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Sammanfattning 
 

Studien syftade till att undersöka huruvida uppfattningen om protagonisterna och 

antagonisten i barnboken Kiras och Luppes Bestiarium: Trollforskaren förändras 

genom en adaption från bok till musiksaga, samt om ljuden och musiken i musiksagan 

uppfattas som trovärdiga i förhållande till texten och bilderna i sagan. En demoversion 

skapades  av musiksagan i Ableton Live 9 Suite (2013) utifrån berättelsen och två 

pilotintervjuer genomfördes. Därefter utvecklades en prototyp och en fokusgrupp och 

10 barn i åldrarna 6-12 år intervjuades med semistrukturerade frågor. Resultatet av 

intervjuerna visade att efter adaptionen av sagan till musiksagan kan uppfattningen av 

karaktärerna påverkas. Resultatet visar även att musiken och ljuden i musiksagan var 

trovärdiga i förhållande till texterna och bilderna. Fortsatt forskning kan bland annat 

vara att undersöka hur och om barn får ett intresse för de kulturarv och 

kulturarvsplatser som det berättas om i de lokala sagorna på orter i Skaraborg som 

medverkar i projektet KASTiS. 

Nyckelord: Adaption, musiksaga, kulturarv, ljuddesign, karaktärsdesign, 

röstskådespel 
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1 Introduktion 

Den transmediala barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium kommer att presenteras via 

ett antal olika medier, bland annat som en hyper-bok, tryckta böcker och applikationer för 

mobiltelefoner och läsplattor. Denna studies prototyp består av en adaption av den första 

boken i den tryckta barnboksserien till en musiksaga. En musiksaga är precis som en ljudbok, 

men förutom berättarröster ingår även ljudeffekter och musik. I bakgrunden tas relevant 

litteratur upp som rör adaption, immersion, narrativ inom ljud och musik, multimodalitet och 

transmedialitet, om ljudet och musikens påverkan, om att berätta med ljud och musik samt 

inkludering i spelmedia. 

Syftet med studien har varit att undersöka hur uppfattningen av protagonisterna och 

antagonisten förändras av adaptionen från tryckt bok till musiksaga. Vidare var syftet att ta 

reda på om barnen upplevde musiken och ljuden som trovärdiga i förhållande till texten och 

bilderna. Studien var kvalitativ och forskningsprocessen induktiv. Som arbetsmetod och i 

anslutning till skapandeprocessen genomfördes två pilotintervjuer och en 

fokusgruppsdiskussion. Till utvärderingsmetod för studien intervjuades barn i åldrarna 6-12 

år för att få svar på problemformuleringarna. Musiksagan har skapats i programmet Ableton 

Live 9 (2013) och teaterstudenter från Vadsbogymnasiet har agerat röstskådespelare. 
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2 Bakgrund 

På Högskolan i Skövde bedrivs kulturarvs- och spelteknologiprojektet KASTiS och i detta 

paraplyprojekt ingår ett delprojekt som kallas för KLUB, vilket står för Kiras och Luppes 

Bestiarium. I KLUB ska det skapas bland annat en tryckt transmedial barnboksserie där 

kulturarv och kulturarvsplatser lyfts fram. Eftersom jag är född i Skövde som ligger i 

Skaraborg ser jag det som en förmån att få vara med i projektet KLUB och jag har valt att göra 

en adaption av den tryckta boken till en musiksaga. En musiksaga består av, förutom 

berättarröster, även av musik och ljudeffekter. Skillnaden på en vanlig ljudbok och en 

musiksaga är att en ljudbok saknar musik och ljudeffekter. I bakgrunden beskrivs forskning 

som är relevant för undersökningen i studien såsom information om projekten, adaption, 

immersion, narrativ inom ljud och musik, multimodalitet och transmedialitet, ljudets och 

musikens påverkan, berättande med ljud och musik samt inkludering i spelmedia. 

2.1 KASTiS 

KASTiS står för Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg. Syftet är att utveckla en delregional 

samverkans- och kunskapsplattform för användning av spelteknologi inom 

kulturarvsförmedling, för kommuner, akademi och privat samt offentligt näringsliv 

(http://his.se/kastis).  

2.1.1 KLUB 

KLUB, som står för Kiras och Luppes Bestiarium är som nämnts ett delprojekt inom KASTiS-

projektet. KLUB-projektet går ut på att skapa en transmedial barnboksserie där berättelserna 

utspelas runt om i kommunerna i Skaraborg. Kommunerna har möjlighet att påverka vad 

deras respektive bok ska innehålla. De kan påverka vilka lokala sägner och immateriella 

kulturarv som ska representeras och även lyfta fram kulturarvsplatser. Till den transmediala 

barnboksserien kommer det att skapas en digital hyper-bok, en Augmented Reality-

applikation för mobil och läsplatta, samt det som studiens fokus ligger på, musiksagor. För 

AR-appen är det tänkt att vissa illustrationer i böckerna ska bli kodade och kunna triggas via 

kamerafunktionen i mobil eller läsplatta. Appen känner av de kodade bilderna och genererar 

3D-grafiska animerade figurer. Detta kommer främst att gälla karaktärer och objekt ur 

berättelserna. 3D-objekten kan även användas på kulturarvsplatser och muséer på liknande 

sätt som ovan. Ett exempel är att använda kameran i mobilen eller läsplattan för att ”skanna” 

av en affisch eller skylt som har en kodad karaktär eller symbol som själva appen känner igen. 

Appen ska då kunna generera den önskade artefakten. 

Den tryckta bokserien kommer att återfinnas i digitalt format, i form av hyper-böcker (hyper-

bok efter hypertext). Hyper-boken består av text och objekt som läsaren kan interagera med. 

Exempelvis kan en figur man klickar på börja röra på sig eller ge ljud ifrån sig. Vissa sidor i 

hyper-boken kommer att bestå av korta spelsekvenser, med andra ord minispel, som baseras 

på respektive boks handling. Läsaren kan fritt välja om denne vill spela minispelen eller direkt 

gå vidare i berättelsen. Hyperboken kan läsas i hemmiljö eller skolmiljö, men ska även finnas 

tillgänglig på pekskärm på bibliotek eller museum. 
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Figur 1 Skiss på cirkusdirektören (av Lars Vipsjö, 2015) 

 

Figur 2 Bild på Kira och Luppe (av Veronica Jensen, 2015) 

 

2.1.2 KLUB som musiksaga 

För att komplettera delar i KLUB-projektet föll valet på att skapa en musiksaga som innehåller 

musik, ljudeffekter och berättarröster. Vanligtvis består en musiksaga av en CD-skiva som 

medföljer en saga. Men prototypen kommer endast att finnas i digitalt format. Musiksagan är 

ett komplement till boken och bidrar även till den transmediala aspekten av projektet KLUB. 

Musiksagan och sagan Kiras och Luppes Bestiarium: Trollforskaren kan upplevas 
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tillsammans eller var för sig. Exakt hur musiksagan kommer distribueras till användarna är 

ännu inte bestämt. 

Sagor har funnits i alla tider, det som skiljer sig mellan en saga och en musiksaga är att i 

musiksagan finns förutom den oftast tillhörande bilderboken, musik, ljudeffekter och 

röstskådespel. En tidig musiksaga är Peter och Vargen som är en symfonisk barnsaga från 

1936, skapad av den sovjetiske kompositören Sergei Prokofiev (Tulga, 2012). I berättelsen 

ackompanjeras de olika rollerna av ett särskilt instrument samt ledmotiv. Det har senare gjorts 

adaptioner på Peter och Vargen som till exempel i filmen Make Mine Music (1946) där en 

animerad version av musikstycket och berättarrösten ingick. Radiodraman består också av 

musik, ljudeffekter och röstskådespel, skillnaden på ett radiodrama och en musiksaga är att 

musiksagan oftast har en bilderbok inkluderad. Därför klassificeras studiens prototyp som en 

musiksaga. Den medföljande bilderboken kan läsas samtidigt som musiksagan lyssnas på eller 

läsas alternativt lyssnas självständigt på. En annan skillnad mellan musiksaga och radiodrama  

är att radiodraman upplevs genom radio, idag behöver man dock inte lyssna på radio för att 

höra ett radiodrama utan det kan upplevas på Internet. Ljudspel är en annan genre som 

upplevs audiellt. Jämförelsevis med en musiksaga så saknas själva interaktionen som ljudspel 

har, det vill säga lyssnaren kan inte påverka berättelsen på något sätt i en musiksaga vilket kan 

göras i ett ljudspel. Prototypen i studien kan därför inte heller klassas som ett ljudspel. 

2.2 Adaption 

Adaptionsteorier är inte klara och tydliga, Clayton (2007, ss. 129-130) tar upp vissa problem 

och begränsningar som exempelvis att adaptionen måste vara troget själva originaltexten, 

vilket är ett stort diskussionsämne inom moderna adaptionsstudier. Clayton menar att ofta 

kan problem skyllas på adaptionerna, men sällan på dess original, även fast det i själva verkat 

kan vara så att problemet ligger i originaltexten. Det finns ett stort antal studier av individuella 

adaptioner, som exempelvis böcker som anpassats till film, men det finns ingen allmän 

teoretisk redogörelse för vad som händer eller som borde hända (Leitch, 2003, s. 149). I sin 

natur är en adaption en övergång, en omvandling från ett medium till ett annat (Seger, 1992, 

s. 2). Seger menar att skapandet av en adaption som är för nära originalet kan motverka 

berättelsens anda. Men, är man inte rädd för att förändra originalet eller att stärka berättelsen 

och karaktärer kan resultatet bli ett lyckat sådant (Seger, 1992, s. 70). Det kan till och med bli 

bättre än originalet (Boyd, 2009, s. 36). Leitch (2007, s. 16) menar att en adaption inte behöver 

vara lika bra som sitt original. För att rättvist göra en jämförelse av en adaption och dess 

original så behövs även originaltexten studeras då det är den som adapteras. Detta menar 

Leitch (2007, s. 16) är något som inte har varit eller är självklart i nuvarande adaptionsstudier. 

Med adaption inom narrativ menas när till exempel ett spel skapas utifrån en film eller en bok. 

Ett exempel på en adaption är bokserien Harry Potter som bland annat har utvecklats till 

filmer och dataspel. Även om spelen och filmerna har återskapats från böckerna och strävan 

är att vara originalet troget, sker dock en förändring enligt Campbell, Carr & Ellwood (2008, 

s. 153). Detta håller även Hutcehon (2013, s. 173) med om, adaption är” repetition without 

replicaton”. Adaption ska behandlas just som en adaption och inte som ett bihang till dess 

original, den är en egen skapelse.  Att spela ett spel som är en adaption av en film låter spelaren 

”bli” en karaktär och agera i karaktärens fiktiva världar (Hutcheon & O’ Flynn, 2013,  s. 11). 

Ett spel spelas och är interaktivt till skillnad från bok eller film. Spelaren utforskar gränser, 

val och strategier för olika situationer inom miljöer och med innehåll från exempelvis Harry 

Potter-böckerna. Något annat som skiljer ett spel från en film eller bok är att spelet kan vinnas. 

I filmadaptioner är det oftast inte kompositörens namn som framhålls som den som skapat 
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adaptionen. Ändock är kompositörens ljud och musik en betydande del av det som hjälper 

publiken att tolka karaktärerna, framkallar reaktioner och förstärker känslor (Hutcheon & O’ 

Flynn, 2013, s. 81).  

Ett annat exempel på adaption är ett litterärt verk som anpassats till ett radiodrama. 

Radiodraman innehåller förutom röstskådespel även musik och ljudeffekter som ska hjälpa 

till att förstärka lyssnarens fantasi. Ett exempel på en lyckad radioadaption gjordes 1981 på 

BBC av J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings (1954-55), vilken lät lyssnaren upptäcka en 

audiell fantasyvärld. Det audiella är betydelsefullt när det görs en adaption av ett litterärt verk 

till ett radiodrama eftersom ett radiodrama upplevs enbart genom hörseln. Ett vanligt 

problem för de flesta radiodramatiseringarna är röstskådespelet. För att varje enskild karaktär 

och röst ska kunna urskiljas kan det inte inkluderas alltför många i radiodramat. I de flesta 

radiodraman ligger därför störst fokus på de viktigaste karaktärerna och det innebär att bland 

annat tidslinjen och narrativet bli förenklat. Karaktärer som adapteras från ett medium till ett 

annat är viktiga för att väcka och stimulera mottagarens fantasi, karaktärerna måste dock vara 

trovärdiga  anser Hutcheon och O’ Flynn (2013, s. 11, ss. 41-42). Just om karaktärerna och hur 

de ska adapteras har varit och är en konfliktpunkt i adaptionsteori. Vissa menar till exempel  

att film automatiskt skapar ytliga karaktärer, vilket Leicht (2003, s. 158) kritiserar. Även om 

en film inte kan utveckla karaktärer på samma sätt som i en roman, finns inga argument om 

att exempelvis karaktärer i en lång roman är mer övertygande än i en kort roman. 

Trots letande i olika forskningsdatabaser har ingen forskning hittats om adaption av tryckta 

barnböcker till musiksagor, det närmaste man kan komma är forskning om radiodrama. 

2.3 Immersion 

Att bli totalt uppslukad och omsluten av en bok man läser, en film man ser, när man spelar ett 

spel eller när någon berättar en historia kallas för immersion. Immersion är ett engelskt 

uttryck och kan översättas på svenska till inlevelse. En stark inlevelse, immersion, i exempelvis 

ett spel kan förvränga tiden för spelaren, det vill säga att när spelaren uppslukas av spelet kan 

det upplevas som att tiden står stilla även om det i själva verket har gått ett par timmar 

(Brooks, 2003, s. 5). Immersion är ingen ny företeelse. Ända sedan mänsklighetens 

begynnelse har berättare förmedlat historier som mottagaren levt sig in i, accepterat och” trott 

på”, det kan vara berättelser om allt mellan liv och död, himmel och jord, historiskt som 

metaforiskt (Brooks, 2003, s. 3). Carr (2008, s. 53, 69) påstår att mottagaren befinner sig i ett 

icke medvetet och  meditativt tillstånd medan Ryan (Ryan 2004 se Dahlberg & Snickars, 2008, 

s. 27) menar att det är möjligt att välja att ”vara” i en berättelse och att växla mellan att ”vara” 

och ”inte vara” i berättelsen. Det innebär att spelaren kan välja att leva sig in i spelet, alltså bli 

uppslukad, men spelaren kan också välja att inte vara uppslukad (Ryan 2004 se Dahlberg & 

Snickars, 2008, s. 27). Bolter och Grusin (2000, ss. 272-273) menar däremot att när någon 

blir totalt uppslukad och glömmer själva mediets närvaro, då handlar det om direktmediering.   

2.4 Narrativ inom ljud och musik 

I boken A Dictionary of Narratology (Prince, 2003, s. 58) definieras narrativ som händelser 

som berättas, vilka kan vara verkliga eller påhittade. Det är en eller flera berättare som 

kommunicerar händelserna till exempelvis en eller flera karaktärer i berättelsen (Prince, 

2003, s. 58).  Narrativet behöver inte involvera språk, det kan förmedlas genom till exempel 

stillbilder och charader (Boyd, 2009, s. 159):  

It need not be restricted to language, and often gains impact through enactment or 

the emotional focusing that music offers in dance, theater, opera, or film, or the 
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visual focus in stages lighting, comics, or film. But language of course makes 

narrative more precise, efficient, and flexible. (Boyd, 2009, s. 159). 

När det handlar om narrativ inom musik och ljud menar Landy (2007, s. 74) att det kan ses 

som en resa som lyssnaren deltar i. Ljudet och musiken utvecklas och det förekommer sällan 

upprepningar av långa musik- och ljudsegment. Michael Chion (Chion 1991 se Landy 2007, s. 

62) har kallat detta för cinema for the ear. Musiken och narrativets språk kan användas 

samtidigt och det ger ökade möjligheter för att skapa en uttrycksfullare kommunikation till 

exempel inom konst och terapi (Eyre, 2007, s. 4). Enligt Eyre (2007, s. 1) delar musik och 

narrativ liknande mål som att uttrycka känslor och tankar. Musik som används i narrativa 

sammanhang inom multimedia som film, dataspel med mera håller på att bli den största 

källan till musikaliska upplevelser. Den här typen av musik som framkommer i narrativa 

sammanhang upplevs ofta på ett oreflekterat och omedvetet plan och bidrar till berättandet i 

ett multimodalt samspel mellan bild, tal och ljud (Wingstedt, Brändström & Berg, 2010). 

Prototypen i studien, musiksagan, utgör ett multimodalt samspel mellan ljud, musik och 

berättarröster.  

2.4.1 Multimodalitet och transmedialitet 

Berättelser kan idag konsumeras via en rad olika medier. Jenkins (Jenkins 2008 se Dahlberg 

& Snickars, 2008, s. 9) gjorde en analys av Matrix-trilogin som visade att även om den första 

filmen i trilogin blev mycket uppskattad av filmkritikerna möttes inte det andra 

medieinnehållet, som skapades runt filmen, lika positivt. Detta menar han beror på att 

kritikerna inte förstod att det handlade om en ny form av transmedialt berättande. Den stora 

förändringen i transmedialt berättande uppvisar mycket komplicerade interaktioner (Jenkins 

2008 se Dahlberg & Snickars, 2008, s. 9). Jenkins (2008, s. 30) beskriver transmedialt 

berättande som konsten att skapa världar. Som exempel använder Jenkins The Matrix. När 

den första filmen visades på biograferna skapades ett stort intresse för att veta mer och därför 

släpptes tecknade serier på nätet och en anime-version. När film två kom ut på biograferna 

lanserades samtidigt ett dataspel. Till slut släpptes även den sista filmen. Förutom filmerna, 

serierna och spelen finns till exempel kläder och leksaker att köpa som tillhör The Matrix-

universumet (Jenkins, 2008, s. 100-101). Idealet är att varje del (medium) tillsammans gör 

att berättelsen växer så att den lockar till att upplevas och utforskas på många olika sätt. Varje 

del av helheten, som exempelvis ett dataspel, ska vara självständig. Den som spelar dataspelet 

ska inte behöva titta på filmen för att få en förståelse för handlingen i spelet och tvärtom. 

Däremot ger alla delarna en väg in i helheten av den värld som det kan handla om, till exempel 

The Matrix. De olika delarna ger konsumentens upplevelse ett djup som uppmanar till vidare 

konsumtion. Dock om ett helhetskoncept innehåller för mycket upprepning kan det leda till 

att konsumenterna tröttnar (Jenkins, 2008, s. 101). Ett exempel på en senare användning av 

transmedialt berättande är spelet Elins mysterium, som har utvecklats av studenter och lärare 

på Högskolan i Skövde (2013). Spelet kan ses som ett verktyg för att deltagarna ska få 

förståelse för de platser och den historia som förknippas med Elin samt även lösa det mysteriet 

som finns i spelet. Spelet är transmedialt i den betydelsen att spelhistorien förmedlas genom 

olika media i spelet. Ett exempel är serietidningsstrips som ska presentera handlingen och i 

slutet en sammanfattning, ett annat exempel är direktmeddelanden i spelet som kan ses som 

en bro mellan världar. Verkliga platser runt om i Skövde sammanflätas med virtuella platser i 

spelet (Guadalupe Alvares Diaz, Toftedahl & Svensson, 2014). 

Kiras och Luppes Bestiarium: Trollforskaren kan betecknas som en transmedial bokserie 

eftersom bokserien ingår som en del i ett större sammanhang och som ska samverka med 

andra medier. Studiens prototyp, musiksagan, är en del av den transmediala barnboksserien. 

Vanliga ljudböcker innehåller enbart en berättarröst eller berättarröster medan en musiksaga 

innehåller förutom berättarröster, musik- och ljudeffekter även en bilderbok med text. Själva 
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texten kallas då för en multimodal text då den ackompanjeras av exempelvis ljud och musik. 

Anders Björkvall (2009, s. 8) har definierat multimodal text som ett begrepp med vid 

innebörd, den kan bestå av många olika varianter som exempelvis i film, där finns det rörliga 

bilder, tal och kanske musik. Prototypen i studien kan betecknas som en transmedial adaption 

och en multimodal ljudupplevelse, då det är musik, ljud och berättarröster som samspelar. 

KLUB-projektet är ett multimodalt projekt eftersom den består av många olika delar där 

utgångspunkten är själva berättelsen. 

2.5 Ljudet och musikens påverkan 

Att skapa en attraktiv musiksaga kräver kunskap om hur musik och ljud påverkar lyssnaren. 

Instrumental musik, det vill säga musik utan sång, förmedlar inte detaljer som tankar och 

handlingar, men den påverkar lyssnaren på ett känslomässigt plan (Eyre, 2007, s. 2). Med 

hjälp av musik och ljud kan man förmedla känslor, stämningar men även händelser i tid och 

rum. För att förmedla att exempelvis natt övergår till dag kan man använda sig av ljudeffekter 

och musik, det sker då en överenskommelse med mottagaren att natten övergår till dag 

(Rylander & Andreasson, 2009, s. 29-30). Det kan vara att en tupp gal då morgonen nalkas. 

Rylander och Andreasson (2009, s. 31) påstår att det finns väldigt stora möjligheter att 

påverka mottagarens upplevelse med hjälp av musik och ljudeffekter. För att få en förståelse 

för hur förhållandet mellan ljud och bild påverkar mottagaren har Chion (1994, s. 5) utvecklat 

olika begrepp som exempelvis mervärde (added value). Chion (1994, s. 5) beskriver att ett 

mervärde uppstår när text eller språk förstärker en bild och att ett mervärde med ljud och 

musik uppstår när de båda förstärker händelser i en bild. Ett exempel är en explosion i en film, 

när ljudet händer samtidigt som bilden visas blir explosionen trovärdig, ljudet förstärker 

explosionen. Även en förening mellan text och musik har ett mervärde enligt Chion. Eyre 

(2007) förklarar hur hon ser på förening mellan text och musik: 

The union of text with music is an intricate dance in which the music expands the 

primary semantic function of words beyond the realm of their connotative and 

denotative meanings to intensify their message by stimulating the emotions and the 

subjective associations of the listener. (Eyre, 2007, s. 3).  

I sin bok Sound Design for Interactive Media tar Cancellaro (2006, s. 164) upp diegetiskt och 

icke-diegetiskt ljud. Dessa teorier tillhör ursprungligen ljud- och bildförhållandet, men kan 

även appliceras på en musiksaga där bild är absent. Diegetiskt ljud innefattar ”on-screen” och 

”off-screen”-ljud. Eftersom musiksagan inte innefattar bild blir alla ljud diegetiska ”off-

screen”-ljud. Diegetiskt ljud är ljud som är en del av direktkommunikationen av berättelsen 

och händelserna. Man kan enkelt förklara det som ljud som karaktärerna i berättelsen kan 

höra. Exempel på diegetiska ljud är där två karaktärer konverserar. Icke-diegetiskt ljud är 

tvärtemot diegetiskt ljud. Det är ljud som inte existerar i berättelsens story och händelser. 

Exempel på icke-diegetiskt ljud är signaturmusik och själva berättarrösten (Cancellaro, 2006, 

s. 164). Vidare tar Cancellaro (2006, s. 179-180) upp intervall (ackord) i musik och ljud och 

menar att de spelar en viktig roll i att förmedla känslor och stämningar. Intervall som 

kombineras med andra intervall skapar harmonier. Freiderich Marpung har gjort 

beskrivningar av olika emotionella egenskaper som kan kopplas till olika harmoniska 

intervall. Till exempel  ger ett ”tritone” ackord upphov till emotionella egenskaper såsom fasa, 

rädsla och fruktan, medan en perfekt oktav ger upphov till emotionella egenskaper som 

fullständighet, öppenhet och enighet (Cancellaro, 2006, ss. 179-180). Vidare har Marpung 

gjort beskrivningar av akustiska uttryck och de emotionella tillstånd som uttrycken kan ge 

upphov till. Hat kan exempelvis återges genom en grov och hård melodi, medan tillstånd som 

kärlek kan återges med en harmonisk och rörlig melodi (Cancellaro, 2006, ss. 179-180). För 
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att försöka förmedla olika känslor och tillstånd i musiksagan Kiras och Luppes Bestiarium: 

Trollforskaren kan dessa beskrivningar ge en hjälp på vägen i musik- och ljudskapandet. 

2.5.1 Berätta med ljud och musik 

En ljuddesigners uppgift är att få lyssnaren att leva sig in i de ljudmiljöer som presenteras. Det 

synliga ska förmedlas via ljud och musik, det innebär att fastställa atmosfären, stämningen, 

platskänslan och hur fantasin ska stimuleras. När ljud ska spelas in till prototypen är det 

viktigt att spela in ljud som har anknytning till platsen eller platser för att illustrera verket 

(Crook, 1999, s. 214). Det kan vara distinkta ljud som kan associeras till vissa platser, som till 

exempel kan fiskmåsars skri kopplas till hav. Crook (1999, s. 53) ser ljudet i sin rena form som 

själva skapandet av det, han menar att ljudet av tal eller ljudet av musik är rena ljudeffekter 

och därför bör ljuddesignern lägga uppmärksamhet på den estetiska aspekten av ord och 

musik istället för dess narrativa innehåll.  

Crook (1999, ss. 70-73) listar ”Sieveking’s laws” i sin bok Radio drama – theory and practice 

efter radioproducenten Sieveking som anses vara den första som försökt att definiera regler 

kring ljudproduktion inom ljuddrama. I skapandet av ljud och musik kan man med hjälp av 

”reglerna” förklara ljuddesignen i en skapelse med vissa termer. ”Reglerna” består av (fritt 

översatt ifrån engelska):  

 Den realistiska, bekräftande effekten 

o Ett ljud som förstärker en ”vägvisare” rotad i dialogen. Till exempel om en 

karaktär introducerar idén om en storm kan ljudet av en hård vind börja höras 

i bakgrunden. Roland Barthes (Barthes 1997 se Crook, 1999, s. 70) beskriver 

detta som ”ankring”. 

 Den realistiska, suggestiva effekten 

o Ljudet är inte beroende av en förankringsplats genom ord. Denna effekt kan 

uppstå genom själva ljudmiljön såsom ringandet av kyrkklockor, fåglar som 

kvittrar och ljudet av en gräsklippare som tillsammans skapar en känsla av 

fridfullhet. Det är själva ljudets semiotik. 

 Den symboliska, suggestiva effekten 

o Syftet med dessa ljud är att representera eller uttrycka karaktärers sinne. Detta 

kan beskrivas som en symbol av stämning eller känsla och är oftast abstrakta 

ljud. 

 Den konventionella effekten 

o Dessa ljud är de ”vanliga” mer lättidentifierbara ljuden som representerar 

objekt som till exempel tåg, bilar eller hundar. Det är ljud som kan kännas igen 

direkt. 

 Den impressionistiska effekten 
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o I modernt språk kan detta kallas den surrealistiska effekten. Denna effekt kan 

relateras till ljud där en karaktär gör entré eller ”sortie” och en fanfar spelas 

upp. Olika vokala effekter kan användas för att representera till exempel krisen 

inom en karaktärs sinne.  

        Crook (1999, ss. 70-73) 

2.6 Inkludering i spelmedia 

Enligt Unicefs barnkonvention (2009) ska alla barn ha samma rättigheter, inga barn får 

diskrimineras och barn som har funktionsnedsättningar har rätt att få hjälp till att delta i 

samhället på lika villkor. Att exempelvis kunna spela samma spel som sina vänner och dela 

med sig av upplevelsen är viktigt (Östblad, Engström, Brusk, Backlund & Wilhelmsson, 2014). 

Östblad m.fl. (2014) menar att det är skillnad på att göra media inkluderande eller att göra 

media tillgänglig. Att göra ett spel tillgängligt menas att det görs möjligt att spela det. Men, att 

göra ett spel inkluderande betyder att de som ska inkluderas tas i åtanke när det gäller alla 

tänkbara aspekter av spelet. Det innebär även att spelupplevelsen är så lika som möjligt 

oavsett vem som spelar (Östblad m.fl., 2014). Än så länge är det inte möjligt att skapa spel som 

är lika spelbara och njutbara för alla enligt Barlet och Spohn (Barlet & Spohn 2012 se Östblad 

m.fl., 2014). En musiksaga gör att målgruppen med individer som har synnedsättning 

inkluderas, men det innebär inte att musiksagan täcker alla sorters funktionsnedsättningar. 
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3 Problemformulering  

Dagens tekniska utveckling gör att media kan användas på många olika sätt för att nå och 

påverka mottagaren och våra sinnen översköljs av intryck som vi måste förhålla oss till. Idag 

används exempelvis multimodalt lärande i många skolor i Sverige för att hitta nya vägar till 

elevers intresse för att lära. Eleverna använder sig av till exempel läsplattor för att filma, rita, 

skriva, läsa och annat som tekniken erbjuder (Haarstad Öberg, 2014, s. 6). Att läsa en saga för 

ett barn, där barnet ser på bilden och föräldern läser boken ger utrymme för barnet att leva 

sig in i sagan, men frågan är om det förändras med en musiksaga? Om en musiksaga stärker 

berättelsen och skapar en djupare immersion, kan det då bidra till ett verktyg för att attrahera 

barns intresse för exempelvis museum, utställningar, skolarbete, kulturarvsplatser med mera?  

Att göra en anpassning av ett narrativ från ett medium till ett annat kallas för adaption (Seger, 

1992, s. 2). Hutcheon och O’ Flynn (2013, s. 118) menar att adaptioner av böcker är didaktiskt 

viktiga för barn eftersom en underhållande adaption kan bidra till ett intresse för att läsa 

boken som den baseras på. För att göra en adaption av berättelsen Kiras och Luppes 

Bestiarium: Trollforskaren till ett mer modernt medium skapades en musiksaga. Den består 

av berättarröster, ljud och musik. Valet att skapa en musiksaga beror på ett intresse av att 

studera hur musik och ljud kan påverka till exempel känslan i en bild och text (Chion, 1994, 

ss. 5-6), En annan orsak var saknaden av forskning om adaption av en saga till en musiksaga. 

Trots idogt letande har ingen forsknings hittats på Internet eller på Högskolans biblioteks 

databaser, därför var det intressant att studera fenomenet. Syftet med studien är att undersöka 

hur en adaption från en textbok till en musiksaga påverkar uppfattningen av karaktärer och  

om deras trovärdighet förändras.  

Forskningsfrågorna är således: Hur påverkas vid en jämförelse mellan textboken och 

musiksagan uppfattningen av protagonisterna och antagonisten i Kiras och Luppes 

Bestiarium: Trollforskaren av en adaption? Upplever barnen musiken och ljuden i 

musiksagan som trovärdiga i förhållande till versionen med texten och bilderna? 

3.1 Metodbeskrivning 

Metoden i studien har varit kvalitativ. Gemensamma mönster och drag har eftersöks för att få 

en djupare förståelse för faktorer som inte är mätbara, det vill säga känslor och upplevelser, 

vilket kallas för induktiv forskningsprocess (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008, ss. 

110-111). För att stärka validiteten användes metodologisk triangulering; pilotintervjuer, 

fokusgrupp och intervjuer (Östbye m.fl., 2008, s. 122). Undersökningsprocessen beskrivs 

utifrån datainsamlingsmetod och analysmetod. 

3.1.1 Arbetsmetod 

En musiksaga skapades och anpassades utifrån textboken Kiras och Luppes Bestiarium: 

Trollforskaren för att undersöka huruvida uppfattningen av olika karaktärer påverkas av en 

adaption, för att göra en jämförelse mellan de olika medierna samt om musiken och ljuden 

upplevs som trovärdiga i förhållande till texten och bilderna. I skapandeprocessen av 

prototypen har det genomförts dels två pilotintervjuer och dels en fokusgruppsintervju.  

Pilotintervjuer 

En demoversion av prototypen skapades för att genomföra pilotintervjuer där två barn, 7 och 

9 år deltog i sin hemmiljö. Bell (2000, s. 122) anser att för att få svar på det som eftersöks i en 

studie kan pilotintervjuer ge viktig information om intressanta frågor att ställa. Förutom 

frågorna nedan ställdes frågor som ansågs relevanta att ställa under intervjutillfället. 
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Inledande frågor: 

Hur gammal är du? Brukar du läsa sagor? Har du lyssnat på musiksagor förut? 

Sagan (som pappersutskrift): 

Vad tycker du om sagan? Vad tycker du om cirkusdirektören? Kan du beskriva hur han är som 

person? Hurdan röst tror du att cirkusdirektören har? Tror du att cirkusdirektören är snäll 

eller elak? 

 
Musiksagan (spelades upp ur högtalare): 
Vad tycker du om musiksagan? Vad tycker du om cirkusdirektören? Kan du beskriva hur han 
verkar vara som person? Tycker du att musiken och ljuden stämmer överens med bilderna och 
texten i sagan? Vilka ljud upptäckte du? Var det något ljud som du kände igen? Hur tyckte du 
att cirkusdirektören lät? 
 
Jämförelse mellan sagan och musiksagan: 
Är det någon skillnad på hur cirkusdirektören är som person om du jämför med 
musiksagan? Om ja, vad är det för skillnad? 

Barnen intervjuades efter avslutad lyssning eller läsning. Frågor och svar återfinns i Appendix 

A. Intervjuerna spelades in med mikrofon, transkriberades, skrevs ut, lästes, jämfördes och 

analyserades.  

Fokusgruppsintervju 

Personerna, tre män och en kvinna, som deltog i fokusgruppen var delvis personer i Skara som 

är eller varit delaktiga i KASTiS-projektet, men även personer som inte alls har någon koppling 

till projektet.  

C – informant, centrumutvecklare (kände ej till KASTiS) 

E – informant, egen företagare  

K – informant, kultursekreterare  

V – informant, vaktmästare, kultur (kände ej till KASTiS) 

Anledningen till att använda fokusgrupper är att de bland annat kan ge förståelse för olika 

folkgruppers (i detta fall målgruppen) tolkningar, normer och interaktioner (Halkier, 2010, s. 

10), vilket var viktigt inför utveckling av prototypen. Frågeställningarna var öppna, 

diskussionen spelades in, transkriberades, skrevs ut, lästes och analyserades inför de senare 

utvärderingsintervjuerna med skolbarn (Appendix B).  

3.1.2 Undersökningsmetod 

Eftersom barn intervjuades var det av betydelse att få medgivande av föräldrar, det är inte ett 

måste om ämnet inte är kontroversiellt eller för utlämnande, men om intervjuer  ska 

genomföras på en skola behöver intervjuaren få tillstånd av rektor (Mårtens, 2015, ss. 136-

137). I studien gav rektorn på Mariebergsskolan i Skara sitt tillstånd och jag valde även att få 

föräldrarnas medgivande för de intervjuer som genomfördes i Skara, Skövde och Lidköping. 

Intervjuer 

I undersökningen har sex barn (fem pojkar och en flicka) i Skara, i åldrarna 7-8 år intervjuats 

samt fyra barn i Skövde (två pojkar och två flickor) i åldrarna 6-12 år. För att hålla dem åtskilda 

i återgivningen av intervjuerna men samtidigt anonyma gavs de fingerade namn (se Appendix 

D). En utskrift av textboken Kiras och Luppes Bestiarium: Trollforskaren, musiksagan, 

pilotintervjuerna samt resultat av fokusgruppens diskussioner låg till grund för 

semistrukturerade intervjufrågor. Intervjumetoden har skilt sig något vid de olika tillfällena,  

i första gruppen intervjuades tre och tre samtidigt, men i andra gruppen intervjuades barnen 

enskilt. Denna förändring gjordes för att minska risken att informanterna påverkade 
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varandra. I de semistrukturerade frågorna återfinns temaområden istället för detaljerade 

frågor, vilket blir ett verktyg som underlättar vid intervjutillfällena. Det ger större flexibilitet 

då uppföljningsfrågor kan ställas mer naturligt (Östbye m.fl., 2008, s. 103). 

Temaområdesfrågorna återfinns i Appendix C och baseras på:   

 Kvale och Brinkmanns (2014, s. 123) nio typer av intervjufrågor; inledande, 

uppföljande, sonderande, specificerande, direkta, indirekta, strukturerande, tysta och 

tolkande frågor.  

 Pilotintervjuerna.  

 Frågor som ett resultat av fokusgruppens diskussioner. 

Informanternas svar avkodades och i återgivningen av intervjuerna har barnen givits varsitt 

påhittat namn. Det förekom som nämnts olika varianter på intervjuerna för att så långt som 

möjligt undvika exempelvis att barnen påverkade varandras svar eller att de olika versionernas 

(sagan/musiksagan) ordning påverkade resultatet. Varianterna var följande i Skara: tre och 

tre barn intervjuades samtidigt. De tre första fick läsa sagan först och därefter lyssna på 

musiksagan och de andra tre fick lyssna på musiksagan först och därefter läsa sagan. I Skövde 

intervjuades barnen på samma sätt, förutom att de intervjuades en och en. I presentationen 

av undersökningen anges värdeorden och siffror som motsvarar antal svar. Därefter 

analyserades värdeorden tillsammans med de fullständiga intervjuerna. Intervjuerna i sin 

helhet återfinns i Appendix D. 

3.1.3 Avgränsning 

Studien avsåg att ta reda på hur uppfattningen om protagonisterna och antagonisten i Kiras 

och Luppes Bestiarium: Trollforskaren förändras genom adaptionen från bok till musiksaga. 

Från början var det tänkt att skapa en musiksaga med bilder och text integrerad till en produkt 

men i studien avgränsades detta till att enbart innehålla musik, ljud och röstskådespel och den 

skapades endast i digitalt format. En annan avgränsning var valet av kommuner (Skara och 

Skövde) samt antalet informanter och åldersspann (10 barn i åldrarna 6-12 år).  

3.1.4 Urval 

Urvalet av informanter till undersökningen gjordes dels baserat på att berättelsen Kiras och 

Luppes Bestiarium: Trollforskaren utspelas i Skara och dels på målgruppen barn i åldrarna 

7-10. Den första gruppen bestod därför av sex stycken barn i årskurs ett  från 

Mariebergsskolan i  Skara. I Skövde intervjuades barn i åldrarna 6-12 år. Urvalet av barn i 

Skara gjordes av rektorn på skolan och urvalet av barn i Skövde gjordes av en förening med 

många barn och ungdomar som medlemmar. I Skövde fanns möjligheten att önska lika många 

flickor som pojkar, vilket gjordes för att tillgodose genusperspektivet. Denna möjlighet gavs 

inte i Skara. Tre av barnen i Skövde motsvarade inte den bestämda målgruppen åldersmässigt  

(två var ett år yngre och en var två år äldre), men intervjuerna genomfördes ändå med dessa 

barn. Åldersskillnaden var liten och informanternas förståelse för innehållet och åsikterna 

kring detta bedömdes kunna ge intressant data. För en studies resultat kan det vara tillräckligt 

att intervjua sex till åtta personer om det inte är tänkt att jämförelser ska genomföras. Ska 

jämförelser göras menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 44) att antalet informanter 

bör vara fler, vilket är fallet i denna studie.  

3.1.5 Diskussion av metodval 

Östbye m.fl. (2008, ss. 41, 122) menar att det är svårt att få maximal reliabilitet och validitet i 

samma undersökning, men för att stärka validiteten kan triangulering användas, det vill säga 

att flera metoder kan tillämpas som tillsammans undviker en enskild metods svaghet eller 

svagheter. I denna studies undersökning har följande metoder använts; pilotintervjuer, 
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fokusgruppsintervju och semistrukturerade intervjuer. Det finns för- och nackdelar med alla 

metoder, men tillsammans ger det en djupare bild av det som eftersöks; gemensamma 

mönster och drag för att få en djupare förståelse för icke mätbara faktorer. Forskaren kan välja 

en representativ delmängd av ett universum eller av en hel population till sin undersökning 

vilket gör undersökningen mer hanterbar att genomföra och även mer ekonomisk (Östbye 

m.fl., 2008, ss. 41-42, 244-259). Urvalet i denna studie har gjorts med tanke på målgruppen, 

skolbarn och med Skara som plats då prototypen representerar Skara kommuns olika 

kulturarv och kulturarvsplatser. Även skolbarn från Skövde har intervjuats för att få med 

åsikter från barn från annan ort än Skara. Det bedömdes kunna visa om det finns skillnad på 

om barnen från Skara och Skövde exempelvis uppfattar (eller inte uppfattar) karaktäristiska 

ljud från Skara.  

När barn ska intervjuas är det viktigt att tänka på att de behöver gott om tid och att de känner 

sig trygga, frågorna måste anpassas och ställas en i taget. Mårtens (2015, ss. 22-28, 30) ger 

rådet att börja med kontaktskapande frågor, därefter fördjupa frågorna och till sist avsluta 

med konkreta frågor. Studien följde processen förutom att de sista frågorna var mer 

jämförelsefrågor. Under en intervjusituation krävs att det är lugnt runt omkring för att 

informanten inte ska bli störd (Mårtens, 2015, s. 31). Under intervjuerna i Skara hade ett 

materialrum tilldelats för genomförandet. Det rummet skapade avskildhet, lugn och ro. I 

Skövde hyrdes en gemensamhetslokal och ett tillhörande gästrum, vilket också skapade en 

lugn intervjusituation. Alla intervjuer spelades in med mikrofon, fördelen med det är bland 

annat att det blir fokus på barnet och dess svar istället för att fokus blir på att hinna med att 

anteckna. En nackdel kan vara att barnen ”tar över” mikrofonen. Det är därför viktigt att 

intervjuaren är bestämd och har kontroll på intervjusituationen (Mårtens, 2015, ss. 37, 71).  

Inom forskningen är reliabilitet (tillförlitlighet) ett begrepp som beskriver den vetenskapliga 

kvaliteten, det innebär att urvalsgrupp, men även mätinstrumentet ska ge rimliga, stabila och 

pålitliga data. Teknisk utrustning men även forskaren/forskarna kan betecknas som 

mätinstrument, speciellt inom den kvalitativa forskningen (Östbye m.fl., 2008, ss. 40-41). För 

att stärka studiens reliabilitet bör datainsamlingen noggrant beskrivas; hur den har gått till 

och hur den har bearbetats (Östbye m.fl., 2008, s. 40). 
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4 Genomförande 

Processen i genomförandet var följande: en demoversion skapades, pilotintervjuer 

genomfördes och därefter utvecklades en prototyp. Efter gjord prototyp genomfördes en 

fokusgruppsintervju samt senare vid utvärderingen semistrukturerade intervjuer. 

4.1 Demoversion 

För att producera demoversionen användes musik- och ljudredigeringsprogrammet Ableton 

Live 9 Suite (2013). Valet att använda Ableton Live 9 Suite (2013) beror på att det är ett 

användarvänligt program och för att jag har flera års erfarenhet av ljud- och musikproduktion 

i det programmet. Till demoversionen användes inte professionella eller erfarna 

röstskådespelare. Istället nyttjades närstående personer. Rösterna manipulerades i Ableton 

Live 9 Suite (2013). Till prototypen användes dock röstskådespelare. Musiken till musiksagan 

består av variationer av Kira och Luppes signaturmelodi, vilken hade producerats sedan 

tidigare. Signaturmelodin är skapad för att lyssnaren direkt ska känna igen att de lyssnar 

på Kiras och Luppes Bestiarium oavsett respektive kommuns saga. Även annan 

stämningsskapande musik gjordes för att förstärka vissa scener i musiksagan, exempelvis inne 

i handlingens cirkustält. Kriterierna för ljudeffekterna var att de skulle förmedla och förstärka 

stämningar, miljöer och händelser, men inte vara för skrämmande då musiksagan riktar sig 

mot unga barn i åldrarna 7-10 år. Även igenkänningsbara ljud från Skara, exempelvis från 

Skara domkyrkas klockor användes i prototypen. För undersökningen till denna studie 

producerades cirka halva musiksagan. En cliffhanger gjordes för att locka till fortsatt intresse 

för  att läsa/lyssna mer på sagan. Berättelsen i demoversionen avslutades med att 

cirkusdirektören i Kiras och Luppes Bestiarium: Trollforskaren ropade ”Efter dem, era 

ärthjärnor!”.  

4.2 Pilotintervjuer 

Pilotintervjuerna som genomfördes efter att barnen lyssnat på demoversionen av musiksagan 

och läst sagan visade att båda barnen uppskattade musiksagan mer än sagan. Ingen av barnen 

hade tidigare lyssnat på musiksagor och det var något nytt för dem. Cirkusdirektören 

upplevdes som strängare, ”läskigare” och elakare i musiksagan jämförelsevis med sagan. De 

uppfattade ljuden och musiken som trovärdiga i förhållande till bild och text, även om ett av 

barnen menade att rösten på cirkusdirektören borde vara snällare. Barnen förstod och svarade 

på frågorna, deras svar visade att frågorna också kunde användas i undersökningen (Appendix 

A).  

4.3 Prototyp 

Allt arbete med musiksagan har gjorts i musik- och ljudredigeringsprogrammet Ableton Live 

9 (2013). En rad olika effekter har använts i skapandeprocessen, vilka kommer att nämnas och 

förklaras i löpande text. Musiken, ljudeffekterna och berättarrösterna har arrangerats efter 

textbokens narrativ med målet att förmedla känslor, stämningar, miljöer och händelser samt 

karaktärer. ”Sievekings laws” (Crook, 1999, ss. 70-73) har använts för att förklara valet av de 

olika ljudeffekterna i musiksagan. Fokus i skapandet av adaptionen till musiksaga ligger på 

karaktärerna och deras trovärdighet gentemot texten och bilderna. Det som menas med 

trovärdigheten är att själva rösterna ska hänga ihop med respektive karaktärer och att 

ljudeffekter och musik ska stämma överens med händelser och miljöer i narrativet. Prototypen 

var längre än demoversionen, men fortfarande inte fullständig. I prototypen av musiksagan 

avslutas äventyret med att karaktären Lovis stannar sin bil och ropar till Kira, Luppe och 
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Filemon som jagas av cirkustrollen, ” Hoppa in”.  Även här blev det således en cliffhanger för 

att öka intresset för fortsatt lyssning av musiksagan.  

4.3.1 Progression och designval 

Som en första prototyp skapades som nämnts ovan en demoversion av musiksagan Kiras och 

Luppes Bestiarium: Trollforskaren. Röstskådespelet bestod av oerfarna röstskådespelare, 

men det fungerade för att genomföra pilotintervjuerna. Demoversionen gav en fingervisning 

om hur barn uppfattade musiksagan. Med pilotstudien uppdaterades designvalen på så vis att 

mer musik och ljud implementerades i berättelsen. Från första början var det tänkt att 

prototypen skulle bestå även av visuellt innehåll, det vill säga bilder och text. Då hade 

prototypen kunnat ses som en multimodal text, men designvalet blev att enbart ha med 

berättarröster, ljud och musik. Detta på grund av tidsbrist och att forskningsfrågan inte hade 

kunnat besvaras om musiksagan hade varit multimodal, sagan och musiksagan hade inte 

kunnat jämföras. Dock är musiksagan en multimodal ljudupplevelse. 

Nästa steg var att ta fram en mer genomarbetad prototyp med bistånd av teaterstudenter som 

studerar på Vadsbogymnasiet i Mariestad som röstskådespelare. Detta resulterade i ett mer 

inlevelserikt röstskådespel. Fokus i skapandet av prototypen låg på att göra en musiksaga som 

tilltalar barn i åldrarna 7-10 år. Därför har ljud och musik som ansågs vara skrämmande valts 

bort. Detta var ett resultat av svar från pilotintervjuerna. Fokusgruppsintervjun som gjordes 

med hjälp av prototypen gav upphov till en hel del nya designvalsmöjligheter. De önskade 

ännu mera igenkänningsbara ljudeffekter och gav ett flertal förslag som kommer att tas i 

åtanke när slutprodukten utvecklas, bland annat ljud från Skara Domkyrkas klockspel, 

kullerstensgator, Gamla Bibliotekets stentrappa, dörr och knarrande trätiljor. Dessa ljud 

kommer att implementeras då det förstärker illustrationen av Skara som plats. Att ta med 

igenkänningsbara ljud ger upphov till platskänsla (Crook, 1999, s. 214), vilket är syftet med 

lokala musiksagor. Fokusgruppsintervjun återges mer under rubriken 4.4. 

”Fokusgruppsintervju” 

4.3.2 Musik 

Musiken till prototypen valdes ut ifrån eget befintligt ljudbibliotek och spelades in med Kira 

och Luppes signaturmelodi samt utifrån de olika stämningarna i olika scener. I början av 

musiksagan hörs signaturmelodin. Signaturmelodin kommer att finnas i alla framtida 

musiksagor, vilket medför att lyssnaren direkt kommer att känna igen att det är Kiras och 

Luppes Bestiarium som lyssnas på. Cirkusmusik spelades i början av musiksagan och när 

protagonisterna är inne i cirkustältet. Cirkusmusiken var ett självklart val eftersom första 

musiksagan utspelas delvis på en cirkus och på grund av att antagonisten är cirkusdirektör. 

Till största delen består musiksagan av diegetisk musik. Till exempel är all musik när 

berättelsen utspelas i cirkustältet diegetisk och detta för att förstärka platskänslan (Crook, 

1999, s. 214). Musiken övergår till icke-diegetisk när protagonisterna Kira och Luppe springer 

ut ur tältet. Den icke-diegetiska musiken består av olika pianomelodier samt ambient musik. 

Detta för att förstärka stämningen i respektive händelser (Chion, 1994, s. 8). Den diegetiska 

musiken har formats med olika verktyg i Ableton Live 9 (2013) för att smälta in i respektive 

händelse och miljö, till exempel har ett filter lagts på cirkusmusiken som hörs i början av 

berättelsen. När Kira och Luppe sedan beger sig in i cirkustältet filtreras de högre frekvenserna 

i cirkusmusiken bort, vilket resulterar i att det låter som att musiken kommer utifrån. Den 

icke-diegetiska musiken har inte formats på något speciellt sätt förutom att ta bort 

basfrekvenser så att inte det sker frekvenskrockar (när för många ljudkanalers energi ligger i 

samma frekvensområde).  
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4.3.3 Ljudeffekter 

I ljudskapandet togs ”Sievekings laws” (Crook, 1999, ss. 70-73) i åtanke. Berättarrösten i 

musiksagan berättar om en fiskmås som tittar olustigt på protagonisten Kira samtidigt som 

ett enstaka fiskmåsskri kan höras. Den realistiska, bekräftande effekten förankrar 

berättarrösten med musiksagans ljudmiljö. Andra bekräftande ljudeffekter är ljudet av när 

dörren till en järnbur låses upp och ljudet av när en bil bromsar in och dess dörrar smälls upp. 

Vidare  hörs diegetiska ljudmattor av fiskmåsar, stadssorl och cirkusmusik med syfte att skapa 

en realistisk, suggestiv effekt. Meningen är att lyssnaren ska förflyttas till själva platsen i 

berättelsen. För att simulera en cirkuspublik har en rad olika lager av publiksorl lagts till, som 

exempelvis när berättarrösten säger att publiken ”blir alldeles utom sig av både ve och fasa” 

så hörs en chockad publik dra efter andan och låta förvånade. Publikljuden har tagits från ett 

befintligt bibliotek av diverse ljudeffekter, då det är tidskrävande att boka in och spela in en 

stor publik. Chions (1994, s. 5) begrepp mervärde har tagits i åtanke när vissa ljudeffekter har 

implementerats. Till exempel när berättarrösten säger att det mörknar när cirkusdirektören 

börjar mumla en trollformel spelas samtidigt en utdragen ton i det lägre frekvensregistret 

vilket enligt Cancellaro (2006, s. 180) kan kopplas till det emotionella uttrycket rädsla.  

4.3.4 Röstskådespel 

I skapandet av röstskådespelet spelades först och främst rösterna in i ”speakerstudion” på 

Högskolan i Skövde. Totalt behövdes sex stycken röster: berättarröst, Kira, Luppe, 

Cirkusdirektören, Filemon och Lovis. Teaterstudenterna från Vadsbogymnasiet var fler än sex 

personer och alla fick pröva att spela in de roller som de föredrog. Eftersom flera versioner av 

de sex ursprungliga rollerna fanns inspelade gav det möjligheten till att välja ut de som 

passade bäst in i musiksagan, till exempel valdes en kvinnlig berättarröst som var lugn och 

vänlig och Kiras röst blev en framåtriktad och självsäker röst. Ljudfilerna med de valda 

rösterna lades in i DAW:en (Digital Audio Workstation) Ableton Live 9 Suite (2013).  

Eftersom demoversionen innehöll röstskådespel sedan tidigare, med amatörskådespelare, 

kunde de användas som placeholders. Det innebar att det enda som behövdes var att placera 

ut de nya rösterna efter de gamla, vilket sparade mycket tid. I figur 3 ser man hur 

arrangemanget av rösterna ser ut. Alla röster har sedan lagts ihop till en grupp, dels för att få 

större översikt av ljudfilerna (Sonnenschein, 2001, s. 50) dels för att kunna lägga på 

gemensamma effekter på hela gruppen istället för att lägga samma effekt på varje enskild 

kanal. En annan fördel med att gruppera rösterna, eller kanalerna, är att det förenklade 

arbetet med att lägga på en ”side-chain” kompressor. En ”side-chain” kompressor gör att 

volymen på alla de andra kanalerna som kompressorn ligger på sänks så fort rösterna kan 

höras. Om röstkanalerna inte hade varit grupperade skulle det krävts att lägga på en 

kompressor för varje röstkanal, på varje kanal som behövdes sänkas samtidigt som rösterna. 

Alla de individuella röstkanalerna har sedan finslipats genom att en equalizer (ett verktyg som 

höjer/sänker önskat decibel av specifika frekvenser i ljudspektrumet) lagts på för att forma 

rösterna efter önskvärt resultat, till exempel höjdes det med någon decibel i 3000 Hz-området 

på vissa röstkanaler, detta för att det skulle skapa klarhet och lyfta fram rösterna. En vanlig 

kompressor ligger på de olika röstkanalerna som bidrog till att ljudnivåerna i själva ljudklippet 

jämnades ut. Förenklat innebär det att dynamiken jämnades ut i ljudklippen, det vill säga, de 

lägre sektionerna i ljudklippen höjdes ett antal decibel för att matcha de högre sektionerna. 
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Figur 3 En skärmbild av det inspelade röstskådespelet (teaterstudenterna) 

4.3.5 Mixning och Mastring 

När hela arrangemanget av musiksagan var färdigställt mixades prototypen. Alla kanalers 

ljudvolym sänktes till lägsta möjliga decibel, sedan höjdes de upp en efter en. De ljud som 

prioriterades först var rösterna. Alla andra kanaler utgick ifrån volymen på rösterna och hölls 

på en volym där de inte dränkte dem. Efter flera lyssningar av prototypen lades mer equalizers 

på vissa kanaler. Till exempel lades en equalizer på rösternas gruppkanal där det höjdes med 

några decibel vid 40 000 Hz. Människors hörsel kan inte uppfatta ljud under 20 Hz eller ljud 

över 20 000 Hz, men en höjning vid 40 000 Hz öppnar upp i det övre frekvensregistret och 

skapar så kallat ”luft”. Höjningen höjer inte enbart frekvensen 40 000 Hz utan den höjer även 

närliggande frekvenser. Förenklat så sticker rösterna ut mer än vad de gjorde innan höjningen 

vid 40 000 Hz. 

När själva mixningsarbetet var färdigt mastrades prototypen, vilket menas att hela prototypen 

finslipades som en hel singulär ljudfil. Mastringen gick till på det viset att den exporterades 

till en ljudfil och lades in i ett nytt projekt i Ableton Live 9 (2013). Där lades en effekt på som 

innehöll en kompressor för att ytterligare jämna ut nivåer i hela arrangemanget och en 

”limiter” som höjde hela prototypens volym och såg till att volymen inte översteg -0,2 decibel. 

Skulle inte ”limitern” ligga på hela alltet och volymen stiger över 0 decibel resulterar det i att 

ljudet ”klipper”, vilket skapar oönskad distortion och artefakter. I figur 4 kan hela 

arrangemanget ses. Färgblocken på höger sida är alla kanalerna och de olika färgblocken som 

är på vänster sida i mitten är ljudklippen som arrangerats utifrån berättelsen. 
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Figur 4 En skärmbild på hela arrangemanget av musiksagan 

4.4 Fokusgruppsintervju 

Förutom att fokusgruppens diskussion medförde insikter i utvecklingen av prototypen gav det 

insikter i andra aspekter rörande KLUB. Frågorna som gav upphov till utvecklande av 

prototypen var följande: 

 Hur tror ni att Skara kommuns ljud kan representeras ljudmässigt i musiksagan? Var 

det något ljud ni kände igen som representerade Skara? 

 Om man tänker ljudmässigt, tänkte ni på om det var för mycket ljud, lagom eller för 

lite? 

 Om ni tänker på musiken, passar den in i berättelsen olika delar och varför/varför inte? 

 Hur tror ni att barn uppfattar ljuden, musiken och berättarrösterna? 

 Själva tempot, var det acceptabelt om man tänker på åldersgruppen 7-10 år? 

 Har ni något mer som kan vara viktigt att jag tänker på inför skapandet av prototypen? 

Några tankar? 

Fokusgruppen menade att ljudillustrationerna förde dem direkt till plats och händelser, de 

skapade en stämning som gjorde att de levde sig in i berättelsen. De kände alla igen Skara 

domkyrkas klockor och kom först inte på fler ljud, men senare i diskussionen framkom fler 

ljud som kan användas i musiksagan som klockspelet, kullerstenarna och ljud från Gamla 

Biblioteket i Skara. Ljuden flöt på och det var lagom mycket ljud, musiken passade in i 

berättelsen och den gjorde att de förflyttades direkt till den plats som musiken representerade. 

De menade att barn uppfattar ljuden, musiken och berättarrösten mer eller mindre som de 

själva, eftersom de inte fick frågorna innan så fick de uppleva berättelsen utan att analysera 

den. När det gällde tempot var de lite oeniga, en menade att det kunde vara en aning 

långsammare, men de andra tyckte att det var en fördel med lite snabbare tempo. 

Fokusgruppen tyckte att det var mycket bra att ha med karaktäristiska ljud från Skara. En 

analys av fokusgruppens svar visade att berättarrösterna, ljuden och musiken gav upphov till 

en omedelbar förflyttning till olika händelser och platser, de karaktäristiska ljuden 

uppskattades och de gav flera förslag som kommer att tas med i framtida arbete med 
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musiksagan. De delar av intervjun som gav information om sådant som inte rör designval i 

skapandeprocessen av musiksagans prototyp återfinns under kapitel 5 – ”Utvärdering”. Hela 

intervjun finns att läsa i Appendix B. 

4.5 Sammanfattning av process 

En adaption av den tryckta boken Kiras och Luppes Bestiarium: Trollforskaren skapades. 

Adaptionen består av skådespelarröster, diegetisk och icke-diegetisk musik samt ljudeffekter 

som tillsammans bildar en musiksaga. Till en början spelades skådespelarrösterna in med 

hjälp av personer som var oerfarna. De berättarrösterna fungerade som platshållare till 

berättarrösterna som senare skulle komma att spelas in med teaterstudenter ifrån 

Vadsbogymnasiet i Mariestad. Ljudeffekter och musik har spelats in samt implementerats från 

befintliga ljudbibliotek. Hela musiksagan har arrangerats i Ableton Live 9 (2013) efter den 

trycka boken. Ljudeffekterna, musiken och berättarrösterna har sedan formats med en rad 

olika verktyg i Ableton Live 9 (2013) för att passa ihop med varandra och bilda en enhetlig 

prototyp. Det sista steget var att mixa och mastra musiksagan för att den skulle hålla en bra 

och jämn volym.  

En betydande erfarenhet som erhölls var att det är tidskrävande att arbeta med berättarröster. 

Först och främst krävs det att dessa spelas in i en studio. När berättarrösterna har spelats in 

börjar arbetet med att klippa ut de bra tagningarna ur de råa inspelningarna och 

spara/namnge/sortera de utklippta tagningarna. Efter att ha organiserat tagningarna kan 

man arrangera dem utifrån berättelsens narrativ, vilket underlättar arrangemanget av ljud- 

och musikläggningen. En annan viktig erfarenhet var att användandet av en fokusgrupp inte 

bara var givande för prototypens utveckling utan även för hela projektarbetet då det gav nya 

insikter om exempelvis vikten av igenkänningsljud. Att höra ett ljud från sin egen stad i 

musiksagan var uppskattat och fokusgruppen gav bra förslag på ytterligare ljud att spela in 

och implementera. En styrka i skapandet av prototypen var att jag har många års erfarenhet 

av musikskapande och ljudläggning i olika program. Detta gjorde att jag kunde nyttja knep 

som att skapa kanalgrupper i Ableton Live 9 (2013) för att göra arrangemanget mer 

överskådligt och lätthanterligt. Men en svaghet var tidsbristen. Det var svårt att få alla tider 

att passa såsom att boka in amatörröstskådespelare, teaterstudenter som röstskådespelare, 

pilotintervjuer och fokusgruppsintervju. Då dessa möten blev brett utspridda över tid blev 

processen tidskrävande. Något som var svårt i beskrivningen av processen var att överföra den 

egna kunskapen och erfarenheterna till text så att någon annan kan skapa samma prototyp.  

Om projektet skulle göras om hade det nog skapandeprocessen blivit ungefär på samma sätt, 

förutom att fokus legat mer på att undersöka vilka ljud som förknippas med vald ort samt även 

att teaterstudenterna fått öva manuset i förväg. 
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5 Utvärdering 

I utvärderingen presenteras en sammanställning av de genomförda intervjuerna samt icke 

tidigare berört material av fokusgruppens intervju. Resultatet analyseras för att senare dra 

slutsatser för att besvara forskningsfrågorna. 

5.1 Presentation av fokusgruppsintervjun 

Det material som inte hade avgörande kopplingar till utvecklingen av prototypen eller frågor 

inför intervjuerna med barnen, men ändå var intressanta för studien i sin helhet, tas upp 

under detta kapitel.  

Tror ni att åldersgruppen  7 – 10 år är rätt målgrupp för sagan och musiksagan, 

om inte vilken åldersgrupp anser ni skulle kunna passa bättre? 

Svar: Målgruppen kan vara även yngre än 7 år och ända upp till 12 år. 

Ser ni några fördelar eller nackdelar om ni jämför en musiksaga med en vanlig 

textbok? Vad kan det vara i så fall? 

K – ”Jag läser gärna en pappersbok”. ”Men det är inte så att jag utesluter den här formen, för 

jag tycker att den här formen har sina egna kvalitéer på något sätt. Jag vill inte ens jämföra 

dem på något sätt” 

E – ”Nej, det går inte att jämföra”. 

K – ”Nej, jag tycker inte att man behöver det. Det här är som en bra teaterföreställning, bio, 

film eller,,,”. 

V – ”Jag kör på ljudbok rätt av. Men jag har hållit på med det i så många år, jag vet nästan 

ingenting annat”. 

C – ”Nej, jag tycker inte att man ska jämföra”.  

K – ”Den står på egna ben på något sätt, för sig”. 

E – ”Jag håller med. Är man synskadad då är det blindskrift, men annars har man möjlighet 

att lyssna”. 

C – ”Ja, då är det väldigt bra”. 

K – ”Precis, jag tycker att det är helt fantastiskt… ”Det är så att den här hjälpen som vi har i 

biblioteken till exempel, det är så att människor som dessvärre får de här handikappen att de 

faktiskt söker sig till biblioteken. Det skulle jag vilja säga att det är nog fler som vill lyssna på 

berättelserna än som vill läsa de traditionella”. 

V – ”Det tror jag också”.  

K – ”Det är så enkelt idag också”. 

V – ”Att inte jag läser vanliga böcker, du kan ta med dig ljudboken var du än är. Det är svårare 

med en bok, om du ska gå ut och gå så kan du inte gå och bläddra i en stor, tjock bok, det blir 

jobbigt”. 

Om barn får välja mellan att uppleva en berättelse i en textboksform eller en 

musiksagoform, vilken tror ni att barn väljer och varför? 
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Informanterna överens: Musiksaga. Tittar på film först (lyssnar på musiksaga först) och läser 

sedan, tidigare tvärt om.  

Har ni några övriga tankar? 

Informanterna överens: ” Har du en dålig röst, då kvittar det vilken bok du än lyssnar på, då 

funkar det inte. Det är helt omöjligt, jag har försökt”. Informanterna menade härmed 

röstskådespelarens/röstskådespelarnas röst/röster. 

Över lag kan sägas att informanterna i fokusgruppen var positiva till medieformen musiksaga. 

De menade också att Kiras och Luppes Bestiarium: Trollforskaren passade målgruppen 7-10 

år väl. Informanternas åsikter kan även tolkas som att en musiksaga kan vara inkluderande 

och attrahera en bredare målgrupp än enbart den avsedda, vilket är något som kommer tas 

upp under kapitel 6.3 ”Framtida arbete”. 

5.2 Presentation av undersökning 

Efter att pilotintervjuerna genomfördes med två barn, prototypen färdigställts och 

fokusgruppsintervjun med fyra vuxna genomförts, utarbetades frågorna inför studiens 

undersökning. Därefter deltog sammanlagt tio barn i åldrarna 6-12 år. Alla fick information 

om vad som skulle ske och att det inte fanns några rätt eller fel svar. Intervjuerna spelades in 

med mikrofon, transkriberades och skrevs ut. Svar/värdeord markerades och skrevs in i 

tabeller enligt frågor - svar. Antalet svar räknades och skrevs in efter svaren/värdeorden. De 

svar som är direkta synonymer har räknats samman. Fullständiga svar återfinns i Appendix 

D. I vissa svar i tabellerna förekommer fler värdeord än antalet informanter, detta beror på att 

informanterna har uppgett mer än ett värdeord. 

Tabell 1 nedan innehåller svar på inledande frågor. Tabell två innehåller svar/värdeord på 

frågor som ställts efter att barnen läst sagan först och tabell tre efter att de därefter lyssnat på 

musiksagan. I tabell fyra och fem är ordningen det motsatta, det vill säga frågor och 

svar/värdeord när barnen lyssnat på musiksagan först och därefter svar/värdeord efter att ha 

läst sagan.  

 

Tabell 1  Inledande frågor 

Inledande frågor Svar (Alla barn) 

Brukar ni läsa sagor? Ja - 6 

Ibland – 3 

Nej - 1  

Tycker ni om att läsa sagor? Ja - 7 

Nja - 1  

Nej - 2 

Har ni lyssnat på musiksagor förut? Ja - 9 

Nej - 1  
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Tabell 2  Värdeord – Barnen har läst utskrift av sagan först 

Frågor – Sagan först Svar (Adam, Conrad, Enya, Ida, Jenny) 

Vad tycker ni om sagan? Bra - 4 

Rolig - 1 

Vad tycker ni om cirkusdirektören? Dum/Jättedum/Elak/Oschysst - 7 

Konstig/Knäpp - 2 

Ful/Väldigt ful - 2 

Såg ut som en clown - 1 

Vad tycker ni om Kira? Snäll - 4 

Lite galen - 2 

Tuff/Cool - 2 

Vad tycker ni om Luppe? Lite blyg/Rädd/Försiktig - 3 

Vanlig - 1  

Smart - 1 

Konstigt hår - 1 

Hurdan röst tror ni att cirkusdirektören 

har?  

Kira?  

Luppe? 

Grov - 2/ Mörk  - 1/Arg - 1/Elak - 1 

Ljus - 3/Snäll - 2/Rolig - 1 

Vanlig - 3/Rädd - 1/Ganska mörk - 1 

 

Tabell 3 Värdeord – Barnen har lyssnat på musiksagan efter läsningen 

Frågor – Musiksagan efter Svar (Adam, Conrad, Enya, Ida, Jenny) 

Vad tycker ni om musiksagan? Bra - 5 

 

Vad tycker ni om cirkusdirektören? Hur lät 

han? 

Sträng - 1/Lite elak och elak - 2/Helt dum i 

huvudet - 1/Arging - 1/Lite mörk - 1 

Vad tycker ni om Kira? Hur lät hon? Ljus röst - 3/Trodde hon skulle låta ljusare -

1/Lät som en tjej - 1/Snäll - 1 

Vad tycker ni om Luppe? Hur lät han? Lugn röst - 2/Blyg röst - 1/Mörk röst - 

1/Var rädd - 1 

Var det något ljud som ni kände igen? Cirkus - 3/Bilen - 3/Kyrkklockorna – 2 

/Fågeln - 1/Publiken - 1 

Är det någon skillnad på cirkusdirektören i 

sagan mot för musiksagan? Om ja, vad kan 

det vara för skillnad? 

Conrad - ”Nej, fast han var lite argare i 

musiksagan”. 

Adam - ”Jag tyckte att han var ännu 

knäppare i huvudet i musiksagan”. 

Enya - ”Alltså, när jag hörde hans röst så 

blev han mycket elakare. Han var väldigt 

elakare i musiksagan”. 

Jenny - ”Ja, han var mörkare” (syftar på 
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musiksagan). 

Ida - ”Nej”. 

Är det någon skillnad på Kira och Luppe i 

sagan mot för musiksagan? 

Adam - ”Dom var roliga och snälla”. 

Conrad - ”Man såg dom inte”. 

Enya - ”Lite, jag tyckte att Luppe var lite 

blygare i musiksagan och räddare. Kira var 

modigare i musiksagan”. 

Jenny - ”Ja, lite. Dom var roligare när jag 

hörde dom”. 

Ida - ”Nej”. 

Tycker ni att Kiras röst passade henne? 

Luppes röst? 

Cirkusdirektörens röst? 

Om inte, varför? 

Kira: Ja – 5  

Luppe: Ja - 5 

Cirkusdirektören: Ja – 3 

Nej - 2  (Adam - ”Härmar en grövre och 

mörkare röst”. Enya - ”Härmar en ljus 

röst”) 

Tycker ni att musiken och ljuden stämde 

överens med texten i sagan? Om inte, 

varför? 

Ja - 5 (Adam - menar att cirkusdirektören 

ska vara ännu argare i rösten) 

 

Tycker ni att musiken och ljuden stämde 

överens med bilderna i sagan? Om inte, 

varför? 

Ja - 4 

Nja - 1 (Enya - älgen passade inte in i sagan) 

Om ni får välja mellan att läsa en saga eller 

att lyssna på en musiksaga, vad väljer ni då 

och varför? 

Musiksaga - 3 

Läsa själv, roligt att lyssna, gillar båda - 2 

 

 

Tabell 4 Värdeord – Barnen har lyssnat på musiksagan först 

Frågor – Musiksagan först Svar (Alex, Erik, Gustaf, Henrik, Simon) 

Vad tycker ni om musiksagan? Spännande - 3/Rolig - 2/ Bra - 1 

Gustaf -”Jo, den är ju spännande. Den var 

inte som andra musiksagor som jag har hört 

förut. Den här var ju riktigt bra. Andra 

musiksagor brukar vara tråkiga, bara 

prata”. 

Vad tycker du om cirkusdirektören? Hur lät 

han? 

Riktigt elak - 2/Dum - 2/Arg - 1/Dålig - 

1/Stank - 1  

 

Vad tycker ni om Kira? Hur lät hon? Hon var snäll och ganska snäll - 3/ Hon var 

modig, ej blyg - 2 

Vad tycker ni om Luppe? Hur lät han? Rädd - 4/Konstig - 1/Blyg - 1 

Hur tror ni att Kira och Luppe ser ut? Simon -”Kira ser modig ut och Luppe ser 

rädd ut”. 
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Erik - ”Jag tror också hon ser snäll och liten 

ut. Luppe är större än Kira för han är kille”. 

Alex -”Kira ser modigare ut än Luppe”. 

Gustaf -”Luppe är nog brunhårig och ser 

blyg ut”. Kira har nog ganska långt hår med 

bruna ögon. Det känns så på något sätt”.  

Henrik - ”Jag vet inte, roliga tror jag”. 

Hur tror ni att cirkusdirektören ser ut? Ful - 4/ Arg - 1/Stinker som ett troll – 1 

/Fjolla - 1/Troll - 1/ Stor - 1/Farlig - 1 

Var det något ljud som ni kände igen? Bil - 3/ Klockor - 3/ Cirkus - 1/ Fåglar - 1/ 

Kiras röst lät bekant - 1/Vet ej - 1 

 

Tabell 5 Värdeord – Barnen har läst utskrift av sagan efter lyssnat 

Frågor – Sagan efter Svar (Alex, Erik, Gustaf, Henrik, Simon) 

Vad tycker ni om sagan? Bra - 4 /Tummen upp och tusen tummar 

upp - 2/ Rolig att lyssna på - 1/ Spännande - 

1 

Vad tycker ni om cirkusdirektören? Elak - 3/ Dålig - 1/ Ingen vanlig 

cirkusdirektör - 1/Dum - 1/Stank - 1  

Vad tycker ni om Kira? Snäll - 4/ Cool - 2 

Vad tycker ni om Luppe? Rädd och riktigt rädd - 4/ Blyg - 1/ 

Ingenting - 1  

Rädd för sin faster - 2 

Rädd för cirkusdirektören - 1 

 

Är det någon skillnad på cirkusdirektören i 

sagan mot för musiksagan? Om ja, vad kan 

det vara för skillnad? 

Ja - 4  

Vet ej - 1 

Mer elak i musiksagan än i sagan - 3 

Större och argare i musiksagan - 1  

Såg inte ut som tänkt, kändes konstigare i 

sagan - 1  

Är det någon skillnad på Kira och Luppe i 

sagan mot för musiksagan? 

Ja - 2  

Nej - 1  

Nja - 1  

Vet ej - 1  

Luppe blev räddare och Kira blev lite 

modigare - 2  

Tycker du att Kiras röst passade henne? 

Luppes? Cirkusdirektörens? 

Kira: Bra - 5 

Luppe: Bra - 5 

Cirkusdirektören: Bra - 4  

Cirkusdirektören: Nej - 1 (Gustaf - skulle 

låtit snällare ibland och argare ibland) 
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Tycker ni att musiken och ljuden stämde 

överens med texten i sagan? Om inte, 

varför? 

Ja - 5 

Gustaf - ”…om det skulle funnits liknande 

musiksagor så skulle jag definitivt lyssna på 

den”  

 

Tycker ni att musiken och ljuden stämde 

överens med bilderna i sagan? Om inte, 

varför? 

Ja - 5 

Om ni får välja mellan att läsa en saga eller 

att lyssna på en musiksaga, vad väljer ni då 

och varför? 

Simon - ”Läsa en saga, för att jag är bra på 

att läsa.” 

Erik - ”Jag skulle nog också välja att läsa.” 

Alex - ”Jag med, men det är kul att lyssna 

på en musiksaga.” 

Simon - ”Ja, båda är kul, jag kan inte välja. 

Jag vill välja båda.” 

Erik - ”Jag tycker också att det är kul att 

lyssna, det är svårt att välja.”  

Alex - Jag tycker att det är lätt att läsa.” 

Gustaf - ”Musiksaga. Jag brukar ju läsa 

mycket men jag gillar det inte egentligen. 

Det är bättre med musiksaga.” 

Henrik - ”Saga som mamma läser.” 

 

5.3 Analys 

Studiens syfte var att få svar på följande forskningsfrågor: Hur påverkas vid en jämförelse 

mellan textboken och musiksagan uppfattningen av protagonisterna och antagonisten i Kiras 

och Luppes Bestiarium: Trollforskaren av en adaption? Upplever barnen musiken och ljuden 

i musiksagan som trovärdiga i förhållande till versionen med texten och bilderna?   

I analysen ingår dels fokusgruppens diskussion och dels intervjuer med skolbarn i 

målgruppens ålder. Från fokusgruppens diskussion analyseras här framför allt det material 

som inte har tagits med i arbetet inför skapandet av prototypen och framtagandet av frågorna 

inför intervjuerna med barnen. I analysen och resultatet skrivs ibland de fingerade namnen ut 

och ibland nämns endast informant/informanter, detta för att skapa variation i återgivningen. 

5.3.1 Analys av fokusgruppsintervju 

Informanterna menade att målgruppen 7 – 10 år kunde vidgas till att omfatta både äldre barn, 

upp till tolv år och yngre barn än sju år. De tyckte inte att musiksaga ska jämföras med textbok 

utan ”Den står på egna ben…”. En av informanterna lyssnar bara på ljudböcker. De var ense 

om att ljudböcker och musiksagor är mycket värdefullt, exempelvis för synskadade och för att 

det är lätt att ta med sig överallt var man än befinner sig. Om barn får välja mellan en textbok 

och en musiksaga väljer de musiksagan, men musiksagan genererar intresse för andra media, 

tidigare var det tvärt om menade informanterna. Avslutningsvis framhöll de vikten av att 

röstskådespelet är bra, de menar att om rösten inte engagerar så har det ingen betydelse hur 

bra boken är och lyssnaren riskerar att tröttna.  
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5.4 Analys av intervjuer  

För att erhålla synonymt tolkningsbara svar såväl som avvikande svar i intervjumaterialet har 

svaren på frågorna sammanfattats till värdeord och efter varje svar/värdeord återfinns en 

siffra som motsvarar antal svar. Värdefulla citat har tagits med i sin helhet.   

5.4.1 Svar på inledande frågor 

Barnen som intervjuades var i åldrarna sex till tolv år. Av tio barn var det ett barn som inte 

brukade läsa sagor och två som inte gillade att läsa sagor. Endast ett barn hade aldrig lyssnat 

på en musiksaga tidigare.  

5.4.2 Svar på lästa sagan först och musiksagan efter 

De informanter som fick läsa utskriften av sagan först gav alla positiva svar som att den var 

bra och rolig. När frågan om vad de tyckte om cirkusdirektören ställdes uppgav de flera olika 

negativa attribut om honom, bland annat att han var dum, ful och elak. Kira ansågs av 

majoriteten vara snäll. Några svarade även att hon verkade tuff och lite galen. Om Luppe 

tyckte informanterna att han var blyg och rädd. Avvikande svar var att Luppe var vanlig, smart 

och att han hade konstigt hår. Cirkusdirektörens röst trodde informanterna var grov och mörk 

samt att han lät arg och elak. Kiras röst trodde de skulle låta ljus och snäll, men även rolig. 

Luppes röst svarade de flesta informanterna att han nog hade en vanlig röst, men även att han 

skulle låta rädd och ganska mörk.  

Efter att informanterna sedan lyssnat på musiksagan blev de frågade om vad de tyckte om den. 

Alla svarade positivt om sina intryck av lyssnandet. Cirkusdirektören ansågs i musiksagan vara 

sträng och elak, samt att han lät mörk och verkade vara en ”arging”. En informant uppgav att 

cirkusdirektören var ”helt dum i huvudet”. Gällande Kira i musiksagan så svarade tre att 

hennes röst var ljus. En informant förväntade sig att hon skulle låta ljusare efter att ha sett hur 

hon såg ut i sagan. I övrigt tyckte de att hon lät som en tjej och att hon verkade snäll. Luppes 

röst ansågs vara lugn, men även blyg och mörk samt att han verkade vara rädd. På frågan om 

det var något ljud som informanterna kände igen så kände tre igen cirkusmusiken och tre bilen 

i slutet av musiksagan. Det distinkta ljudet från Skara domkyrkas klockor kändes igen av två 

informanter av de tre stycken (ur första gruppen) som var bosatta i Skara. Andra ljud som 

noterades av informanterna var fågelljud och ljud från publiken på cirkusen.  

Den första jämförande frågan handlade om det var någon skillnad på cirkusdirektören i sagan 

mot för musiksagan, informanterna menade att han var argare, knäppare och mörkare i 

musiksagan. Enya sade att när hon fick höra cirkusdirektörens röst upplevdes han som mycket 

elakare. Idas svar avvek, hon upplevde ingen skillnad. Skillnaden på Kira och Luppe i sagan 

mot för musiksagan ansågs vara att Kira var modigare och Luppe var blygare och räddare. 

Även här ansåg Ida att det inte var någon skillnad. På frågan om de tre karaktärernas röster 

passade svarade alla att Kiras och Luppes röst passade. Tre informanter ansåg att 

cirkusdirektörens röst passade, men Adam ville ha en mörkare och grövre röst och Enya en 

ljusare röst. På frågan om musiken och ljuden stämde överens med texten i sagan svarade alla 

ja, Adam påpekade dock att cirkusdirektören borde ha ännu argare röst i musiksagan. Även 

på frågan om musiken och ljuden passade ihop med bilderna svarade informanterna ja, 

förutom att Enya inte tyckte att älgen passade in i sagan. När frågan om valet att läsa en saga 

eller lyssna på musiksaga ställdes svarade tre informanter att de väljer att lyssna på en 

musiksaga. Två informanter läser hellre en saga, men menade att det var ett svårt val på grund 

av att det är roligt att lyssna också. Kunde de välja att både lyssna och läsa så skulle de välja 

att göra det. 
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5.4.3 Svar på musiksagan först och lästa sagan efter 

De informanter som först fick lyssna på musiksagan svarade att de tyckte den var spännande, 

rolig och bra. Gustaf tyckte också att musiksagan var spännande ”Den var inte som andra 

musiksagor som jag har hört förut. Den här var ju riktigt bra. Andra musiksagor brukar vara 

tråkiga, bara prata”. När de fick frågan om vad de tyckte om cirkusdirektören uppgav alla 

negativa svar om honom, till exempel att han var riktigt elak och dum. Angående Kira tyckte 

majoriteten att hon var snäll och modig medan Luppe ansågs vara rädd, konstig och blyg. På 

frågan om hur informanterna trodde att Kira och Luppe såg ut svarade de att Kira såg modig 

ut, snäll och liten, modigare än Luppe och att hon nog har långt hår och bruna ögon. De trodde 

att Luppe såg rädd ut, större än Kira, brunhårig och blyg. När det gällde cirkusdirektören 

menade de att cirkusdirektören såg ful ut, även en hel del andra negativa attribut nämndes så 

som farlig, stinkande och arg. Informanterna svarade på frågan om det var ljud som de kände 

igen i musiksagan, de flesta kände igen ljudet från bilen samt Skara domkyrkas klockor (Alex, 

Erik och Simon i grupp 2, bosatta i Skara). Andra ljud som kändes igen var cirkusmusiken och 

fågelljud, Gustaf tyckte att Kiras röst lät bekant.  

Efter att informanterna fått läsa sagan svarade de alla att sagan var bra och gav den tummen 

upp, samt att den var spännande. Om cirkusdirektören tyckte de främst att han var elak. 

Gustaf menade att han inte verkade vara som någon vanlig cirkusdirektör. Informanterna 

nämnde positiva saker om Kira, som att hon var snäll och cool. Om Luppe tyckte de att han 

var rädd, speciellt rädd för att bli påkommen av sin faster. Gustaf menade att Luppe lät blyg i 

musiksagan. På frågan om det var någon skillnad på cirkusdirektören i sagan mot för 

musiksagan menade alla att det var skillnad, förutom Henrik som inte kom på om det var 

någon skillnad eller inte. De övriga barnen tyckte att han var elakare, större och argare  i 

musiksagan. Gustaf sade att cirkusdirektören inte var som han tänkt. Det var ingen större 

skillnad på Kira och Luppe jämförelsevis mellan sagan och musiksagan, Alex och Erik tyckte 

dock att Kira blev modigare och Luppe blev räddare i musiksagan. Kiras och Luppes röst 

passade bra enligt alla informanter, men Gustaf hade ett avvikande svar, han tyckte att 

cirkusdirektören skulle låtit snällare ibland och argare ibland. Musiken och ljuden stämde 

överens med texten i sagan och Gustaf menade att ”om det funnits liknande musiksagor så 

skulle jag definitivt lyssna på den”. Alla tyckte även att musiken och ljuden stämde överens 

med bilderna i sagan. Sista frågan som ställdes var om informanterna fick välja mellan att läsa 

en saga eller att lyssna på en musiksaga, vad skulle de välja? De hade svårt att bestämma sig, 

det var endast Gustaf som direkt valde musiksaga och Henrik en saga, de andra resonerade 

fram och tillbaka. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Efter genomförd analys av intervjumaterialet kan följande slutsatser dras: 

På forskningsfrågan; Hur uppfattningen av protagonisterna, det vill säga, Kira och Luppe samt 

antagonisten, cirkusdirektören påverkas av en adaption mellan textboken och musiksagan 

visade resultatet att åtta av tio informanter ansåg att cirkusdirektören blivit farligare vid en 

jämförelse. Det vill säga att han upplevdes som argare, knäppare, elakare, mörkare och större 

genom adaptionen från boken till musiksagan. De två övriga informanterna, en flicka och en 

pojke som båda var sex år, hade en avvikande uppfattning och svarade dels ”nej” och dels ”vet 

inte” angående förändrad upplevelse från boken till musiksagan. Dessa två barn låg  i det yngre 

åldersspannet som kan sägas utgöra en nedre gräns för målgruppen. Detta kan här utläsas 

som en tendens att barn i den åldern har svårt att klara att göra en sådan jämförelse. När det 

gäller protagonisterna Kira och Luppe uppfattades Kira som modigare och Luppe som räddare 

och blygare i musiksagan. Det verkar således finnas en tendens till att karaktärernas 

personligheter och/eller sinnesstämningar i musiksagan upplevs tydligare och starkare än vid 

läsningen av sagan. 

Nästa forskningsfråga handlade om barnen upplevde musiken och ljuden som trovärdiga i 

förhållande till versionen med texten och bilderna. På den frågan visade resultatet att alla 

informanterna ansåg att musiken och ljuden i musiksagan var trovärdiga i förhållande till 

texten och bilderna. Ett barn, Enya tyckte inte att de vita älgarna passade in i sagan. Detta kan 

eventuellt förstås som att barn redan i den åldern har lärt sig konventioner om vilka djur som 

brukar finnas på en cirkus. Men, denna kommentar gäller snarare trovärdigheten hos 

innehållet i både den tryckta boken och musiksagan varför det inte egentligen påverkar svaren 

på frågeställningen. 

Vid jämförelse mellan de barn som fick läsa den utskrivna sagan först och de barn som fick 

lyssna på musiksagan först så förstärktes karaktärernas utseende och personlighet för de som 

läste sagan först och därefter lyssnade. De barn som läste sagan först skapade sig en hörselbild 

där de uppfattade att cirkusdirektörens röst var grov, mörk, arg och elak. Kiras röst var snäll, 

ljus och rolig och Luppes röst var vanlig, rädd och ganska mörk. När de sedan hade lyssnat på 

musiksagan tyckte de att cirkusdirektören lät sträng, elak, dum, arg och mörk. Kira hade en 

ljus röst, lät snäll och som en tjej. Luppe hade en lugn, blyg, rädd och mörk röst. De lät som 

de föreställt sig, men tydligare och starkare. 

De barn som lyssnade på musiksagan först skapade sig en bildmässig uppfattning om hur 

protagonisterna och antagonisten såg ut. De hade åsikter om karaktärernas personlighet och 

utseende. Pojken Alex kommenterade till och med ett flertal gånger hur han föreställde sig att 

cirkusdirektören luktade. Kira ansågs ha långt hår, bruna ögon. Hon tänktes vara mindre än 

Luppe och som person var hon modig och snäll. Luppe ansågs vara brunhårig och större än 

Kira. Gustaf kommenterade att Luppe såg blyg ut och Simon menade att Luppe såg rädd ut. 

Om man jämför med de barn som läst utskriften av sagan först med de barn som lyssnat på 

musiksagan först framkom inga egentliga skillnader i hur rösterna uppfattades. 

Resultatet visar att adaptionen av sagan till musiksagan uppskattades av alla informanterna 

och av fokusgruppen. Genom informanternas intervjuer och fokusgruppens diskussion har 

det framkommit att av en adaption av sagan Kiras och Luppes Bestiarium: Trollforskaren till 

en musiksaga kan uppfattningen om karaktärerna påverkas. Målgruppen var 7-10 år, men 

fokusgruppen ansåg att både äldre och yngre barn kunde inkluderas. Tre av informanterna 

var strax utanför målgruppens ramar, två var yngre (6 år) och en var äldre (12 år). Tolvåringen 
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uppskattade såväl musiksagan som den lästa sagan och menade att han gärna skulle vilja 

lyssna på liknande musiksagor om det hade funnits. Möjligen är det så att det åldersspann 

som kan finna nöje av den rakt berättade historien i sagan är bredare än målgruppen. De yngre 

barnen behöver antagligen någon som läser den tryckta boken för dem. Som nämnts ovan kan 

de vara för unga att klara att göra jämförelser och liknande mer abstrakta företeelser. Men de 

verkar förstå berättelsen och kan ha åsikter om den. 

Fokusgruppen tyckte inte att tryckta sagor skulle jämföras med musiksagor eller tvärtom. 

Musiksagor ”… står på egna ben på något sätt, för sig”. Den här gruppen framhöll att för att 

adaption ska lyckas är det av vikt att röstskådespelet är bra. Barnen hade även åsikter om 

rösterna, främst om cirkusdirektören. Bland annat att han kunde ha låtit grövre, mörkare, 

ljusare, snällare ibland och argare ibland. Han kunde alltså ha varit mer varierad i utspelet. 

Detta är givetvis något som kan ha med trovärdigheten i rolltillsättandet och 

röstskådespelandet att göra.  

De ljudeffekter och musik som kändes bekanta och som nämndes var bil, fågel, kyrkklockor 

och cirkusmusik. Barnen från Skara och de personer från fokusgruppen som kom från Skara 

kände omedelbart igen kyrkklockorna från Skara Domkyrka, vilket inte var fallet med 

informanterna i Skövde. Fokusgruppen diskuterade att det skedde en förändring och de 

trodde att om barn fick välja mellan att läsa eller lyssna så skulle de välja att lyssna, vilket 

merparten av barnen bekräftade, men inte utan vidare. Det kan bero på att de som brukar läsa 

känner viss stolthet över att kunna det och faktiskt känner tillfredsställelse över det. 

6.2 Diskussion 

En adaption har skett från en saga till en musiksaga och strävan med den här adaptionen har 

varit att göra musiken och ljuden i musiksagan trovärdiga i förhållande till sagan. Men, oavsett 

strävan sker alltid en förändring vid en remediering eller adaption (Campbell, Carr & Ellwood, 

2008, s. 153), vilket inte alls behöver vara negativt. Anledningen till att göra adaptionen 

trovärdig har varit en vilja att behålla atmosfär, berättelse och karaktärer i musiksagan som i 

sagan, samtidigt som en förhoppning har funnits att förstärka och framhäva det viktigaste i 

berättelsen. Barnen ansåg att ljud och musik var trovärdiga, men karaktärerna förändrades en 

aning, de blev tydligare i musiksagan, som till exempel elakare, modigare, räddare. Hutcheon 

och O’ Flynn (2013, s. 81) menar att ljud och musik är en hjälp i publikens tolkande av 

karaktärer, även i framkallandet av reaktioner och förstärkandet av känslor vilket blev tydligt 

när barnen uttryckte sig om karaktärerna. Rösterna för narrativet framåt och det är av vikt att 

det inte är med för många röster och att varje karaktärs röst kan urskiljas. Prototypen 

innehåller sex röster; berättarrösten, cirkusdirektören, Kira och Luppe samt den femte och 

sjätte rösten som är det lilla trollet Filemon och trollforskaren Lovis. Ingen kommenterade om 

Filemon eller Lovis, vilket kan bero på att inga frågor ställdes om dem, det kan också bero på 

att de karaktärerna förekom relativt lite i prototypen. Barnen tyckte att cirkusdirektören borde 

låta annorlunda, till exempel argare och ha mörkare röst, vilket kan bero på att 

röstskådespelaren var ung och inte hade en i barnens tycke tillräckligt mörk och grov röst.  

En informant i fokusgruppen kommenterade att om rösterna inte är bra så lyssnar han inte 

vidare på boken. Även om en del kommenterade cirkusdirektörens röst ansåg flera att rösten 

passade och att resultatet av adaptionen blivit lyckat. Berättelsen och karaktärerna stärktes, 

som kommenteras ovan, i musiksagan vilket kan bidra till resultatet (Boyd, 2009, s. 36). 

Fokusgruppens deltagare nämnde att när de lyssnade på sagan befann de sig direkt på platsen, 

till exempel i cirkustältet. I prototypskapandet har immersion eftersträvats, det vill säga att 

lyssnaren lever sig in i berättelsen och relativt sett glömmer allt omkring sig (Brooks, 2003, s. 

5), vilket fokusgruppen upplevde. Barnen i grupp hade svårare att fullständigt leva sig in i 

berättelsen i jämförelse med de som lyssnade enskilt på musiksagan. De senare var mer 
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koncentrerade på att lyssna. Detta kan ses som viss kritik mot genomförandet av 

undersökningen. Skulle utvärderingen göras om är detta också en av de saker som skulle göras 

på annorlunda sätt. I grupper riskerar informanter att påverka och påverkas av varandra. Barn 

är inte annorlunda än äldre när det gäller detta, kanske till och med känsligare.  

Eftersom prototypen förändrades till att enbart innehålla röster, ljud och musik kan den inte 

betecknas som en multimodal text, men prototypen kan ändå ses som multimodal då ljud, 

musik och röstskådespel framförs i ett och samma medium. Om prototypen innehållit även 

texter och bilder (visuellt innehåll) kunde den betecknas som en multimodal text (Björkvall, 

2009, s. 8), däremot är prototypen en tänkt och planerad del av den transmediala 

barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium: Trollforskaren.  

Med olika ljud och musik förmedlas stämningar, känslor och händelser i tid och rum 

(Rylander & Andreasson, 2009, ss. 29-30). I musiksagan förmedlades exempelvis tid och rum 

med hjälp av tygprassel när Kira och Luppe vek undan tältduken för att gå in i cirkusen och ut 

från cirkusen. Med hjälp av små ljudeffekter har sagan förts framåt och levandegjorts. 

Eftersom musiksagan baseras på en lokal berättelse är det viktigt att få med ljud som är 

karaktäristiska för orten (Crook, 1999, s. 214). Kyrkklockorna representerar Skara, vilket de 

flesta boende i Skara känner igen. Fokusgruppen hade ett flertal mycket användbara ljud för 

fortsättningen i musiksagan som klockspelet som spelas vissa tidpunkter under dagen,  ljudet 

från fotsteg eller rullande bil på kullerstenarna i centrum, det gamla bibliotekets ytterdörr som 

är mycket tung och slår igen hårt, stentrappan upp till högsta våningen där det finns 

knarrande tiljor. Eftersom fortsättningen på musiksagan utspelas även på biblioteket i Skara 

kommer de här ljuden vara mycket användbara vid det framtida arbetet. För att producera 

artefaktens ljud och förklara ljuddesignen användes ”reglerna” i Sieveking’s laws som en guide 

att följa. Det bidrog till en större medvetenhet om hur ljuden kan användas och 

implementeras.  

Att använda triangulering kan som nämnts tidigare stärka validiteten i resultatet (Östbye m.fl, 

2008, ss. 41, 122). I efterhand kan det konstateras att trianguleringsmetoden visat sig vara 

fungerande i denna studie, detta på grund av att det är svårt att intervjua barn. De mindre 

barnen hade inga fylliga svar och det tog tid att få vissa av barnen koncentrerade på sagan och 

musiksagan. En del av barnen som intervjuades i grupp uppgav ibland att de tyckte likadant 

som en annan informant i gruppen, det är något som givetvis kunnat påverka trovärdigheten 

i studien. En lösning på det problemet var att växla vem som fick svara först på en fråga, en 

annan lösning var att göra fler intervjuer och att vid dessa intervjua ett och ett barn i taget. 

Det fungerade mycket bättre  då de kunde koncentrera sig bättre och inte påverkades av något 

annat barn när de svarade på frågor. Mårtens (2015, s. 47) menar att det är mycket bättre att 

intervjua ett barn i taget och det var något som även upptäcktes här. 

Fokusgruppens diskussion var intressant då den gav tankar som kan användas i framtida 

skapande av fler musiksagor i serien Kiras och Luppes Bestiarium. Exempelvis blev de mycket 

intresserade när de började diskutera om igenkänningsbara ljud specifika för orten Skara och 

de gav många förslag som kan användas i färdigställande av den första musiksagan. Detta är 

något som då kan tas med i arbetsmetoden för utvecklingen av de följande berättelserna för 

de platser i Skaraborg där de utspelas. Fokusgruppsintervjun gav inte bara värdefull 

information om prototypen utan även om att målgruppen var rätt, att musiksagor är en egen 

genre, vikten av bra röstskådespelare och att musiksagor passar bra för målgruppen 

synskadade. Pilotintervjun med hjälp av demoversionen var värdefull eftersom den i detta fall 

gav en fingervisning om att frågorna fungerade och att en del av svaren i den var samstämmiga 

med dem från de senare intervjuerna. 
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För att på bästa sätt kunna levandegöra musiksagorna kan det vara till stor nytta att ha ett 

nära samarbete med författare och tecknare. I denna studie presenterades text och bild, det är 

då ljuddesignerns uppgift att ljudsätta arbetet så att det motsvarar förväntningarna. Om 

ljuddesignern får möjlighet att påverka redan i arbetsprocessens början kan ljuden och 

musiken göras mer effektfulla och detaljrika och den sammanlagda produkten blir härigenom 

mer funktionell.  

6.3 Framtida arbete 

Resultatet från studien kommer att vara till nytta i projektet KLUB när musiksagor ska skapas 

som färdiga produkter i ett antal andra kommuner i Skaraborg. Karaktärernas personlighet 

kan framhävas och förstärkas men även händelser och miljöer. Eftersom texten i Kiras och 

Luppes Bestarium: Trollforskaren inte beskriver karaktärerna mer än med få ord finns 

möjlighet att med ljud, musik och berättarröster förmedla deras personligheter. Dessutom är 

det bra att veta inför skapandet av nya musiksagor att de kan göras trovärdiga gentemot 

originalens innehåll. 

Inför det fortsatta skapandet av musiksagor i projektet KLUB kan rekommenderas att de 

produceras i surroundljud (5.1) eftersom det öppnar upp nya dimensioner för mixningsarbetet 

och tillåter kreativa placeringar av ljudeffekter (Miles Huber & Runstein, 2010, s. 545). Annat 

som är intressant att lägga ner tid och research på är igenkänningsbara ljud för respektive 

deltagande kommuner i projektet KASTiS. Studier kring detta kan göra både besökare och 

bofasta innevånare uppmärksamma på vilka ljud som är lokala. Ljud hör samman med en 

trakts historia och kulturarv. Trafik och industrier förändras över tid, samhällen blomstrar 

upp och dör ut, en medvetenhet om detta ger perspektiv på platsers liv och historia och ljudet 

från platser är en större del av dem än det kanske reflekteras över till vardags. 

För fortsatt forskning kan det vara av intresse att undersöka om barn får ett intresse för de 

kulturarv och kulturarvsplatser som det berättas om i de lokala sagorna på de orter runt om i 

Skaraborg som medverkar i projektet KASTiS. Det är intressant hur musiksagorna här kan 

användas för att komplettera de tryckta och digitala versionerna av samma berättelser. 

I framtida studier kan nya målgrupper inkluderas, som yngre och äldre barn än 7-10 år, barn 

med hörselnedsättning, läs- och skrivsvårigheter, men även barn som kommer från andra 

länder (om böckerna översätts). Här är ett intressant och möjligt projekt att tillsammans med 

nyanlända översätta böckerna och se vad detta kan leda till.  
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Appendix A -  Pilotintervjuer 

Lidköping, 2016-01-07 

Två barn deltog i pilotintervjuerna, en flicka, 7 år och en pojke, 9 år.  

Båda barnen samt föräldrarna fick information om vad som skulle ske och att barnen och 

deras svar var integritetsskyddade. Intervjuerna spelades in med mikrofon, transkriberades 

och skrevs ut.  

Gången följde enligt nedan: 

Laura – lyssna på musiksagan, svara på inledande frågor, läsa textsagan, svara på resterande 

frågor. 

Tommy – läsa textsagan, svara på inledande frågor, lyssna på musiksagan, svara på 

resterande frågor. 

Laura - Musiksagan  

Frågor Svar 

Hur gammal är du? 7 år. 

Brukar du läsa sagor? Ja, ibland. 

Har du lyssnat på musiksagor förut? Jag kommer inte ihåg direkt. När jag var 

liten tror jag. 

Vad tycker du om musiksagan? Att den var bra och lite läskig. 

Vad tycker du om cirkusdirektören? Att han var lite elak. 

Kan du beskriva hur han verkar vara som 

person? 

Varför tycker du det? 

Sträng och lite elak. 

 

För att han blev arg på dem där (syftar på 

Kira och Luppe). 

Var det några ljud som du kände igen? Ja, cirkusmusiken och annat som jag inte 

minns nu. Ljudet i början var lite läskigt. 

Jag tänkte då att sagan skulle bli läskig. 

Hur tyckte du att cirkusdirektören lät? Han lät arg. 

 

Laura - Sagan efter 

Frågor Svar 

Vad tycker du om sagan? Den var bra. 

Tycker du att musiken och ljuden stämmer 

överens med bilderna och texten i sagan? 

Ja. 

Märkte du någon skillnad på 

cirkusdirektören när man fick lyssna på 

honom eller läsa om honom? 

Han var läskigare när jag såg honom. 



 

 II 

Tycker du att det var någon skillnad på 

cirkusdirektören i musiksagan om du 

jämför med sagan? 

Ja, han var strängare i musiksagan och han 

såg läskigare ut i sagan. 

 

Laura - Övriga frågor 

Frågor Svar 

Vilket gillar du bäst, att lyssna på 

musiksagor eller att läsa sagor? 

Varför det? 

 

Lyssna. 

 

Jag är inte så bra på att läsa. 

Vilket var bäst, att lyssna på den här sagan 

eller att läsa den här sagan? 

Lyssna, den var läskigare, men den var 

ganska lätt att läsa. 

Hur tycker du att cirkusdirektören ska låta? Jag tycker att han skulle vara lite snällare. 

Vad tycker du om bilderna? Fina, men de skulle ha färg (fick läsa sagan 

med de svart/vita konceptbilderna). 

 

Tommy - Sagan 

Frågor Svar 

Hur gammal är du? 9 år. 

Brukar du läsa sagor? Helst inte. 

Har du lyssnat på musiksagor förut? Nej. Jag har bara läst. 

Vad tycker du om sagan? Den var bra. 

Vad tycker du om cirkusdirektören? Han var sträng och dum. 

Kan du beskriva hur han är som person? Dum. 

Hurdan röst tror du att cirkusdirektören 

har? 

Mullrig. 

Tror du att cirkusdirektören är snäll eller 

elak? 

Elak. 

 

Tommy - Musiksagan 

Frågor Svar 

Vad tycker du om musiksagan? Bra. 

Tycker du att musiken och ljuden stämmer 

överens med bilderna och texten i sagan? 

Ja. 
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Var det några ljud som du kände igen? 

Vad var det för ljud? 

Ja. 

Bilen och cirkusen. 

Hur tyckte du att cirkusdirektören lät? Han lät mullrig, som jag trodde. 

 

Tommy - Övriga frågor 

Frågor Svar 

Vad tycker du om den här sagan och 

musiksagan? 

Bra, spännande. 

Vad gillar du bäst, att läsa eller lyssna? 

Varför det? 

Lyssna. 

Gillar inte att läsa. 

Tycker du att det är skillnad på 

cirkusdirektören i sagan om du jämför med 

musiksagan? 

Ja, han var strängare. 

Passar cirkusdirektörens röst? Ja, den var mullrig och sträng. 
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Appendix B -  Fokusgrupp 

Skara, 2016-04-07 

Personerna, tre män och en kvinna, som deltog i fokusgruppen var delvis personer som är 

eller varit delaktiga i KASTiS-projektet, men även personer som inte alls har någon koppling 

till projektet. Efter information om integritetsskydd och vad som skulle ske ställdes öppna 

frågor, diskussionen spelades in, transkriberades och skrevs ut.  

D – intervjuaren   

C – informant, centrumutvecklare  (kände ej till KASTiS) 

E – informant, egen företagare  

K – informant, kultursekreterare 

V – informant, vaktmästare, kultur (kände ej till KASTiS) 

 

Frågor: 

Har ni lyssnat på musiksagor förut? 

K – Ja, det har jag gjort, dels hemma med barnen när de växt upp och sedan tycker jag att 

jag minns barndomens radioteatrar och sommarlovsteatrar. 

E, C och V – Ja. 

Vad tycker ni om konceptet att lyssna på en musiksaga som alternativ till en 

textbok? 

K – Jag tycker att de kompletterar varandra på ett bra sätt därför att det är klart att i den här 

formen så blir det mer av en teaterföreställning kan man säga. 

V – Jag är mer sugen på ljudboksvarianten. Man lever sig in mer. 

C – Det blir mer levande kan jag tycka. 

K – Men även ljudillustrationerna är fantastiska, man får verkligen en känsla. 

E – Jag tänker att det är bra om man är synskadad, då hör man. 

K – Ja, visst. 

C – Definitivt. 

K – Att skapa en stämning eller en plats eller sådär, det är jättebra det man hör, 

illustrationerna. 

V – Ja, det är mycket lättare att leva sig in, jag har lyssnat på 1000-tals ljudböcker tror jag. 

Om det räcker. Jag har inte så svårt att leva mig in i det där. 

Hur tror ni att barn uppfattar karaktärerna i musiksagan? 

K – Jag tror det är relativt enkla att ta till sig, funkar som rollfigurer eller som karaktärer i 

sagan. Det tror jag inte är några problem, det beror lite på barn, vad menar du? Vilket 

åldersspann? 

D – 7 till 10 år. 

K – Utan problem. Inga problem. 

E, C och V – Ja.  



 

 V 

Tror ni att åldersgruppen  7 – 10 år är rätt målgrupp för sagan och musiksagan, 

om inte vilken åldersgrupp anser ni skulle kunna passa bättre? 

K – Jag skulle kunna tänka mig upp till tolv kanske, den är så pass *avbruten* 

C – Jag skulle snarare tänka mig åt andra hållet. 

E – Jag kan tänka mig även yngre. 

K – Fast jag tycker att det fanns spänningsmoment också som jag menar ,,, 

V – Jag har lite svårt att avgöra,,, det var så spännande. Jag vill veta hur det slutar? 

K – Jag tänker på det här som går på sommarlovet. Jag har en dotter som fyller 13 nu och 

hon har lyssnat på dem, det är lite samma typ av man får lite spänning, det handlar om barn 

som sätts i olika situationer. Jag tror upp till tolv säkert. 

Hur tror ni att Skara kommuns ljud kan representeras ljudmässigt i 

musiksagan? Var det något ljud ni kände igen som representerade Skara? 

V – Kyrkan. 

K – Ja, kyrkan. 

C – Tänkte inte på det. 

E – Finns det några ljud i Skara som går att känna igen som Skara? 

K – Jag funderade faktiskt på det, det är naturligtvis klockspelet, men något annat ljud,,, 

V – Jag tror att vi bara har kyrkan. 

K – Det är väl Hesa Fredrik då en gång i månaden eller varannan månad. 

V – Den är överallt. 

K – Ja, den är överallt så att det är väl inget annat ljud som man tänker på. 

E – Kullerstenarna då? 

K – Ja, kullerstenarna har vi i och för sig. 

C – Ja. 

K – Möjligen skulle det kunna vara något specifikt Skaraljud. För Rådhuset och klockan är 

väl inte i gång? 

C – Jag tror inte det, jag har inte hört den, jag sitter ju i huset så, det borde jag ha hört. 

K – Ja, det borde du. Ja, men kullersten det har du faktiskt rätt i, det skulle man möjligen 

kunna,,, 

V – Ja, det har vi gott om, om man säger så. 

E – Ja, det har ni. 

Om man tänker ljudmässigt, tänkte ni på om det var för mycket ljud, lagom 

eller för lite? 

C – Lagom, jag blev inte störd av någonting. 
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V – Det var en jämn linje, det var inte skrikande eller att det kommer in trummor eller ni 

vet,,, 

K – Precis, det flöt på tycker jag, det var illustrerande. 

V – Det var väldigt bra. 

E – Det var lagom mycket ljud, det var bra. 

Om ni tänker på musiken, passar den in i berättelsens olika delar och 

varför/varför inte? 

K – Jag tycker att det passade, dels kom det in cirkusmusik så då förflyttas man direkt 

liksom dit *avbruten* 

C – Man kom in i historien och man kom in i rummet, cirkusen, allt det här. Det är också 

någonting att det flyter på, det var som V sa, hur slutar det här nu då? 

K – Ja, man är inne i det där. 

V – Man lever sig in i det, vill veta mera. 

K – Man hör att det stannar en bil och att det öppnas en dörr,,, javisst. 

D – Berättar kort fortsättningen eftersom det efterfrågas av fokusgruppsdeltagarna.  

E – Men om det utspelas på biblioteket, det gamla biblioteket har ju en dörr som låter 

*avbruten* 

K – Knarrigt trägolv. 

V – Där har du mycket att hämta. 

K – Dörrar, stentrappan, det ekar väldigt, verkligen, där finns det mycket ljud. 

C och V – Ja. 

E – Bara dörren *avbruten* 

K – Ja, precis. 

V – Du menar den som väger två ton? 

E – Ja. 

V – Som man får vara två för att öppna? 

K – Ja, den, ja där finns det ljud. Absolut. 

Hur tror ni att barn uppfattar ljuden, musiken och berättarrösterna? 

C – Jag tror att barn upplever ungefär som vi gör. 

V – Jag tror att de tar in mer. 

K – Jag tror att barn blir snabbt förtrollad av det här, ungefär som man satt som liten och 

lyssnade på Tintin skivor, man kom direkt in i det. Man kommer direkt in i det. 

C – Eftersom vi inte fick frågorna innan så tog vi till oss det på ett annat sätt, annars hade vi 

lyssnat och analyserat, vi blir nästan som ett barn när vi lyssnar utan att veta något innan. 

K – Ja, precis. 
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Själva tempot, var det acceptabelt om man tänker på åldersgruppen 7-10 år? 

V – Jo, det tycker jag, det var lagom. 

K – Ja. 

C – Jag går lite tvärtemot, jag tycker att det var lite forcerande. 

V – Gick det för fort för dig? 

C – Ja. 

V – Men du är så gammal. 

C – Det tyckte jag, det gick fort emellanåt. 

D – Jag har tänkt på det själv, att jag kanske ska sakta ner det lite. Göra lite mer pauser 

emellan de olika sekvenserna. 

C – Jobba mer med kringljud, eller vad man ska säga. 

V – Jag tyckte att det var en fördel att *avbruten* 

C – Jamen, ni är så stressade. 

E – Om man tänker på hur många som har ADHD idag *avbruten* 

C – Ja, då gick det för långsamt. 

Ser ni några fördelar eller nackdelar om ni jämför en musiksaga med en vanlig 

textbok? Vad kan det vara i så fall? 

K – Nu är det så, nu ska jag erkänna, jag föredrar textböcker, jag läser gärna en pappersbok. 

Jag är så gammal och traditionell. Men det är inte så att jag utesluter den här formen, för jag 

tycker att den här formen har sina egna kvalitéer på något sätt. Jag vill inte ens jämföra dem 

på något sätt. Det är helt olika *avbruten* 

E – Nej, det går inte att jämföra. 

K – Nej, jag tycker inte att man behöver det. Det här är som en bra teaterföreställning, bio, 

film eller,,, 

V – Jag kör på ljudbok rätt av. Men jag har hållit på med det i så många år, jag vet nästan 

ingenting annat. 

C – Nej, jag tycker inte att man ska jämföra. Det är ett helt annat *avbruten* 

V – Nej, det är svårt. 

C – Det är helt annorlunda *avbruten* 

K – Den står på egna ben på något sätt, för sig. 

E – Jag håller med. Är man synskadad då är det blindskrift, men annars har man möjlighet 

att lyssna. 

C – Ja, då är det väldigt bra. 

K – Precis, jag tycker att det är helt fantastiskt och vi har ju,,, Det är så att den här hjälpen 

som vi har i biblioteken till exempel, det är så att människor som dessvärre får de här 
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handikappen att de faktiskt söker sig till biblioteken. Det skulle jag vilja säga att det är nog 

fler som vill lyssna på berättelserna än som vill läsa de traditionella. 

V – Det tror jag också.  

K – Det är så enkelt idag också. 

V – Att inte jag läser vanliga böcker, du kan ta med dig ljudboken var du än är. Det är 

svårare med en bok, om du ska gå ut och gå så kan du inte gå och bläddra i en stor, tjock bok, 

det blir jobbigt. 

K – Ja, fast när du går till stranden *avbruten* 

V – Och så börjar det regna, då blir det ännu jobbigare. 

K – Ta med en pocket på semestern. Den kan man ha i fickan. 

C – När man åker på bilresa med barnen *avbruten* 

K – Du det,,, där har vi lyssnat på många timmar, när man har kört bil ute på sommaren 

med barnen. Det är helt suveränt. 

V – Klockrent. 

E och C – Ja. 

V – Man får mixa lite om man säger så, det är inte bara att lyssna på ljud, lite också av det 

traditionella som herren här gillar då, farbrorn här. 

C – Jag tror det skulle passa att använda använder klockspelet för att lyfta fram det 

*avbruten* 

K – För drygt två år sedan *avbruten* 

C – Klockan tre kan ni höra den, det är nio, tolv, femton och arton. 

K – Det är väl cirka två år sedan det installerades? 

C – Ja. 

K – Det börjar bli en del av stadsmiljön, att man hör den där,,, 

C – När jag sitter på jobbet på eftermiddagen och hör klockspelet då vet jag att klockan är 

tre. Det börjar bli en del av stadsbilden. 

K – Det är inte alltid samma melodi som går, det är väldigt olika. 

V – Det är väl tur det. 

K – Men, jag tror klockorna kan bli karaktäristiska, själva klangen. 

V – Att höra samma varje dag, det blir rätt jobbigt. 

K – Den är tydligen ganska avancerad gjord, du kan digitalt programmera de här klockorna 

så att du får ett,,, 

V – Ja, det är väldigt modernt. 

Om barn får välja mellan att uppleva en berättelse i en textboksform eller en 

musiksagoform, vilken tror ni att barn väljer och varför? 



 

 IX 

V – Nu har jag inte egna barn, men min syrra har barn och i deras fall tror jag att de skulle 

välja musiksaga, det tror jag. För jag ser dem inte med för mycket böcker kan jag säga. 

K – Jag tror att det kan vara samma fenomen som Harry Potter filmerna, för många, mina 

egna barn bland annat, de såg filmerna och sedan ville de läsa böckerna. Jag tror att det kan 

vara en sådan,,, 

C – Det är tvärtom mot för hur det var förr. 

K – Ja, förr var det tvärt om. Man blir intresserad av någonting och då vill man veta mer. 

C och E – Ja. 

Har ni något mer som kan vara viktigt att jag tänker på inför skapandet av 

prototypen? Några tankar? 

E – Jag tänker på det här med de olika ljuden som vi kom på, de kan vara bra att ha med. 

Eftersom sagan fortsätter med att utspela sig på biblioteket, så kan det vara *avbruten* 

K – Ja, där är det karaktäristiska ljud faktiskt. Tiljorna som knakar och stentrappan upp. 

D – Ja, där finns en hel del. 

C – Det var som jag sa med kyrkklockan, klockspelet, det skulle man kunna lägga in. – Oj, nu 

är klockan tre, eller något sådant där i detta. 

K och V – Ja, precis. 

C – Det är olika melodislingor, vid jul spelas julsånger,,, Det är väldigt trevligt faktiskt. Det 

börjar bli en ljudbild i Skara. 

E – Sedan när man går in i kyrkan, det ekar när man pratar. 

K – Ja, det är speciellt. Det är härlig akustik där, det säger de som spelar och sjunger där 

inne, det är fantastiskt. Vad spännande med KLUB projektet och KASTIS. Det är bra att 

kulturarvsdelen är med där då. Jag läste att det skulle vara något boksläpp och att det skulle 

vara här, det vore väl lämpligt att ha det i det gamla huset då. Det tycker jag definitivt, det är 

inget att tveka på. Det är väl bara att tuta och köra, tycker jag 

C – Det tycker jag med. 

V – Det tycker jag med. 

K – Det är väl jättebra om det är så att de här ljuden och det här gamla huset, det är väl en 

alldeles utmärkt byggnad att ha en sådan här grej i. Det är lite Harry Potter,,, faktiskt. 

Har ni några övriga tankar? 

K – Jag kan inte komma på något sådär direkt nu. 

V – Jag är väldigt nyfiken på när det blir färdigt. Jag vill höra färdigt. 

K – Vi vill höra på hela faktiskt. 

C – Ja, det vill vi se och höra. 

K – Det här vill vi se, det kan jag säga och höra. 

E – Har ni spelat in hela sagan? 
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D – Nej, men det var teaterstudenter från Vadsbogymnasiet som jag hyrde in. Jag behövde 

bara sex personer men hela klassen kom. 

K – Jag kan tänka mig det, det är ett kul projekt. 

V – Har du en dålig röst, då kvittar det vilken bok du än lyssnar på, då funkar det inte. Det är 

helt omöjligt, jag har försökt. 

K – Ja. 

V – Men, man tog lätt till sig rösterna, det var bra. 

C – Det var jättebra. 

K – Ja. 

D – Jag får tack för att ni ställde upp. 

K – Det är vi som ska tacka. 

C och V – Ja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XI 

Appendix C -  Temaområdesfrågor 

Inledande frågor  
Hur gammal är du?  
Brukar du läsa sagor?  
Tycker du om/tycker inte om att läsa sagor? 
Har du lyssnat på musiksagor förut?  
 
Sagan 
Vad tycker du om sagan?  
Vad tycker du om cirkusdirektören?  
Vad tycker du om Kira? 
Vad tycker du om Luppe? 
Hurdan röst tror du att cirkusdirektören, Kira och Luppe har?  
 
Musiksagan 
Vad tycker du om musiksagan?  
Vad tycker du om cirkusdirektören? (hur låter han?) 
Vad tycker du om Kira? (hur låter hon?) 
Vad tycker du om Luppe? (hur låter han?) 
 
Hur tror du att Kira och Luppe ser ut? (Lyssnat på musiksagan först) 
Hur tror du att cirkusdirektören ser ut? (Lyssnat på musiksagan först) 
 
Var det något ljud som du kände igen?  
 
Jämförelse mellan sagan och musiksagan  
Är det någon skillnad på cirkusdirektören i sagan mot för musiksagan? Om ja, vad är det för 

skillnad-/er? 

Är det någon skillnad på Kira och Luppe i sagan mot för musiksagan? Om ja, vad är det för 

skillnad-/er? 

Tyckte du att Kiras röst passade henne? Passade Luppes röst honom? Passade 

cirkusdirektörens röst honom? Om inte, varför tyckte du det? 

Tycker du att ljuden och musiken stämde överens med bilderna? Om inte, varför? 

Tycker du att ljuden och musiken stämde överens med texten? Om inte, varför? 

Om du får välja mellan att läsa en saga eller lyssna på en musiksaga, vad väljer du och 

varför? 
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Appendix D -  Intervjuer 

Skara, 2016-04-28 

Efter att rektor godkänt att barnen fick intervjuas och att föräldrarna informerats fick de 

barn som lärare valt ut en kort information om vad som skulle ske och att det inte finns 

några rätt eller fel svar på frågorna som skulle ställas. Tre barn i taget intervjuades, de blev 

ombedda att svara en i taget för att underlätta transkriberingen. 

Grupp 1 Inledande frågor 

Fråga Barn Svar 

Hur gamla är ni? Adam 

Enya 

Conrad 

7. 

7 år. 

8. 

Brukar ni läsa sagor? Adam 

 

 

Enya 

Conrad 

Nej, jag brukar inte hinna för jag brukar alltid 

spela Playstation hemma, fotboll eller leka med 

kompisar. Det är det enda jag gör. 

Ibland läser jag sagor. 

Det är jobbigt att läsa. Det är roligare när någon 

annan läser. 

Tycker ni om att läsa sagor Adam 

Enya 

Conrad 

Nej. 

Ja, det gör jag. 

Nej. 

Har ni lyssnat på musiksagor 

förut? 

Adam 

Enya 

Conrad 

Ja, när jag var liten, typ fyra år. 

Jag brukar lyssna på Lasse-Maja. 

En enda, minns inte vad det var för någon. 

 

Grupp 1 Sagan först 

Fråga Barn Svar 

Vad tycker ni om sagan? Enya 

Adam 

 

Conrad 

Den var bra. 

De var inga riktiga varulvar eller vampyrer för 

det finns inte på riktigt. 

Jo, de finns visst på riktigt. Den var bra och rolig. 

Vad tycker ni om 

cirkusdirektören? 

Adam 

 

Enya 

Adam 

Conrad 

Han var konstig och knäpp i huvudet och ful och 

såg ut som en clown. 

Han var elak, dum, oschyst och väldigt ful. 

Jag glömde säga en sak, han var tjock också. 

Han var dum, jättedum. 

Vad tycker ni om Kira? Enya 

Conrad 

Adam 

Jag tyckte hon kanske var lite galen, fast snäll. 

Jag tycker också det. 

Cool. 
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Vad tycker ni om Luppe? Enya 

Adam 

Conrad 

Alltså, han var kanske lite blyg. 

Vanlig.  

Han hade konstigt hår. 

Hurdan röst tror ni att 

cirkusdirektören har? Kira? 

Luppe? 

Adam 

 

Enya 

 

Conrad 

*Härmar en mörk röst*/*Härmar en ljus 

röst*/Vanlig röst (Luppe). 

*Säger ett grovt hallå*/*Härmar en ljus 

röst*/*Härmar en monoton ”vanlig” röst* 

Jag tycker som Enya. 

 

Grupp 1 Musiksagan efter 

Fråga Barn Svar 

Vad tycker ni om 

musiksagan? 

Conrad 

Enya 

 

Adam 

Bra. 

Alltså, vi hade ju redan läst den, så då visste man 

ju vad som hade hänt. Men annars var den bra. 

Jag tyckte den var bra, bra. 

Vad tycker ni om 

cirkusdirektören? Hur lät 

han? 

Conrad 

Enya 

Adam 

Sträng. 

Han kanske var lite elak. 

Han var helt dum i huvudet. 

Vad tycker ni om Kira? Hur 

lät hon? 

Conrad 

Enya 

 

Adam 

*Härmar Kiras röst*, en ljus röst 

Hon var inte riktigt den rösten man trodde, jag 

trodde att hon skulle låta ljusare. 

Jag tycker som Conrad. 

Vad tycker ni om Luppe? 

Hur lät han? 

Conrad 

Adam 

Enya 

*Härmar Luppes röst*, en lugn röst. 

*Härmar Luppes röst*, en lugn röst. 

Jag tycker att han lät blyg. 

Var det något ljud som ni 

kände igen? 

Enya 

Adam 

 

Conrad 

Kyrkan kände jag igen, den hörde jag.  

Jag kände igen cirkusljuden och två saker till, 

bilen och klockan. 

Billjuden. 

Är det någon skillnad på 

cirkusdirektören i sagan mot 

för musiksagan? Om ja, vad 

kan det vara för skillnad? 

Conrad 

Adam 

 

Enya 

Nej, fast han var lite argare i musiksagan. 

Jag tyckte att han var ännu knäppare i huvudet i 

musiksagan. 

Alltså, när jag hörde hans röst så blev han 

mycket elakare. Han var väldigt elakare i 

musiksagan. 

Är det någon skillnad på Kira 

och Luppe i sagan mot för 

musiksagan? 

Adam 

Conrad 

Enya 

Dom var roliga och snälla. 

Man såg dom inte. 

Lite, jag tyckte att Luppe var lite blygare i 

musiksagan och räddare. Kira var modigare i 

musiksagan. 

Tycker ni att Kiras röst 

passade henne? Luppes? 

Conrad 

Adam 

Ja, ja och ja. 

Ja, ja, nej. Jag tycker så här *Härmar en grövre 

och mörkare röst*. 
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Cirkusdirektörens? Om inte, 

varför? 

 

Enya 

Ja, ja och nej. Clowner brukar ju låta så här 

*Härmar en ljus röst*. 

Tycker ni att musiken och 

ljuden stämde överens med  

texten i sagan? Om inte, 

varför? 

Conrad 

Enya 

Adam 

Ja. 

Ja, det tycker jag att det gör. 

Ja, fast cirkusdirektören ska vara ännu argare i 

rösten. 

Tycker ni att musiken och 

ljuden stämde överens med 

bilderna? Om inte, varför? 

Enya 

Adam 

Conrad 

Nja, älgen passade inte in *pekar på den vita 

älgen i sagan*. 

Ja, det tycker jag. 

Japp. 

Om ni får välja mellan att 

läsa en saga eller att lyssna 

på en musiksaga, vad väljer 

ni då och varför? 

Adam 

Enya 

 

 

Conrad 

Jag väljer musiksaga. 

Att läsa själv, för det är kul. Fast jag gillar inte 

skolböckerna. Men det är roligt att lyssna också. 

Jag gillar båda. 

 Musiksaga 

 

Grupp 2 Inledande frågor  

Fråga Barn Svar 

Hur gamla är ni? Simon 

Alex 

Erik 

8 år. 

7 år. 

7. 

Brukar ni läsa sagor? Simon 

Alex 

Erik 

Jag brukar läsa det hemma. 

Jag läser böcker. 

Ja och läsläxa har vi också. Sen får vi skriva egna 

sagor ibland. 

Tycker ni om att läsa sagor Alex 

Erik 

Simon 

Ja. 

Ja, det är kul. 

Ja. 

Har ni lyssnat på musiksagor 

förut? 

Erik 

Simon 

Alex 

En gång innan, hos farmor och farfar. 

Jag också (har lyssnat en gång innan). 

Ja. 

 

Grupp 2 Musiksagan först 

Fråga Barn Svar 

Vad tycker ni om 

musiksagan? 

Simon 

Alex 

Erik 

Jag tycker den var bra. 

Den var spännande. 

Det tycker jag också, den var spännande och rolig 

med. 

Vad tycker du om 

cirkusdirektören? Hur lät 

han? 

Simon 

Alex 

Erik 

Han var dum och dålig. Riktigt elak. 

Han stank. 

Han var arg och så. 
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Vad tycker ni om Kira? Hur 

lät hon? 

Erik 

 

Alex 

Simon 

Hon var snäll för att hon ville få ut den där som 

gjorde kullerbyttor (syftar på Filemon). 

Ganska snäll var hon. 

Jag tycker att hon var modig. 

Vad tycker ni om Luppe? Hur 

lät han? 

Alex 

Simon 

Erik 

Han lät rädd. 

Han var ganska så rädd. 

Rädd, han var riktigt rädd, han var rädd för sin 

faster. 

Hur tror ni att Kira och 

Luppe ser ut? 

Simon 

Erik 

 

Alex 

Kira ser modig ut och Luppe ser rädd ut. 

Jag tror också hon ser snäll och liten ut. Luppe är 

större än Kira, för han är kille. 

Kira ser modigare ut än Luppe. 

Hur tror ni att 

cirkusdirektören ser ut? 

Erik 

Simon 

Alex 

Han ser arg och ful ut. 

Som ett fult troll. 

Ful och stinker som ett troll. 

Var det något ljud som ni 

kände igen? 

Erik 

 

Alex 

Simon 

Erik 

Alex 

Det var cirkusljudet, för jag har varit på cirkus 

och då låter det sådär, så jag kände igen det. 

Det gjorde jag med. 

Och klockorna också. 

Ja, klockorna också och bilen. 

Ja, det kände jag också igen. 

   

 

Grupp 2 Sagan efter 

Fråga Barn Svar 

Vad tycker ni om sagan? Simon 

Alex 

Erik 

Bra. 

Tummen upp. 

Tusen tummar upp. Den var rolig att lyssna på 

(syftar på musiksagan). 

Vad tycker ni om 

cirkusdirektören? 

Alex 

Simon 

Erik 

Han stank och han var elak. 

Dålig. 

Elak. 

Vad tycker ni om Kira? Simon 

Alex 

Erik 

Hon var ganska snäll. 

Hon var cool för hon kunde vara en fladdermus. 

Snäll, hon var riktigt cool, ja. 

Vad tycker ni om Luppe? Simon 

Alex 

Erik 

Rädd. 

Riktigt rädd *Härmar rädd röst*. 

Luppe är riktigt, riktigt rädd. ”Nej, faster kommer 

komma på mig, bla bla bla”. 

Är det någon skillnad på 

cirkusdirektören i sagan mot 

Erik 

 

Simon 

Ja. Han var mer elak än förut (syftar på att han 

var mer elak i musiksagan). 

Ja, han var elakare i musiken, fast han var elak i 
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för musiksagan? Om ja, vad 

kan det vara för skillnad? 

 

Alex 

sagan också. 

Jag tycker som Erik. 

Är det någon skillnad på Kira 

och Luppe i sagan mot för 

musiksagan? 

Simon 

Alex 

 

Erik 

Nej, det tyckte inte jag, vet inte varför. 

Jo, det var det faktiskt. Luppe blev räddare och 

Kira blev lite modigare. 

Ja, det var det, tycker som Alex. 

Tycker ni att Kiras röst 

passade henne? 

Luppes? 

Cirkusdirektören? 

Alex 

Erik 

Simon 

 

Erik 

Ganska bra alla. 

Tyckte jag med och till Luppe (alla håller med). 

Men cirkusdirektörens röst skulle låta så här 

*Härmar en arg och mörk röst*. 

Ja. 

Tycker ni att musiken och 

ljuden stämde överens med 

texten i sagan? Om inte 

varför? 

Simon 

Alex 

Erik 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Tycker ni att musiken och 

ljuden stämde överens med 

bilderna i sagan? Om inte 

varför? 

Simon 

Alex 

Erik 

Ja. *Börjar nynna på en cirkusmelodi*. 

Ja och cirkusen lät verkligen som en cirkus. 

Ja, verkligen. 

Om ni får välja mellan att 

läsa en saga eller att lyssna 

på en musiksaga, vad väljer 

ni då och varför? 

Simon 

Erik 

Alex 

 

Simon 

 

Erik 

 

Alex 

Läsa en saga, för att jag är bra på att läsa. 

Jag skulle nog också välja att läsa. 

Jag med, men det är kul att lyssna på en 

musiksaga. 

Ja, båda är kul, jag kan inte välja. Jag vill välja 

båda. 

Jag tycker också att det är kul att lyssna, det är 

svårt att välja.  

Jag tycker att det är lätt att läsa. 

 

Skövde, 2016-05-08 

Efter att ha fått tillstånd av föräldrarna till fyra barn, två pojkar och två flickor i åldrarna 6 – 

12 år om studien och integritetsskydd informerades barnen om vad som skulle ske och att 

det finns inga rätt eller fel svar på frågorna. Intervjuerna spelades in, transkriberades och 

skrevs ut.  

 

Inledande frågor – hela gruppen 

Frågor Gustaf Henrik Ida Jenny 

Hur gammal är 

du? 

12 år 6 6 9 

Brukar du läsa 

sagor? 

Nja, ibland Ja, mamma 

läser 

Ja, men jag kan 

inte så bra 

Ja, jag läser 

Tycker du 

om/tycker inte 

Nja, sådär Ja Ja Ja 
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om att läsa 

sagor? 

Har du lyssnat 

på musiksagor 

förut? 

Ja, förut i 

skolan 

Nej Ja Ja 

 

Musiksagan först (G och H, enskilda intervjuer) 

Frågor Gustaf Henrik 

Vad tycker du om 

musiksagan? 

Jo, den är ju spännande. Den var 

inte som andra musiksagor som 

jag har hört förut. Den här var ju 

riktigt bra. Andra musiksagor 

brukar vara tråkiga, bara prata. 

Den var rolig. 

Vad tycker du om 

cirkusdirektören? 

Han lät inte direkt som om man 

skulle gå på Cirkus Maximum, 

han lät elakare. 

Han lät dum. 

Vad tycker du om 

Kira? 

Ja du, snäll på något sätt. Hon lät 

inte så där blyg direkt. 

Snäll och rolig. 

Vad tycker du om 

Luppe? 

Ja, konstig, lite sådär. Han lät väl 

mer blyg. 

Han var rädd. 

Hur tror du att 

Kira och Luppe 

ser ut? 

Luppe är nog brunhårig och ser 

blyg ut. Kira har nog ganska långt 

hår med bruna ögon. Det känns så 

på något sätt. 

Jag vet inte, roliga tror jag. 

Hur tror du att 

cirkusdirektören 

ser ut? 

Som en riktig fjolla tror jag. Nej, 

men han ser nog ut som ett troll, 

ful och stor. 

Farlig. 

Var det något 

ljud som du 

kände igen? 

 

Ja, det var väl lite olika. 

Cirkusmusiken känns det som jag 

kände igen. Sen var det väl lite 

vanliga ljud som fåglar och bilar. 

Kira lät som en tjejkompis som jag 

har, hon låter typ så. 

Jag vet inte. 

 

Sagan efter (G och H, enskilda intervjuer) 

Frågor Gustaf Henrik 

Vad tycker du om 

sagan? 

Den var bra och spännande. Bra. 

Vad tycker du om 

cirkusdirektören? 

Inte så snäll verkar det som. Inte 

som man hade tänkt sig att en 

cirkusdirektör är på en cirkus. 

Ingenting. Han var dum. 



 

 XVIII 

Vad tycker du om 

Kira? 

En snäll tjej. Snäll. 

Vad tycker du om 

Luppe? 

Han var blyg och verkade rädd 

för sin faster. 

Ingenting. 

Är det någon 

skillnad på 

cirkusdirektören i 

sagan mot för 

musiksagan? 

Ja, när man lyssnade på 

musiksagan och hörde honom så 

blev han som lite större och 

argare. Men, när man tittade i 

boken så kändes han lite 

konstigare. Han såg inte ut som 

jag tänkte mig direkt. 

Jag vet inte. 

Är det någon 

skillnad på Kira 

och Luppe i sagan 

mot för 

musiksagan? 

Nja, inte så stor skillnad. Jag 

tänkte nästan att de såg ut 

ungefär sådär. 

Jag vet inte nu heller. 

Tycker du att 

Kiras röst 

passade henne? 

Luppes? 

Cirkusdirektören? 

Kira och Luppes röst var okej, 

men inte cirkusdirektörens 

direkt. Han skulle nog låtit både 

lite snällare ibland och lite argare 

ibland. 

Ja, det gjorde de. 

Tycker du att 

ljuden och 

musiken stämde 

överens med 

bilderna? Om 

inte, varför? 

Ja, om det skulle funnits liknande 

musiksagor så skulle jag 

definitivt lyssna på den. 

Ja. 

Tycker du att 

ljuden och 

musiken stämde 

överens med 

texten? Om inte, 

varför? 

Jag tycker att de passar bra. Ja. 

Om du får välja 

mellan att läsa en 

saga eller att 

lyssna på en 

musiksaga, vad 

väljer du och 

varför? 

Musiksaga. Jag brukar ju läsa 

mycket men jag gillar det inte 

egentligen. Det är bättre med 

musiksaga. 

Saga som mamma läser. 

 

 

 

 



 

 XIX 

Sagan först (J och I, enskilda intervjuer) 

Frågor Jenny Ida 

Vad tycker du om 

sagan? 

Den var bra. Bra. 

Vad tycker du om 

cirkusdirektören? 

Han var inte snäll. Elak och dum. 

Vad tycker du om 

Kira? 

Hon var snäll och tuff. Snäll. 

Vad tycker du om 

Luppe? 

Luppe var rädd. Han var smart. 

Hurdan röst tror 

du att 

cirkusdirektören, 

Kira och Luppe 

har? 

Arg/snäll/ganska mörk. Elak/rolig och snäll/rädd. 

 

 

Musiksagan efter (J och I, enskilda intervjuer) 

Frågor Jenny Ida 

Vad tycker du om 

musiksagan? 

Den var bra. Bra. 

Vad tycker du om 

cirkusdirektören? 

Hur lät han? 

Han lät som en ”arging”. Han lät elak, lite mörk. 

Vad tycker du om 

Kira? Hur lät hon? 

Kira lät som en tjej. Ljus och snäll. 

Vad tycker du om 

Luppe? Hur lät 

han? 

Har var mörk (lät mörk). Han var rädd. 

Var det något ljud 

som du kände 

igen? 

Ja, fågeln och cirkusmusiken, 

bilen och kanske något mer, 

kommer inte på bara. Jo, 

människor som hejade och 

klappade händerna. 

Cirkusen. Jag har varit på cirkus. 

Är det någon 

skillnad på 

cirkusdirektören i 

sagan mot för 

musiksagan? Om 

Ja, han var mörkare (syftar på 

musiksagan). 

Nej. 



 

 XX 

ja, vad kan det 

vara för skillnad? 

Är det någon 

skillnad på Kira 

och Luppe i sagan 

mot för 

musiksagan? 

Ja, lite. Dom var roligare när jag 

hörde dom. 

Nej. 

Tycker du att Kiras 

röst passade 

henne? Luppes? 

Cirkusdirektörens? 

Ja/Ja/Ja. Ja/Ja/Ja. 

Tycker du att 

musiken och 

ljuden stämde 

överens med 

texten i sagan? Om 

inte varför? 

Det var lika tycker jag. Ja. 

Tycker du att 

musiken och 

ljuden stämde 

överens med 

bilderna, om inte 

varför? 

Det stämde. Ja. 

Om du får välja 

mellan att läsa en 

saga eller att 

lyssna på en 

musiksaga, vad 

väljer du då och 

varför? 

Läsa, för att det är bra och kul att 

läsa, men det är roligt att lyssna 

också. 

Lyssna för att man behöver inte 

säga orden när man läser. 

 

 


