen är mer aktiva än andra vad gäller hänvisningar till olika media vilket 
kan bero på en större erfarenhet av dessa och därigenom att fler representationer tillhörande 
mediala former aktiveras i samtal. Barnen är utifrån detta resonemang spontant multimodala och 
ser i fria samtal till att dessa erfarenheter till stor del fokuseras på (Att läsa och skriva, s.9). 
   Ovanstående kan vara en förklaring till att det vidgade språkbegreppet i form av miner, tonfall 
och onomatopoetiska ord används i stor utsträckning i samtalen och att barnen i sitt berättande 
växlar mellan litteraturen, filmer och spel. I och med att berättandet vidgas i den utsträckning det 
gör genom ändrat kroppsspråk och tonfall kan utläsas att användandet av inre bilder framkomna 
ur olika diskurser, vilka endast det berättande barnet har tillgång till, är stort(Gavins 1997:77). För 
att förmedla det centrala i tanken använder sig barnen utifrån analysen av denna anledning av 
andra uttrycksformer utanför förskolan och enligt Liberg (Att läsa och skriva) står dessa mediala 
uttrycksformer i ett dialogiskt förhållande till varandra.  

6.3 Diskussion 
Att barnen skapar sin egen mening och väljer vad som ska fokuseras blir tydligt i samtalen. I de 
fall avståndet som uppstår mellan textvärldarna blir för stort väljer de även att frångå berättelsen 
och söka sig till annat de bättre känner till. Det sker även genom att de samtalar med de andra i 
gruppen och gemensamt vidgar texten, vilket kan bero på att de representationer de fyller texten 
med är individuella (Lindö 2005:103). Detta framträder redan i inledningen av analysen då 
småpratet om gemensamma intressen utanför litteraturen var betydligt större när ämnet var 
tomten och avståndet större än då det handlade om kamratskap, tävlingar och lek.  
   Vid högläsningen väljer de troligtvis av denna anledning att aktivt interagera vid de tillfällen 
innehållet är bekant eller andra i gruppen vidgat textvärlden och gett ingång till representationer 
de kan relatera till. Framförallt visar analysen att det som är relaterat till bekanta och 
känslomässiga diskurserna, såsom hemmiljön eller relationen till kamrater, till stor del avgör vad 
de aktivt väljer att engagera sig i. Moraliserande frågor genererar i enlighet med detta svar som 
kan uppfattas vara det barnen tolkar att de vuxna vill ha. Denna kontext kan implicit vara inlärt i 
diskursen då andra svar möts av ett ifrågasättande av pedagogen. 
   Det verkar således som att barnen till stor del gör en noga avvägning vilka textvärldar som är av 
vikt att dela med sig av och vilka som inte bör verbaliseras. Att ett medvetet val görs visas även 
på genom att inget vare sig i observationerna, samtalen eller analysen framkommer där någon 
varit feg eller rädd, trots att den ena litteraturen dominerades av diskussionen kring just detta. 
   Vidare sker byggandet av det Langer (2005:23) benämner föreställningsvärldar upp parallellt 
med att pedagogen läser berättelserna och därefter verbalt interagerar med de andra barnens i 
samtalen.  Kommentarerna som sker utanför litteraturen har genom detta en koppling till 
litteraturen utifrån representationer och skapar även nya parallellt med författarens.  
Representationerna ges, med hänvisning till de kommentarer barnen fäller, mer utrymme att 
verbaliseras i samtalen än vid läsandet något som leder till att inte alla barn aktivt deltar vid 
läsandet utan avvaktar med att kommentera. En anledning skulle även kunna vara att 
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frågeställningarna är mer låsta till det tekniska språket parallellt med att det finns en vilja hos 
barnen att visa på sin kunskap, något som gör det viktigt att inte säga fel saker. 
   I de samtal som förs där pedagogen inbjuder till interaktion kring texten är det med största 
sannolikhet av denna anledning endast ett fåtal barn som inledningsvis är engagerade fram tills 
dess att ämnet breddats. Att fler därefter engagerar sig bekräftar såväl ovanstående ovilja att säga 
fel saker som att det finns en vilja att delta med sina kunskaper och vidareutveckla dessa. I vissa 
fall verkar det dock som att avståndet mellan individ och text är för stort, men i de fall pedagogen 
låter samtalet fortgå och kommentarer att höras, ges ingångar även för dessa barn att delta 
(Langer 2005:73). 
   Samtalen i samband med högläsningen sker dock, oavsett när eller hur barnen aktivt deltar, 
med pedagogen som samtalsledare och således utifrån vad denne önskar ta upp. Barnen som 
väljer att delta behärskar, eller anser sig utifrån vad analysen visat, till stor del behärska diskursen 
ämnet berör och använder sig då enbart av de representationer och erfarenheter vilka de anser stå 
i direkt kontakt med denna. Analysen av samtalen konkretiserar härigenom den skillnaden mellan 
språk och kommunikation man gör inom det sociokulturella perspektivet(Säljö 2000:91). 
Pedagogen är den som utifrån sin kunskap och sitt språk vid läsandet väljer vilka ämnen som tas 
upp och kommuniceras. Motsvarande sker i de fristående samtalen där barnen till största delen 
behärskar ämnet och avgör vilket språk som används och vilka representationer som är 
användbara. Den retoriska aspekten av språket och att man lär sig om det område inom vilket 
språket finns blir även det något som till stor del styr vilka diskurser barnen kan och väljer att 
använda sig av. Valet görs genom att ovidkommande information antingen nonchaleras eller att 
initierande fraser vilka uppfattas leda till andra samtalsämnen avböjs av andra deltagare. 
   Utbytet som parallellt med litteraturen sker mellan barnen, såväl vid högläsningen som i 
samtalen, visar på att högläsningen har en viktig funktion för förståelsen av narrativet och även 
för den stöttning genom andra mer kompetenta deltagare Vygotskij såg som en viktig del i 
utvecklingen(Smidt 2010:46). Utbytet av de individuella tolkningarna utifrån barnens perspektiv 
visar dessutom på ett mer semiotiskt utbyte av innehållet, med andra ord; barnen skapar mer 
blandade världar när semiotiken står i fokus och inte den konkreta handlingen.  
   Denna kombination av individuella textvärldar till en utifrån situationen gemensam bekräftar, 
inte bara vikten av att samtala kring litteratur Brink (2009:123) hävdar, utan även att stödet från 
andra är en viktig del i vidgandet av textvärldarna. Det visar även att det inte bara är vuxna som 
har kunskap att förmedla utan att kamrater spelar en stor roll i utvecklandet av förmågan att 
interagera med litteratur, genom att mediera kunskap via former som är gemensamma.  
   Att barnens textvärldar utmanas i samtalen är utifrån vad forskningen visat positivt, men med 
hänvisning till analysen skulle situationerna även kunna tolkas negativt. Detta i de fall 
erfarenheter barnen individuellt länkar till utifrån texten inte tas tillvara på, något som kan 
försvåra en djupare kommunikation och förståelse med litteraturen. Utifrån Text World Theory 
kan utläsas att mottagaren av texten kombinerar representationer från olika textvärldar och i 
samtal förmedlar det andra har liknande textvärldar att relatera till. Då individuella textvärldar 
inte tas till vara på faller detta bort i kommunikationen. Av analysen kan utläsas att barnen under 
fristående samtal har en stark vilja att kombinera representationerna. I de flesta fall används olika 
former av miner, onomatopoetiska ord, kroppsspråk, etcetera alternativt hänvisas till olika media 
de vet det finns gemensamma erfarenheter av. Medierandet underlättar förmedlandet beroende 
på vem eller vilka de interagerar med, men innebär även att de använder sig av kunskapen för att 
exkludera vissa i gruppen som inte delar diskursen eller textvärlden de hänvisar till. 
 Redan hos dessa barn i tre till sexårsåldern kan således uppfattas en relativt avancerad 
medvetenhet om hur textvärldar, diskurser och textrörlighet kan användas i interaktionen då de i 
samtalen går såväl ut som in och parallellt med texten i samtalen.  
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6.4 Vidare forskning 
En avancerad textrörlighet är enligt forskarna en önskvärd egenskap och många erfarenheter 
leder till stor kunskap och fantasi, men kan det vara så att de barn som har svårt att koncentrera 
sig vid samlingar och högläsning har svårigheter att ha fler textvärldar i huvudet samtidigt? Berör 
dessa i så fall på för många olika erfarenheter, något som enligt Vygotskij är av stor vikt och av de 
flesta forskare anses utvecklande för barn? Kan det helt enkelt vara så att ”lagom är bäst” och att 
det är de barn som har ständig aktivitet kring sig är just de barn pedagogerna ser befinner sig i 
svårigheter i samlingar?  
Många är de reflektioner som under arbetet med studien väckts och ovanstående är endast ett 
litet urval.  
Då denna studie är begränsad till observationer respektive samtal med barnen ges stor möjlighet 
till fördjupning i ämnet. Att i vidare undersökningar mer ingående analysera vilka erfarenheter 
barnen har, såväl vad gäller fysiskt upplevda, litterära som av andra mediala former skulle 
ytterligare kunna fördjupa och vidareutveckla det forskarna efter Werths bortgång påbörjat. Att 
dessutom introducera och vidareutveckla den inom förskolans verksamhet, vilket även i denna 
studie skett, ger möjlighet att närmare möta och ”utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov 
och åsikter.” (Lpfö98, rev. 2010, s.9). 
   Den mediala kommunikationen i samhället ökar snabbt och den studien Fast (2007) genomfört 
kan i sammanhanget även den inspirera till vidare analys av de mediala textvärldar barnen har 
tillgång till och använder sig av. Genom att involvera den närmiljö resultatanalysen visat innehålla 
en stor del av de representationer som aktiveras vid interaktioner, skulle föräldrar och personal 
kunna bidra med information om de textvärldar barnen hänvisar till. Detta skulle såväl bredda 
som fördjupa analysen och bidra till att de yttre gränserna konkretiseras och därigenom 
möjligheten för pedagogerna att arbeta kring dessa underlättas.   
      Fast (2007) påpekar att pedagoger i många fall har liten insikt i barnens vardag. Liten insikt i 
vardagen innebär även liten insikt i de textvärldar barnen refererar till. Dock bör påpekas att det i 
stora barngrupper (samlingar och högläsningssituationer) kan finnas klara svårigheter med att 
lämna så många olika ingångar öppna parallellt med att följa narrativet i litteraturen. Av denna 
anledning hoppas jag ovanstående studie kan erbjuda större insikt i hur barn relaterar till, 
samarbetar och tolkar de textvärldar författare i litteratur genom pedagoger kommunicerar. 
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Bilaga 
                                                                                  Åker Styckebruk 2011-11-21        
 
 
 
            Information om observationsstudie inom lärarutbildningen                                               
 
Jag kommer inom utbildningen till förskollärare vid några tillfällen att delta i 
verksamheten och i samband med detta genomföra observationer samt samtala 
med Ert/Era barn i anslutning till samlingar med fokus på språk och litteratur. 
 Syftet med studien är att undersöka utifrån vilka textvärldar barnen på en förskola i 
Mellansverige interagerar med upplästa texter. 
   Studien kommer att presenteras i uppsatsform för Högskolan Dalarna i början på 
2012 och sammanfattningen därefter finnas tillgänglig för intresserade att ta del av. 
   Jag vill uppmärksamma er på att all information och insamlat material kommer 
att behandlas utifrån forskningsetiska principer vilket innebär att inga namn, orter 
eller annat som kan identifiera Er eller Era barn kommer att finnas med och 
resultatet kommer endast att användas i studiesyfte. Deltagandet är frivilligt och ni 
kan när som helst välja att avbryta medverkan genom att meddela detta.  
 
Skulle det vara så att ni av någon anledning INTE vill att ert barn ska delta vore jag 
tacksam om ni ville meddela detta, antingen till mig personligen eller till personalen 
på avdelningen. 
 
 
Forskare  
Namn: Eva Rask 
Telefon: 073-954 98 98 
E-post: h08evara@du.se 
 
 
 
Handledare 
Namn: Iris Ridder 
Telefon: 070-297 99 60 
E-post: iri@du.se 
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