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Förord 

Jag vill tacka alla förskolor som medverkat i min enkätundersökning och 

pedagogerna Gerd Nordin, Nina Godet och Anne Hjärtqvist som testat mina 

material och delat med sig av sina erfarenheter. Utan er hjälp hade det inte gått. 

Jag vill även tacka min handledare Sven Holmberg, som varit ett stort stöd under 

examensarbetet och som uppmuntrat mig till fortsatt arbete.  

     Det här examensarbetet har gjort att jag kommit en bit på väg mot mitt 

yrkesinriktade mål som är att få göra pedagogiskt bildmaterial till förskolor. Den 

kunskap jag fått under arbetets gång är värdefull när jag i framtiden ska illustrera 

material för barn.   

      

          

Västerås, juni 2006 

Lenita Holm 
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Sammanfattning 

Vid intervjuer i februari 2006 med pedagoger på ett föräldrakooperativ framkom 

att deras läromedel inte räckte till för att täcka deras barns olika behov. Varken 

deras egentillverkade eller köpta material var tillräckligt funktionellt.  

     Syftet med detta examensarbete har varit att utforma bildmaterial till 

föräldrakooperativet. Med målsättningen att ta fram ett språkfrämjande och 

målgruppsanpassat material till dem. För att kunna göra det har jag använt mig av 

två metoder, enkätundersökning och aktionsforskning.  

     Enkätundersökning - För att få en bild av hur språkfrämjande arbetsmaterial 

ser ut på olika förskolor. Genom undersökningen fick jag reda på hur de främjar 

sina barns språk, vilka arbetsmaterial de använder samt vilka egenskaper ett 

språkfrämjande material bör ha.  

     Aktionsforskning - För att i ett nära samarbete med pedagoger undersöka hur 

ett mer anpassat bildmaterial kan utformas till deras barns olika behov. Det är 

främst genom att ha varit med under hela processen och sett vad som skett under 

arbetets gång jag lärt mig hur arbetsmaterial kan anpassas till målgruppen.   

     När jag analyserade befintligt bildmaterial och utformade nytt utgick jag från 

teorierna i informationsdesign. När jag tillverkade mina bilder tillämpade jag 

dessa i praktiken.  
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Inledning 

”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen 

en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en 

helhet”. (Förskolans läroplan, Lpfö 1998)  

     I läroplanen (Lpfö 1998) står: ”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas 

till alla barn i förskolan”. Vid intervjuer i februari 2006 med pedagoger på ett 

föräldrakooperativ framkom att deras nuvarande undervisningsmaterial inte var 

tillräckligt funktionellt och anpassat till deras barn olika behov. 

Föräldrakooperativets barn ett till fem år befann sig på olika nivåer i sin 

språkutveckling. Två av barnen hade försenad språkutveckling medan några barn 

hade börjat intressera sig för bokstäver och ett av barnen kunde redan läsa. Ett av 

läroplanens mål är att ”förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 

den skriftspråkliga världen.”      

Problemformulering 

Pedagogerna Gerd Nordin och Nina Godet berättade vid intervjun att varken deras 

egentillverkade eller deras köpta material var optimalt.  

     ”Problemet med att göra eget bildmaterial är att framtagandet av bilder är 

tidsödande och att det ofta sker under tidspress, vilket i sin tur innebär att 

kvaliteten blir lidande.” (Godet, N. 2005)   

     ”Brister finns även i det köpta materialet. I vissa flanellografsagor
1
 saknas 

väsentliga bilder i berättelsen och ibland kan bilderna vara för små och detaljrika 

för att barnen ska förstå innebörden. Framförallt de yngre och de språksvaga 

barnen får svårt att hänga med i berättelserna.” (Nordin, G. 2005)    

Uppgiftsformulering  

Min uppgift är att undersöka hur föräldrakooperativets material kan anpassas till 

deras barns olika behov samt utforma nya material till dem. Då deras barn 

befinner sig på olika nivåer i sin språkutveckling vill jag ta fram ett material som 

främjar deras barns språk. För att kunna göra det ska jag även undersöka hur 

språkfrämjande arbetsmaterial ser ut på olika förskolor.     

Målgrupp 

Målgruppen är föräldrakooperativets förskolebarn i åldrarna ett till fem år. Samt 

pedagogerna som ska testa materialets användarvänlighet och funktionalitet. 

                                                 
1
 Se bilaga 2. 
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Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utforma bildmaterial som är språkfrämjande 

och målgruppsanpassat.  

Frågeställningar 

Frågeställningar kopplade till syftet: 

 Hur ser språkfrämjande arbetsmaterial ut? 

 Hur kan arbetsmaterial anpassas till målgruppen?      

Avgränsning  

Syftet var att utforma språkfrämjande bildmaterial. Däremot hann jag inte inom 

tidsramen för det här examensarbetet undersöka om mitt material främjar barnens 

språk då det skulle ta för lång tid att registrera deras språkutveckling. Med hjälp 

av enkäter undersökte jag istället hur språkfrämjande arbetsmaterial ser ut på olika 

förskolor. Med målsättningen att kunna använda mig av det som undersökningen 

gav när jag utformar nytt material till föräldrakooperativet.  

     Eftersom min enkät hade öppna svarsalternativ fick jag många varierande svar. 

Därför har jag inte sammanställt allt utan bara tagit med det som var väsentligt för 

undersökningen. I en bilaga kan förskolornas svar ses i sin helhet (se bilaga 1). 

     Syftet var också att omarbeta och tillverka nytt bildmaterial anpassat till 

målgruppen. Av alla de material som behövde förbättras på föräldrakooperativet, 

valde jag ut tre bildmaterial att arbeta vidare med - en saga, en ramsa och en sång. 

Att göra flera versioner och varianter av mina bildmaterial för att testa och 

jämföra vad som fungerar och inte fungerar hade inte hunnits med på tio veckor. 

Istället letade jag upp liknande material på Internet för att jämföra med 

pedagogernas befintliga. Genom att låta pedagogerna analysera för- och nackdelar 

i sitt egna och andras material fick jag en bredare bild av vad som kunde 

förbättras.  

     Jag använda mig av teorierna i informationsdesign när jag utformade och 

tillverkade mina bildmaterial. Genom en bra grund att utgå ifrån sparade jag tid.       

Författarens referensram 

Detta examensarbete avslutar min utbildning Informativ Illustration 120 poäng 

vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Mitt mål med utbildningen är att i 

framtiden få göra pedagogiskt bildmaterial för barn. Intresset att vilja skapa 

material har vuxit fram under de år jag själv har arbetat som pedagog i olika 

förskolor. I examensarbetet har jag använt mig av de teoretiska och praktiska 

kunskaper jag fått under utbildningen i ämnet informationsdesign.    
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Teori 

Här nedanför redogör jag för vad informationsdesign är och hur jag använt mig av 

informationsdesign i teori och praktik.  

Informationsdesign 

”Informationsdesign (information design, ID) är ett flervetenskapligt akademiskt 

ämne som omfattar ett helhetsperspektiv på studier av teknik och processer för 

utformning och användning av informationsmaterial. Informationsdesign tar 

utgångspunkt i informationsflödet från sändare till mottagare och analyserar 

varje del av kommunikationsprocessen på ett kritiskt sätt”. (Pettersson, R. 

2003:284) 

     När pedagogerna ska utprova mitt bildmaterial på barnen är det viktigt att 

studera hur kommunikationen mellan sändare och mottagare fungerar.  

Kommunikation 

”Vid kommunikation vill en eller flera personer förmedla ett eller flera budskap 

till en eller flera andra personer. Eftersom det i praktiken ytterst sällan fungerar 

med tankeöverföring så använder sändaren en representation för att förmedla sitt 

budskap på ett effektivt sätt. En representation är ett medium med ett specifikt 

budskap. När mottagaren sedan uppfattar budskapet på det sätt som sändaren har 

avsett så kan vi anse att kommunikationen är lyckad.” (Pettersson, R 2002:77- 78) 

     På föräldrakooperativet är pedagogerna sändare, arbetsmaterialen de använder 

är representationen och barnen som ska förstå budskapet är mottagare.  

Syftet med informativa bilder 

”Vanliga syften med informativa bilder är att skapa och upprätthålla 

uppmärksamheten, underlätta inlärning, visa, förklara, åskådliggöra, illustrera, 

informera, sammanfatta, förtydliga, förmedla, belysa och presentera”. 

(Pettersson, R. 2002:103-104)  

     Enligt Rune Pettersson (2002:64) är ”begreppen fatta, begripa, tolka, förstå, 

förklara respektive lära sig centrala begrepp inom informationsdesign.”  

     För att pedagogerna ska kunna förmedla budskapet till barnen med mina 

bildmaterial är målet att utforma ett användarvänligt material. För att barnen ska 

kunna uppfatta budskapet är syftet att tillverka informativa bilder till som barnen 

kan förstå och tolka.    
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Informationsmaterial 

”Ett bra informationsmaterial har en tydlig struktur. Det är relevant, läsligt, 

läsbart och läsvärt för de avsedda mottagarna och uppfyller högt ställda krav på 

god ekonomi, korrekt innehåll, god språklig och teknisk kvalitet.” (Pettersson, R. 

2002:23)  

     Jag anser att de krav som finns på ett bra informationsmaterial även bör gälla 

förskolans arbetsmaterial eftersom det används i lärande syfte.  

Bilder 

”Bilder förstärker vår kunskap när de är nära den verkliga erfarenheten. 

Innehållet, strukturen, sammanhanget och bildformatet påverkar läsarens 

förmåga att uppfatta ett budskap.  Det finns all anledning att utgå från att olika 

bildvariabler har stor betydelse för vår förmåga att läsa och förstå bilder.” 

(Pettersson, R. 2003:318) 

Innehåll i bilder 

”Vid produktion av informationsmaterial är det viktigt att utforma innehållet så 

att det blir så lätt tillgängligt som möjligt för mottagarna. Läsaren måste alltid 

kunna urskilja figur mot bakgrund utan problem. Informationsproduktion kan 

sägas vara motsatsen till kamouflage. (Pettersson, R 2002:66)   

     ”Vi kan förutsätta att en lättläst bild har en större funktionell och 

kommunikativ inverkan än en svårläst bild. En bild som är lätt att läsa och förstå 

förmedlar information lättare och bättre än en bild som är svår att läsa och 

förstå.” (Pettersson, R 2003:316) 

Motiv 

”En bra informationsbild har ett innehåll som är intressant och läsvärt för 

läsaren. Motivet bör vara vanlig och lätt att känna igen. Det bör dock inte vara 

banalt och inte heller för abstrakt.” (Pettersson, R 2002:187)   

     ”Vi vet att bilder mycket lättare påverkar våra attityder och känslor än vad tal 

och text gör. För barn upp till sjuårsåldern är det viktigt att hela motivet syns 

tydligt. Viktiga delar av motivet får inte vara skymda eller saknas i bilden. Många 

barn uppfattar att det som inte finns med på bilden inte heller finns i 

verkligheten.” (Pettersson, R 2002:187)   

Realism och detaljrikedom 

”Informationsbilden bör ha en hög grad av realism och vara så naturtrogen som 

möjligt. Bilden bör inte vara alltför ’artistisk’ och därför mångtydig. Bilder i 

informationsmaterial bör vara enkla och fåtydiga för att undvika förvirring och 

missförstånd. Informationsbilden bör ha få detaljer. För många detaljer i en bild 

ger lätt störande brus. Skuggor och andra störande designelement gör bilden 

onödigt komplex och därför svårare att läsa. Vid muntliga presentationer bör vi 

undvika överbelastning. Det är vanligt med alldeles för mycket information på 

enskilda bilder. Det är ofta nödvändigt att dela upp komplex information på flera 

delbilder.” (Pettersson, R. 2002:187) 
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Utförande av bilder 

”Vid produktion av informationsbilder gäller givetvis alltid att bilderna måste 

innehålla den information som de skall förmedla. Bildens innehåll, utförande, 

kontext och fysiska form leder till en upplevelse och förhoppningsvis även till 

inlärning och minne. Producenten måste alltid definiera sin målsättning med 

varje bild. Vad är syftet med bilden? Vilken information och vilka känslor skall 

bilden förmedla? Vem är mottagare? I vilket medium skall man distribuera 

bilden?” (Pettersson, R 2002:192)  

Färg 

”Informationsbilder bör ofta vara utförda i färg, men inte i ickerealistiska färger. 

Färgmarkeringar kan användas för att ”hålla ihop” olika avsnitt inom material. 

Färger kan ge omväxling och även användas för dekoration. Användningen av 

färger måste emellertid vara konsekvent genomförd. Barn föredrar vanliga 

nyanser nära kulörtonernas maximalkulörer framför svagare nyanser. Även 

vuxna upplever ljusa nyanser som bättre och mer positiva än mörka.” (Pettersson, 

R 2002:201)  

Färgkodning 

För att underlätta inlärning från bilder visade forskning gjord av Dwyer (1994)  

bland annat att ”användning av färgkodning förbättrar uppmärksamheten, 

motivationen och minnesförmågan.” (Pettersson, R. Waern, Y 2004:184)  

Teknisk kvalitet 

”Bildens tekniska kvalitet bör alltid vara anpassad till det aktuella mediet. En 

tryckt bild måste ha god läslighet. Den bör vara matt eller distinkt och varken 

suddig eller blank och därmed bländande. Upplösningen bör vara tillräckligt god 

för att återge de detaljer som ska framträda i bilden.” (Pettersson, R 2002:205) 

Användning av informationsdesign i teori och praktik  

För att kunna målgruppsanpassa mina bildmaterial till föräldrakooperativet har 

teorierna om hur barn lär sig från bilder varit värdefulla. När jag analyserat 

befintligt bildmaterial och jämförde det med liknande utgick jag från teorierna i 

informationsdesign. Vid tillverkning av mina bilder tillämpade jag teorierna i 

praktiken. ”Genom att tillämpa grundreglerna inom informationsdesign ser 

sändarna alltid till att all dokumentation är aktuell, begriplig, korrekt och 

relevant för avsedda målgrupper.” (Pettersson, R. 2002:02)  

      Jag har även fått både teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet 

informationsdesign under min utbildning på programmet Informativ Illustration. 

Som del i utbildningen fick jag i uppgift att illustrera informationsmaterial i olika 

sammanhang. I lärande syfte fick jag respons på mitt arbete i form av konstruktiv 

kritik utav både kunniga lärare och elever. Den teoretiska kunskap jag fått i hur 

man informerar med bilder och den praktiska vad gäller färg, form och teknisk 

kvalitet har varit till stor hjälp när jag utformat och tillverkat mina bildmaterial till 

föräldrakooperativet.  
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Metod 

Mina frågeställningar löd: ”Hur ser språkfrämjande arbetsmaterial ut?” och 

”Hur kan arbetsmaterial anpassas till målgruppen?”  

För att finna svar har jag använt två metoder, dels en enkätundersökning för att få 

en bild av hur språkfrämjande arbetsmaterial ser ut på olika förskolor, dels 

aktionsforskning för att i ett nära samarbete med pedagoger undersöka hur 

bildmaterial kan anpassas till deras barns olika behov. Här nedanför ges en 

beskrivning av de båda metoderna:  

Enkätundersökning 

I boken Vetenskaplig metod (2003) skriver författaren Rolf Ejvegård att:  

     ”När man vill ta reda på åsikter, tyckanden, uppfattningar, kunskaper o.s.v. 

hos en population, så använder man sig i forskningssammanhang av intervjuer 

eller enkäter. Intervjun är en muntlig kommunikation medan enkäten är skriftlig. 

Enkäten består av ett frågeformulär som sänds ut till ett större antal personer.”  

(Ejvegård, R. 2003:47) 

     ”Svaren i intervjuerna och i enkäterna kan vara bundna eller öppna. Med 

bundna svar menas att respondenten får välja mellan olika svarsalternativ, t.ex. 

ja, nej och vet inte. I de öppna svaren får respondenten svara fritt.” (Ejvegård, R. 

2003:49)   

Aktionsforskning  

Begreppet aktionsforskning och hur man använder sig av metoden i praktiken 

förklaras närmare i Karin Rönnermans bok Aktionsforskning i praktiken. – 

erfarenheter och reflektioner (2004).  

     ”Aktionsforskning handlar om att utveckla och förändra en verksamhet men 

också om att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till och vad som 

sker under arbetets gång.” (Rönnerman, K. 2004:13) 

     ”Aktionsforskning handlar om att åstadkomma en arena för samspel mellan 

teoretiker och praktiker, där de praktiska och teoretiska perspektiven samspelar i 

en gemensam process för att åstadkomma utveckling”. (Rönnerman, K. 2004:218)  

     I Boken Forskare och konsult – om aktionsforskning och fallstudier i 

företagsekonomi, (1995)  skriver författaren Evert Gummesson att:  

     ”Aktionsforskning har alltid som mål att både lösa problem och att öka den 

vetenskapliga kunskapen.” (Gummesson, E. 1985:68) 
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Enkätundersökning 

För att ta reda på hur språkfrämjande arbetsmaterial ser ut på olika förskolor 

använde jag en kvalitativ enkätundersökning med öppna svar, kvalitativ - för att få 

en fördjupad förståelse för hur eller vad pedagogerna använder för att främja 

barns språk. Öppna svar - för att få fram pedagogernas personliga åsikter om 

materialen.  

Arbetsprocessen 

Till min undersökning valde jag ut sex olika förskolor i Västerås som på sin 

hemsida framhållit att de arbetar språkinriktat. Enkäten delades ut till 25 stycken 

förskoleavdelningar och pedagogerna fick svara avdelningsvis på följande frågor:  

1. Hur arbetar ni med barnens språk på avdelningen? 

2. Använder ni något arbetsmaterial för att främja barnens språkutveckling - 

vilket i så fall? Berätta om fördelar och nackdelar med materialen?   

3. Tycker ni att ert arbetsmaterial främjar språkutvecklingen även för de barn 

som har särskilda behov eller försenad språkutveckling? Motivera gärna 

svaret och/eller kom med förslag till förbättring? Berätta också om ni 

saknar något material. 

Frågorna i enkäten fick plats på en A4-sida och pedagogerna hade åtta rader till 

sitt förfogande att svara fritt på varje enskild fråga. Sammanlagt fick jag svar från 

22 förskoleavdelningar. Hälften av svaren kom från småbarnsavdelningar med 

barn ett till tre år. Resterande svar kom från syskonavdelningar med barn tre till 

fem år. Svaren har jag valt att sammanställa på detta sätt: 

 För att åskådliggöra svaren på fråga ett och två som handlade om arbetsätt 

och arbetsmaterial, har dessa sammanställts i en tabell (se sidan 13).   

 Pedagogernas svar om för- och nackdelar med materialen samt vilka 

material som är språkfrämjande för språksvaga barn, har sammanfattats på 

sidan 14.   

     Enkätsvaren från de 22 förskoleavdelningar som deltog i min undersökning 

kan ses i sin helhet i bilaga 1. Eftersom pedagogerna fått svara avdelningsvis och 

anonymt har jag valt att namnge deras förskoleavdelning som de representerar 

med en bokstav som namn (se bilaga 1).      

     Eftersom jag valde öppna frågor i min enkätundersökning har jag fått många 

varierande och även liknande svar på fråga ett och två. För att kunna få plats att 

sammanställa dessa svar i en tabell valde jag att gruppera liknande material och 

arbetsätt med varandra, till exempel har dockor, handockor och fingerdockor fått 

dela på en rad istället för att placeras ut på tre rader (se tabell 1, sidan 13).  

     Även frågorna om materialens för- och nackdelar och material för språksvaga 

barn gav många varierande och liknande svar. När flera avdelningar svarat på 

liknande sätt har jag valt att sammanfatta detta med egna ord. Sedan har jag 

hänvisat till bilaga 1 och angett från vilka avdelningar jag hämtat informationen.  
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Resultat av enkätundersökningen  

Arbetssätt och arbetsmaterial  

De arbetssätt och arbetsmaterial som pedagogerna sagt att de använder för att 

främja barns språk kan ses i tabellens vänstra spalt (se tabell 1). Bokstäverna i 

övre raden motsvarar de 22 avdelningar som deltog i enkätundersökningen. A - K 

är småbarnsavdelningar och L - V är syskonavdelningar. I de lodräta spalterna 

under bokstäverna har jag kryssat i vad varje avdelning svarat. I spalten till höger 

har jag summerat antalet förskolor som använder de olika sätten eller materialen. 

En beskrivning av varje arbetsmaterial ges i bilaga 2.   

 

Arbetssätt 
Småbarnsavdelningar Syskonavdelningar S:a 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 

Kommunikation  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 

Använda rim och ramsor x x x   x x x x   x x x x x  x x    x x x 17 

Läsa eller berätta sagor fritt x x x  x  x x  x x x x   x x x x x x x 17 

Sjunga, rörelselekar, lyssna på musik x x x   x x x     x x x   x x x   x x x     15 

Tecken till tal som stöd   x                   x     x           x x 5 

Dramatisera sagor, uppträda     x             x     2 

Arbetsmaterial 
Småbarnsavdelningar Syskonavdelningar S:a 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 

Figurer, mjukisdjur – att visualisera med  x   x x     x x x x x   x     x x x x x x   15 

Böcker  x x       x x   x x x x     x x x  x x x 14 

Flanellografsagor, flanellografbilder x x x         x   x x x x x x       x x x 13 

Bilder – att visualisera med       x x x x x     x  x     x      x x 10 

Sångkort x         x x x   x x         x     x       8 

Dockor, handdockor, fingerdockor x x    x         x     x               x x  7 

Sångpåsar, sagopåsar x   x             x              x x       5 

Bordssagor   x x       x x                            4 

Majaprojektet - Majas alfabet                        x         x x     x   4 

Språkpåsar, språklådor                     x    x   x      x     4 

Språkmaterial - sortera, ordna, para ihop               x         x              x x  4 

Bokstäver, ord                                   x   x x   3 

Instrument, levande musik         x             x                     2 

CD-skivor     x       x             2 

Ljudlotto                                   x        1 

Utklädningskläder, masker         x                                  1 

Tabell 1. Arbetsätt och arbetsmaterial förskolor använder sig av för att främja barns språk.  
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Materialens fördelar och nackdelar 

Det pedagogerna svarade i enkäten (se bilaga 1) om materialens fördelar och 

nackdelar har jag sammanfattat här nedanför.  

Fördelar med materialen: 

 Bilder och figurer som visas tillsammans med sagor och sånger är bra för 

små barn som kanske saknar begrepp för olika ord. (avd. A, C, G, I. 

Bilaga1) 

 Barn har lättare att förstå om de lär sig med flera sinnen. (avd. H. Bilaga 1) 

 Flanellograf och sångkort är något som gör alla barn delaktiga. (avd. K. 

Bilaga 1)   

 Språklådor väcker nyfikenhet och intresse hos barn och de kan lära sig 

saker som till exempel färger, siffror och nya ord (avd. N. Bilaga 1)   

 Ett konkret material gör barnen mer delaktiga och intresserade. (avd. T. 

Bilaga 1)     

Nackdelar med materialen: 

 Vid användning av gosedjur i samlingen kan nackdelen vara att barnen 

koncentrera sig mer på dem (avd. D. Bilaga 1) 

 Det kan vara svårt att hålla upp bildmaterial så att alla barn ser, bilderna 

bör därför vara enkla och tydliga (avd. L. Bilaga 1) 

 Ibland kan det vara svårt att hitta bra och tydliga bilder att visualisera med. 

(avd. U. Bilaga 1) 

 När det gäller sångkort och språkpåsar kan barnen bli otåliga när de väntar 

på sin tur, det får inte dra ut på tiden. (avd. K. Bilaga 1) 

Material för språksvaga barn  

De flesta pedagoger har svarat att deras nuvarande arbetsmaterial och arbetssätt är 

språkfrämjade även för barn med språksvårigheter (se bilaga 1). De har även 

motiverat vad de anser är viktigt för språksvaga barn. Dessa motiveringar har jag 

sammanfattat här nedanför.  

 Det är bra med ett konkret material som bilder eller figurer till sagan eller 

sången. Det gör att barnen både kan se och höra och att de kan koppla 

ihop orden till något konkret. (avd. A, D, G, M, N, P. Bilaga 1) 

 Det är viktigt att anpassa materialet efter barnets behov eftersom varje 

barn är unikt och kan behöva olika saker för att utvecklas. (avd. F, K. 

Bilaga 1)   

 Det finns möjlighet att låna material från habiliteringen eller logoped vid 

behov. (avd. B, J. Bilaga1) 

 Teckenstöd kan hjälpa till att främja språkutvecklingen för barn med 

försenad språkutveckling. (avd. B, L, O, U, V. Bilaga 1) 
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Vad undersökningen gav  

Genom min kvalitativa enkätundersökning med öppna svar har jag nu fått reda på 

att pedagogerna främjar barns språk genom kommunikation, rim och ramsor, 

sagor, sång och musik med mera. När de sedan ska förmedla ramsorna, sagorna 

och sångerna kan de använda sig av olika arbetsmaterial som böcker, bordssagor, 

flanellografmaterial, bilder, figurer och sångkort med mera (se tabell 1).  

     Jag fick även intressanta svar om vilka egenskaper arbetsmaterialen bör ha för 

att främja barns språk och hur barnen lär sig av de olika materialen. Pedagogerna 

tog även upp vikten av att anpassa metoden och materialen efter barnets behov.   

     Undersökningen gav inte bara en bild av hur språkfrämjande arbetsmaterial ser 

ut utan även en bild av hur kommunikationsprocessen är inblandad när barns 

språk ska främjas. När jag själv ska utforma bildmaterial till föräldrakooperativets 

barn ska jag därför ta hänsyn till hur kommunikationen från sändare till mottagare 

fungerar. Med målsättningen att barnen ska förstå budskapet. Rune Pettersson 

(2002:77- 78) anser att ”Vid kommunikation vill en eller flera personer förmedla 

ett eller flera budskap till en eller flera andra personer. Eftersom det i praktiken 

ytterst sällan fungerar med tankeöverföring så använder sändaren en 

representation för att förmedla sitt budskap på ett effektivt sätt. En representation 

är ett medium med ett specifikt budskap. När mottagaren sedan uppfattar 

budskapet på det sätt som sändaren har avsett så kan vi anse att 

kommunikationen är lyckad.”  
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Aktionsforskning 

Vid intervjuer (feb, 2006) med pedagoger på ett föräldrakooperativ framkom att 

deras nuvarande undervisningsmaterial inte var tillräckligt funktionellt för att 

täcka deras barns olika behov. Enligt pedagogerna hade varken det 

egentillverkade eller det köpta materialet tillräckligt hög kvalitet.  

     Jag valde att använda aktionsforskning som metod på föräldrakooperativet. I 

samarbete med pedagogerna Gerd Nordin och Nina Godet vill jag få ökad 

kunskap om hur material kan anpassas bättre till deras barns behov. Målsättningen 

är att kunna ta fram nya och mer funktionella material till dem. Vid undersökning 

av befintligt material och vid utformningen av nytt kommer jag använda mig av 

informationsdesign i teori och praktik.  

Arbetsprocessen 

För att kunna utforma ett mer anpassat material till föräldrakooperativets olika 

målgrupper ska jag: 

 Göra en målgruppsanalys för att ta reda på målgruppens olika behov.  

 Ta reda på vilka arbetsmaterial som pedagogerna vill förbättra och välja ut 

tre av dem att arbeta vidare med.   

 Vara med när pedagogerna analyserar de olika materialens fördelar och 

nackdelar samt göra egna analyser.  

 Hitta andra liknande material att jämföra med pedagogernas befintliga. 

 Göra egna undersökningar om hur materialen kan förbättras och vad som 

behövs för att få ett mer informativt material.   

 Utforma nytt material och då utgå från pedagogernas åsikter, mina egna 

undersökningar och teorierna inom informationsdesign.  

 Utprova mitt material på målgruppen och studera kommunikationen från 

sändare till mottagare. Samt ändra något vid behov.   

Målgruppsanalys 

Bildmaterialet jag tillverkar ska anpassas till förskolebarn i åldrarna ett till fem. 

Pedagogerna ska testa materialets användarvänlighet och funktionalitet.  

     På småbarnsavdelning finns nio barn i åldrarna ett till tre varav ett av barnen 

har särskilda behov och får teckenstöd
2
. Denna period håller barnen på att lära sig 

om olika djur och att öva på prepositionerna i, på och under. 

     På syskonavdelningen finns 14 barn i åldrarna tre till fem år. Ett av barnen har 

försenad språkutveckling. Avdelningen är med i Majaprojektet
3
, några av barnen 

visar intresse för bokstäver och ett av barnen kan redan läsa. 

                                                 
2
 Se bilaga 2. 

3
 Se bilaga 2. 
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Val av arbetsmaterial 

Pedagogerna Nina Godet och Gerd Nordin visade vilka arbetsmaterial de tyckte 

kunde förbättras. Av dessa valde jag ut tre olika bildmaterial att arbeta vidare 

med, en saga, en ramsa och en sång. Bilderna till materialen var illustrerade av 

olika pedagoger som arbetade eller hade arbetat på förskolan. Här nedanför ges en 

närmare beskrivning av de tre egentillverkade bildmaterialen och hur de användes 

på förskolan. På sidorna 18 - 33 beskriver jag sedan hur undersökningen av varje 

bildmaterial gått till och hur jag utformade och tillverkade nytt material.   

Bildmaterial ett – sagan Guldlock och de tre björnarna 

Pedagogernas illustrerade sagomaterial Guldlock och de tre björnarna är en 

flanellografsaga. Vilket innebär att sagobilderna presenteras på en tavla när den 

visas för barnen. Bilderna är försedda med ett flanellmaterial på baksidan och 

tavlan är klädd i filttyg som gör att de fäster. Pedagogen kan sätta upp, plocka bort 

eller flytta runt bilderna på tavlan medan hon/han berättar sagan. Barngruppen 

sitter framför och en bit ifrån tavlan så att alla kan ser ordentligt.    

     Själva sagan handlar om flickan Guldlock som gått vilse i skogen. Hon 

kommer fram till ett hus som hon går in i. Inne i huset provsitter hon tre stolar i 

olika storlek varav en är för hård, en är för mjuk men en är lagom mjuk fast går 

sönder när Guldlock sitter i den. Därefter provsmakar hon gröt ur tre olika stora 

skålar och äter upp gröten som är i lilla skålen. Guldlock provar också att lägga 

sig ner i tre olika stora sängar där en är för hård, en är för mjuk men den lilla 

sängen känns alldeles lagom och Guldlock somnar. När björnfamiljen som bor i 

huset kommer hem konstaterar de att någon varit där och haft sönder Lilla Björns 

stol, ätit upp hans gröt och sedan upptäcker de att någon sover i hans säng. 

Guldlock vaknar, blir rädd och springer hem till mamma.  

Bildmaterial två – ramsan Djurens fest  

Pedagogernas illustrerade ramsa Djurens fest är gjord som en affisch med bild och 

text till ramsan. Affischen är uppklistrad på styv kartong för att kunna hållas upp 

när den visas för barnen. Sammanlagt har ramsan 16 meningar med rim, till 

exempel ”nu ska här bli fest sa en häst”, ”får vi mat månntro sa en ko” och i 

slutet av varje mening finns en bild på tillhörande djur. De använder 

bildmaterialet i samlingen
4
 och pedagogen läser då en mening i taget ur ramsan 

men utesluter det sista ordet. Istället pekar pedagogen på tillhörande djurbild och 

låter barnen säga namnet på det djur de ser. De fyller då i sista orden i ramsan.  

Bildmaterial tre – sången Sakvisan  

Pedagogernas illustrerade sång Sakvisan är gjord som en affisch med bild och text 

till sången. Affischen är uppklistrad på styv kartong för att kunna hållas upp när 

den visas för barnen. Bildmaterialet används när båda avdelningarna har 

gemensam sångsamling. Visan sjungs till Gubben Noaks melodi och namnen på 

sakerna i visan som bilderna illustrerar utgör sångens text. Pedagogerna pekar på 

bilderna vartefter de sjunger för att barnen ska hänga med i sången.      

                                                 
4
 Med samling menas att hela barngruppen samlas för att ha gemensamma aktiviteter. I samlingen 

kan sagor, sång, rim och ramsor eller samtal kring olika teman ingå.    
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Bildmaterial ett – sagan Guldlock och de tre björnarna 

Pedagogernas egentillverkade flanellografsaga Guldlock och de tre björnarna 

visas i figur 1. För att få reda på vad som behövde förbättras var jag med när 

pedagogerna Nina Godet och Gerd Nordin analyserade sitt sagomaterial.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 1. Pedagogernas egentillverkade flanellografsaga   

Pedagogernas åsikter om sitt egna material  

Pedagogerna Gerd Nordin och Nina Godet tyckte att bilderna (se figur 1) i deras 

saga inte illustrerar alla de begrepp som finns i berättelsen. Mamma björns stol 

och säng som ska vara mjuka ser lika hårda ut som de andra möblerna. Det ansåg 

också att det var för liten skillnad utseendemässigt mellan Lilla Björns skål med 

gröt i och den tomma skålen. När skålarna i sagan ska byta plats med varandra för 

att visa att gröten blivit uppäten har barnen inte alltid uppfattat att skålen är tom.  

     Jag frågade pedagogerna om de saknade någon bild i sitt material. De tyckte då 

att ett bord att ställa grötskålarna på skulle kännas naturligt att ha med.  

 

 

 

 

 

 



 

 19 

Ett liknande material att jämföra med 

Jag ville jämföra pedagogernas egentillverkade sagomaterial med ett liknande. På 

nätet hittade jag företaget Flano Design (www.flano-design.se) som säljer 

flanellografsagor. Konstnären Ewa Kvillner som äger företaget har bland annat 

illustrerat sagan om ”Guldlock och de tre björnarna” (se figur 2).  

     En av förskoleavdelningarna som tidigare deltagit i min enkätundersökning 

hade den köpta flanellografsagan i sin ägo. Jag tog telefonkontakt med dem för att 

fråga vad de hade för åsikt om materialet. Jag fick samtala med pedagogen Anne 

Hjärtqvist som meddelade att de ännu inte hunnit använda sagomaterialet. 

Däremot kunde hon titta på materialet och berätta vad hon ansåg om bilderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

     Figur 2. Den köpta flanellografsagan från www.flano-design.se  

Pedagogens åsikt om bilderna i den köpta sagan 

Anne Hjärtqvist tyckte att grötskålarna och stolarna borde ha visats var för sig och 

inte i en och samma bild som de gör nu. När bilderna sitter ihop blir det inte 

tillräckligt konkret för barnen och det blir svårare för dem att se de olika 

storleksskillnaderna ansåg hon. (Telefonintervju med Hjärtqvist, A. 2006) 

http://www.flano-design.se/
http://www.flano-design.se/
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     Figur 3. Den köpta sagan och pedagogernas egentillverkade saga.                                               

Egen jämförelse av de båda sagomaterialen  

I figur 3 syns skillnaden i utförandet och i storlek mellan de båda versioner av 

sagan om Guldlock och de tre björnarna. Den köpta sagan är i A3-format det vill 

säga 42x29,5 cm och pedagogernas saga är i formatet 60x45 cm.  

     Bilderna i den köpta sagan är små och detaljrika med klara och tydliga färger i 

gult, grönt, blått och rött. Bilderna i pedagogernas saga är stora, enkla och 

figurerna har en tydlig form men färgerna är svaga med få kontraster. I båda 

sagorna kan man se att färgerna på björnarnas klädsel återkommer på deras sängar 

men att stolar och grötskålar inte följer samma färgkod.  

     Storleksskillnaderna på sängarna är tydliga i båda sagomaterialen men däremot 

syns inte någon skillnad i hårdhet eller mjukhet på dem. I pedagogernas saga ser 

alla sängar lika hårda ut och i den köpta sagan ser alla sängar lika mjuka ut. I den 

köpta sagan visas stolar och grötskålar i en och samma bild förutom en separat 

trasig stol (Se figur 3). I pedagogernas material är stolarna och grötskålarna var 

för sig och det ingår även en trasig stol och en tom grötskål i materialet.  

     Perspektivet på stolarna och sängarna i 

pedagogernas material gör att det ser ut som 

om Guldlock sitter och ligger ner när man 

håller henne framför (se figur 4). Lilla 

Björns säng är även försedd med en skåra i 

mitten som gör att Guldlock kan ligga kvar i 

sängen när det ska föreställa att hon somnat. 

I den köpta sagan finns redan en sovande 

Guldlock i Lilla Björns säng (se figur 3). 

     Figur 4. Sittande och sovande Guldlock. 
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Egen undersökning av vad som behöver förbättras     

Berättelsen innehåll ger möjlighet att lära barnen olika begrepp som stor, 

mellanstor, liten, hård, mjuk och lagom. Att använda flanellografmaterial till 

sagan ger möjlighet för pedagoger att kunna presentera sitt sagomaterial för flera 

barn samtidigt. Eftersom barngruppen sitter en bit ifrån tavlan när de ska se sagan 

bör bilderna i materialet ha god läslighet. Enligt Rune Pettersson (2003:316) kan 

vi ” förutsätta att en lättläst bild har en större funktionell och kommunikativ 

inverkan än en svårläst bild. En bild som är lätt att läsa och förstå förmedlar 

information lättare och bättre än en bild som är svår att läsa och förstå.”  

     Pedagogernas egentillverkade flanellografsaga behöver starkare färger och mer 

kontrast på bilderna. ”Barn föredrar vanliga nyanser nära kulörtonernas 

maximalkulörer framför svagare nyanser.” (Pettersson, R 2002:201)  

     Bilderna i den köpta sagan behöver vara större och enklare. Materialet hade 

också blivit mer konkret om bilderna visats var för sig. Rune Pettersson 

(2002:187) menar att vi ”vid muntliga presentationer bör undvika överbelastning. 

Det är vanligt med alldeles för mycket information på enskilda bilder. Det är ofta 

nödvändigt att dela upp komplex information på flera delbilder.” 

     Båda sagomaterialen hade också behövt en genomgående färgkodning. 

Forskning gjord av Dwyer (1994) visade att ”användning av färgkodning
5
 

förbättrar uppmärksamheten, motivationen och minnesförmågan.” (Pettersson, R. 

Waern, Y 2004:184).    

     I båda sagomaterialen saknas skillnader mellan begreppen hård, mjuk och 

lagom på sängar och stolar (se figur 3). Om bilderna inte illustrerar sagans 

innehåll kan det vara svårt för barnen att lära sig av materialet. Rune Pettersson 

(2002:192) anser att ”bilderna måste innehålla den information som de skall 

förmedla. Bildens innehåll, utförande, kontext och fysiska form leder till en 

upplevelse och förhoppningsvis även till inlärning och minne.”  

     Trots vissa brister i utförandet i pedagogernas egentillverkade saga känns 

sagomaterialet genomtänkt. Det är också lätt att förstå hur sagan ska förmedlas till 

barnen. När bilderna visas var för sig går det att illustrera hur Guldlock provsitter 

stolar, provsmakar gröt, provligger sängar och slutligen somnar i Lilla Björns 

säng. En skåra i materialet gör att hon kan ligga kvar där tills björnfamiljen 

kommer hem. En trasig stol och en tom grötskål med i materialet gör också att det 

går att illustrera för barnen när stolen gått sönder och gröten har blivit uppäten.    

     Det köpta sagomaterialet känns däremot inte lika genomtänkt. När bilderna på 

stolarna och grötskålarna visas i en och samma bild är det svårt att konkret visa 

hur Guldlock provar dem. Lilla Björns gröt ser redan uppäten ut, den trasiga 

stolen liknar inte Lilla Björns stol som står vid bordet och i sängen ligger redan en 

sovande Guldlock. Idén med att ha en sovande Guldlock hade varit bra om det i 

materialet också hade funnits med en tom säng. Då kunde den tomma sängen vara 

med från början i sagan och sedan när Guldlock ska somna bytas ut mot den med 

den sovande Guldlock i. Rune Pettersson (2002:192) anser att ”Producenten 

måste alltid definiera sin målsättning med varje bild. Vad är syftet med bilden? 

vilken information och vilka känslor skall bilden förmedla? Vem är mottagare?  

I vilket medium skall man distribuera bilden?”   

                                                 
5
 Färgkodning är en genomtänkt användning av färger som visar vilka enheter som hör ihop. 
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Utformning och tillverkning av nytt bildmaterial 

Med hjälp av pedagogernas åsikter och önskemål och mina egna analyser om 

föregående material var det nu dags att tillverka ett nytt sagomaterial. Ett material 

som är mer anpassat till föräldrakooperativets målgrupp ett till fem år. Jag vill att 

den nya sagan om Guldlock ska lyfta fram de olika fördelar som de båda andra 

sagorna har och förtydliga de olika begreppen som ingår i sagan.  

     Jag vill skapa ett material med informativa bilder som möjliggör för 

pedagogerna att utveckla sagan. De ska kunna lägga tyngdpunkten på det de vill 

lära ut till barnen, det kan röra sig om olika begrepp, prepositioner eller 

grundfärgerna. Min tanke var att ett flexibelt material med fler funktioner lättare 

kan anpassas till flera målgrupper.  

     Eftersom det är pedagogerna som ska förmedla sagan till barnen var det också 

viktigt att göra mitt material användarvänligt för dem. Jag började med att 

ifrågasätta ifall användningen av flanellograf som material var det optimala. Av 

egen erfarenhet vet jag att flanellografbilder ibland inte fäster, små bilder kan falla 

ner för att fästytan blir för liten och stora bilder kan falla ner för att de är för 

tunga. För att få mina bilder att fästa bättre tänkte jag istället använda mig av 

magnetbilder som material. Att använda magnetbilder till en saga var helt nytt för 

mig och även för pedagogerna på föräldrakooperativet.  

     För att kunna tillverka och utprova mitt material införskaffades magnetpapper i 

A4-ark och en whiteboardtavla i storlek 60x45 cm. När jag testade att fästa 

magnetpapperet på whiteboardtavlan märkte jag att materialet även fäste fast 

ovanpå varandra. Att använda magnetbilder till sagan skapade därför nya 

möjligheter för mig vid tillverkningen. Nu behövde jag inte tänka ut lösningar 

som skåror i materialet eller hur pedagogerna skulle hålla i Guldlock framför 

stolar och sängar (se figur 4).           

     Jag började med att skissa upp alla bilder som skulle ingå i sagan. När jag 

illustrerade sängarna och stolarna ville jag genom dess form få fram skillnaderna 

på hård, mjuk och lagom. Enligt pedagogernas önskemål fick ett bord att ställa 

grötskålarna på också vara med i sagan. När skisserna var klara målades bilderna i 

akvarell och grundfärgerna rött, gult, blått och grönt användes. Färgerna och 

formen på möblerna illustrerades så att de passar ihop med varje enskild björn. 

Till sist fylldes konturerna i med svart tusch. 

     När alla bilder till sagan var färdigmålade skannades de in i datorn. I 

Photoshop jämnades färgerna till, kontrasten ökades och storleken på bilderna 

anpassades till varandra. Jag gjorde tydliga storleksskillnader på björnar, 

grötskålar och möbler för att barnen ska kunna lära sig begrepp som stor, mellan 

och liten. När allt var klart skrev jag ut bilderna på magnetpappret och klippte ut 

dem. Det nya och omarbetade materialet visas i sin helhet på sidan 23 (se figur 5).   
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     Figur 5. Det nya bildmaterialet 

Det nya bildmaterialet 

I figur 5 syns alla mina illustrationer som ingår i det nya bildmaterialet. Det yttre 

formatet är whiteboardtavlans storlek 60x45cm. I mitt sagomaterial ingår tre 

figurer av flickan Guldlock att använda vid olika situationer under berättelsens 

gång (se figur 6). En sittande Guldlock – att använda när hon provsitter alla 

stolarna. En stående Guldlock – som kan stå vid bordet och provsmaka gröten 

eller kan användas när hon provar de olika sängarna. Samt en separat sovande 

Guldlock – att använda när hon slutligen har somnat i Lilla Björns säng.  

 

 

 

 

 

 

 

      

    

     Figur 6. En sittande, en stående och en sovande Guldlock.  

     Av praktiska skäl har jag blandat olika perspektiv i 

sagan. Med det valda perspektivet på grötskålarna kunde jag 

synliggöra skillnaden mellan en full och en tom grötskål (se 

figur 7). Bordets perspektiv gör att det går att ställa 

grötskålarna på det. Stolarnas perspektiv och den sittande 

Guldlock (se figur 6) har anpassats till varandra. Sängarna 

har fått sitt perspektiv för att det ska se naturligt ut när 

Guldlock provligger i dem. Även björnfigurerna kan ligga 

ner i sina sängar då de storleksanpassats efter dem.                    
Figur 7. Skillnaden 
på tom och full skål. 
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     Figur 8. Alla tre sagomaterial samt storleksskillnaderna mellan dem. 

     I figur 8 kan alla tre sagomaterial ses tillsammans samt storleksskillnaderna 

mellan dem. Genom att visa dem samtidigt syns det tydligare vilka ändringar jag 

gjort. Jag tog fasta på det som var bra i de båda andra materialen, förbättrade det 

som var mindre bra och lade till ett bord i sagan enligt pedagogernas önskemål. 

Nu var det dags för utprovning av mitt nya bildmaterial.   

Utprovning  

För målgruppen barn tre till fem år tänkte jag testa om bilderna i mitt material 

fungerade storleksmässigt, färgmässigt och om de kunde se skillnaderna mellan 

mjuk, hård och lagom. För att ta reda på om sagomaterialet var användarvänligt 

skulle jag själv vara med vid utprovningstillfället (se sidan 25). Jag ville se hur 

pedagogen klarade av att använda mitt material samt observera barnen. Om något 

inte fungerade tänkte jag ändra på det och göra en ny utprovning.  

     För målgruppen barn ett till tre år tänkte jag utprova om mitt material gick att 

utveckla och använda på annat sätt än till sagan. Eftersom pedagogen Gerd denna 

period övade prepositioner med barnen (se målgruppsanalys sidan 16) skulle hon 

få testa om det gick att använda min saga till att öva begreppen i, på och under.    

     Jag kontaktade även pedagogen Anne Hjärtqvist som tidigare gett sin åsikt om 

bilderna i den köpta sagan (se sidan 19). Jag frågade om hon ville testa mitt 

bildmaterial och jämföra det med deras. Hon var positiv till idén och vi kom 

överrens om att hon först skulle visa den köpta sagan för barnen ett par gånger, 

eftersom hon inte hunnit visa den för barnen (ett till tre år) ännu. Sedan skulle hon 

med några dagars mellanrum utprova mitt sagomaterial på barnen ett par gånger.   

     Vid utprovningstillfällena på småbarnsavdelningarna var jag inte själv med och 

observerade utan samtalade efteråt med pedagogerna om hur det hade gått. 

Resultatet av utprovningen kan ses på sidan 26.  
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Egen observation vid utprovningen    

Innan utprovningen började visade jag pedagogen Nina Godet alla bilder som 

ingick i mitt sagomaterial och i vilka olika situationer bilderna skulle visas. Jag 

förklarade även hur magnetbilderna kunde fästa fast ovanpå varandra.  

     Vid utprovningstillfället satte sig barngruppen så att de kunde se tavlan 

ordentligt. Nina Godet satte sig på en stol till höger om whiteboardtavlan och 

placerade ut bilder på stolar, sängar, bord och grötskålar på tavlan. Nina började 

berätta sagan men när det var dags för Guldlock att gå in i björnarnas hus kom 

hon av sig i berättandet efter ett tag. Anledningen var en vinkling på Guldlocks 

ansikte som gjorde att Guldlock tittade åt fel håll när hon kom in från höger i bild 

(se figur 9). Det bortvända ansiktet blev ett störande moment för pedagogen som 

började flytta runt sakerna på tavlan för att de skulle hamna på rätt sida om 

Guldlock. När Nina fått ordning på bilderna gick det bättre och sagan flöt på som 

den skulle.  

     Att pedagogen kom av sig i början verkade däremot inte ha påverkat barnen. 

De visade ett stort intresse för det nya materialet och hängde med bra i 

berättelsen. De hjälpte till att fylla i meningarna med orden mjuk, hård och lagom 

innan pedagogen hann säga dem. När sagan var slut ville de höra den en gång till.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 9. När Guldlock kom in från höger i bild blev hennes ansikte bortvänt från allt.    

Omarbetning och ny utprovning 

När jag illustrerade mitt sagomaterial hade jag föreställt mig att sagan skulle 

berättas från vänster till höger. Ansiktet hade jag ritat lätt vinklat åt höger för att 

det skulle se ut som om Guldlock tittade nyfiket på stolarna och grötskålarna när 

hon kom in från vänster i bild. Nu när sagan berättades från motsatt håll blev det 

vinklade ansikte bortvänt från allt och det gjorde att 

pedagogen kom av sig.   

     För att sagomaterialet skulle fungera bättre gjorde jag 

en ny Guldlock som tittade rakt fram (se figur 10). En ny 

utprovning av sagan med den nya Guldlocksfiguren 

utfördes på syskonavdelningen. Materialet fungerade bra 

nu när pedagogen kunde förmedlade sagan utan att behöva 

tänka på från vilket håll den skulle berättas.      Figur 10. Ny Guldlock.  
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Resultat av utprovningen 

Nu har Nina Godet, Gerd Nordin och Anne Hjärtqvist fått utprovat mitt material 

på sina barngrupper.  Jag samtalade med pedagogerna om hur det hade gått och 

vad de ansåg om det nya bildmaterialet. Jag frågade även hur de upplevde 

magnetbilder kontra flanellografbilder som material.  

Pedagogernas åsikter om det nya bildmaterialet 

Nina var nöjd med materialet och tyckte att det såg proffsig ut. Storleken på 

figurerna och att det syntes tydligt vilken stol, säng och skål som tillhörde 

respektive björn var också bra.  

     Gerd tyckte att sagan blev bättre nu när den fått ett tillhörande bord och att 

man nu verkligen såg skillnaderna mellan mjuk, hård och lagom. Hon upplevde 

också att det var lätt att öva olika begreppsuppfattningar med barnen. Barnen hade 

själva fått placera bilderna på rätt plats när de pratade om prepositioner som i, på 

och under och det hade fungerat bra.  

     Anne Hjärtqvist uppskattade mitt material och tyckte att det var en stor 

skillnad i kvalitet jämfört med det köpta materialet. Hon tyckte att mina bilder var 

enkla, tydliga och lätta för barnen att förstå medan bilderna i den köpta sagan 

kändes för små och detaljerade. Färgkodningen var bra i båda sagorna tyckte hon 

och det underlättade för barnen att förstå vilken stol och säng som tillhörde vem.  

     Att grötskålar och stolar var åtskilda i min saga tyckte hon blev konkret och 

bra. Det saknade hon i den köpta sagan där vissa av möblerna satt ihop (se figur 

8). Hon tyckte också att mitt material gick att använda och utveckla mer då barnen 

kan lära sig olika begrepp som mjuk, hård och lagom.   

     Eftersom båda sagorna var nya för barnen frågade jag om det gick att se 

skillnad på barnens reaktion när de olika materialen visades. Pedagogen upplevde 

att barnen var mer intresserade och att de hängde med bättre i sagan när hon 

visade mitt material.  

Pedagogernas åsikter om magnetbilder kontra flanellografbilder 

Nina Godet tyckte att den största fördelen med magnetbilder var att de kunde 

sättas fast ovanpå varandra. Hon tyckte också att det var en fördel att ha en 

whiteboardtavla som man kan rita på för då kan man rita till några träd och få en 

miljöbild till magnetsagan om man vill.  

     Gerd Nordin ansåg att magnetbilder var mer användarvänligt än 

flanellografbilder eftersom de är mer hållbara och sitter fast bättre. Hon tyckte 

också att det var bra att magnetbilderna kunde fästa fast ovanpå varandra. Enda 

nackdelen med magnetbilderna var att de nästan fäster för bra, bilderna kunde 

ibland vara svåra att ta bort från whiteboardtavlan.  

     Anne Hjärtqvist ansåg att båda metoderna var lika bra men att magnetbilder 

fäster bättre än flanellografbilder. Hon tyckte också att whiteboardtavlan kunde ha 

varit större. 
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Bildmaterial två – ramsan Djurens fest  

Pedagogernas illustrerade ramsa Djurens fest visas i figur 11 och beskrivning av 

hur materialet används ses på sidan 17. Det yttre formatet är 62x49 cm och 

storleken på illustrationen av kossan är 4x3 cm i verkligheten. För att få reda på 

vad som behövde förbättras med bildmaterial var jag med när pedagogerna Nina 

Godet och Gerd Nordin analyserade det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 11. Pedagogernas illustrerade djurramsa. 

Pedagogernas åsikter om sitt egna material  

Storleksmässigt kändes ramsa otymplig att hålla upp vid samlingen och 

utseendemässigt tyckte de att ramsans text tog för stor plats och att djurbilderna 

var för små. Dessutom var materialet skyddat med bokplast vilket gjorde att 

bilderna blev otydliga när ljuset reflekterades mot ytan. De ansåg också att det var 

för många illustrationer att titta på samtidigt vilket gjorde att barnen hade svårt att 

koncentrera sig på en bild i taget. De äldre barnen var för snabba med att svara när 

de såg bilderna i förväg och de yngre barnen hann då inte med.  
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Ett liknande material att jämföra med  

Jag ville jämföra pedagogernas illustrerade ramsa med ett liknande material. På 

Internet fann jag ett forum för lärare och förskollärare där det gick att hämta 

läromedel gratis (www.lektion.se). Där hittade jag bilder och text till ramsan 

”Djurens Fest” (se figur 12). Jag hade inte tänkt utprova detta material på barnen 

utan ville bara veta pedagogernas åsikt om bilderna i materialet. Bilderna skrevs 

ut och fick plats på ett papper i A3-format det vill säga 42x29,5 cm. Illustrationen 

på kossan är 4x3 cm, samma storlek som i pedagogernas ramsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 12. Material från www.lektion.se. 

Pedagogernas åsikter om bilderna i det hämtade materialet 

Pedagogerna upplevde att bilderna var små och hade för många olika stilar, det 

vore bättre med en mer enhetligt stil. De tyckte även att de bilder som hade 

bakgrund innehöll för mycket information och att bilder med ”skojiga” motiv 

kunde bli svåra för de minsta barnen att tolka. Verklighetstrogna, enkla bilder utan 

bakgrund hade de haft större användning av ansåg de. 

 

 

http://www.lektion.se/
http://www.lektion.se/
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Utformning och tillverkning av nytt bildmaterial 

Pedagogerna tyckte att utformningen av deras illustrerade ramsa inte fungerade 

optimalt. För många bilder visades samtidigt och de små barnen hann inte med. 

Därför tänkte jag istället göra enskilda bildkort av djurillustrationerna så att de 

kan visas en i taget. Enligt målgruppsanalysen höll barnen ett till tre år på att lära 

sig om olika djur denna period (se sidan 16). Därför ville jag skapa informativa 

djurbilder som de kan använda även när de ska samtala om olika djur.  

     Pedagogerna ansåg också att deras djurramsa hade för små bilder, ett yttre 

format som var för stort och att ytan reflekterade ljuset och gjorde materialet 

otydligt (se sidan 27). Rune Petterson (2002:205) menar att ”Bildens tekniska 

kvalitet bör alltid vara anpassad till det aktuella mediet. En tryckt bild måste ha 

god läslighet. Den bör vara matt och distinkt och varken suddig eller blank och 

därmed bländande. Upplösningen bör vara tillräckligt god för att återge de 

detaljer som ska framträda i bilden.”     

     När pedagogerna analyserade det hämtade materialet (se sidan 28) ansåg de att 

bilderna hade för många olika stilar, gav för mycket information och att en del 

bilder var för skojiga. Rune Pettersson (2002:187) anser att ”informationsbilden 

bör ha en hög grad av realism och vara så naturtrogen som möjligt. Bilden bör 

inte vara alltför ’artistisk’ och därför mångtydig. Bilder i informationsmaterial 

bör vara enkla och fåtydiga för att undvika förvirring och missförstånd.”  

     Pedagogerna ansåg att de skulle ha mer användning av enhetliga, enkla och 

verklighetstrogna bilder utan bakgrund (se sidan 28). När jag skulle tillverkade 

min version av djurramsan utgick jag från dessa önskemål. För att få djurbilderna 

verklighetstrogna studerade jag fotografier på riktiga djur i olika vinklar och 

använde dessa som förlaga. För att kunna illustrera det som kännetecknar varje 

djur, till exempel att en gris har fyra ben, ett tryne, två öron, klövar och en knorr 

till svans, valde jag ett lätt vinklat perspektiv på alla djurbilderna. Undersökning 

har visat att ”för barn upp till sjuårsåldern är det viktigt att hela motivet syns 

tydligt. Viktiga delar av motivet får inte vara skymda eller saknas i bilden. Många 

barn uppfattar att det som inte finns med på bilden inte heller finns i 

verkligheten.”(Pettersson, R 2002:187)   

     För att få en enhetlig stil illustrerade jag alla djurmotiv i ramsan med samma 

teknik, det vill säga med färgpennor och tunn tuschpenna till konturerna. Alla djur 

är också vända åt samma håll och mot vit bakgrund. Enligt Rune Pettersson 

(2002:66) är det ”viktigt att utforma innehållet så att det blir så lätt tillgängligt 

som möjligt för mottagarna. Läsaren måste alltid kunna urskilja figur mot 

bakgrund utan problem.”       

     När bilderna var färdigmålade 

skannade jag in och bearbetade dem i 

datorn. I Photoshop jämnade jag till 

färgerna, ökade på kontrasten och 

storleksanpassade alla bilder. I figur 13 

syns storleksskillnaderna mellan min 

illustrerade ko (till vänster) och korna 

från föregående bildmaterial (till höger). 

Storleken på min ko är 8,5x7 cm och de 

båda andra är 4x3 cm.        Figur 13. Storleksskillnaderna på kossorna.   
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Det nya bildmaterialet 

I figur 14 visas ett urval av mina illustrerade djurbilder. Jag fick plats med sex 

bildkort på ett A4-papper. Högst upp på korten skrev jag den mening som ska 

sägas till varje djur i ramsan samt det nummer i vilken ordning de ska komma i. 

När bilderna var färdigbearbetade i datorn skrevs de ut på magnetpapper och 

klipptes ut som magnetkort. Jag använda magnet som material för att möjliggöra 

för pedagogerna att välja om de vill hålla korten i handen och visa upp en bild i 

taget eller om de vill sätta upp magnetbilderna till ramsan på en whiteboardtavla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Figur 14. Nya bilder till djurramsan. 

Utprovning  

Eftersom de främst var de små barnen ett till tre år som djurramsan inte fungerade 

optimalt för var de också dem jag anpassat mitt material till. Därför valde jag att 

bara utprova det omarbetade materialet på småbarnsavdelningen denna gång. 

Pedagogen Gerd Nordin skulle få testa om bilderna till ramsan fungerade bra 

storleksmässigt och om barnen såg vad bilderna föreställde. Samt om bilderna 

gick att använda både till ramsan och när de ska lära sig om olika djur.   

Resultat av utprovningen  

Jag samtalade med Gerd Nordin om hur utprovningen hade gått och med Nina 

Godet om vad hon tyckte om mitt bildmaterial.   

Pedagogernas åsikter om det nya bildmaterialet  

Gerd Nordin tyckte att bilderna fungerade bra nu, barnen såg vilka djur det var 

och storleken var bra. Hon tyckte att djuren kändes naturliga och att de nu kunde 

använda bilderna både till ramsan och vid sammanhang när de samtalar om olika 

djur. Pedagogen Nina Godet tyckte att jag lyckats bra med att få fram djurens 

karakteristiska drag.  



 

 31 

Bildmaterial tre – sången Sakvisan      

Pedagogernas illustrerade sång Sakvisan visas i figur 15. Det yttre formatet är 

42x29,5 cm och beskrivning av hur materialet används ses på sidan 17. För att få 

reda på vad som behövde förbättras med bildmaterialet var jag med när 

pedagogerna Nina Godet och Gerd Nordin analyserade det. 

Pedagogernas åsikter om sitt egna material 

Problemet med den egengjorda sakvisan var 

enligt pedagogerna att det bara var de stora 

barnen som sjöng med i sången, de små hann 

inte med. De ansåg också att bilderna borde 

vara större för att de barn som sitter en bit ifrån 

ska se ordentligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 15. Pedagogernas Sakvisa  

Ett liknande material att jämföra med      

I figur 16 syns den enda version av Sakvisan jag hittade på Internet 

(www.lektion.se). Den liknande bildmaterialet till djurramsan (se figur 12). 

Pedagogerna hade därför inget nytt att säga om detta material mer än att dessa 

bilder om möjligt hade ännu fler olika stilar än de som var till djurramsan.  

Egen jämförelse av de båda materialen 

I det hämtade materialet (Se figur 16) har bilderna 

många olika stilar, antagligen hämtade från 

ClipArt i Word. Bilderna är satta i rätt ordning 

men utan tanke på hur sången ska sjungas. Vissa 

ord som rimmar har hamnat på olika rader i 

bilmaterialet.   

     Pedagogernas bildmaterial (se figur 15) har en 

enkel enhetlig stil. Bildernas placering i 

förhållande till sångtexten visar att de tagit 

hänsyn till hur sången sjungs när de illustrerat sin 

visa. Vilket underlättar när de ska sjunga Gubben 

Noaks melodi till bilderna.  

      Figur 16. Sakvisan från Internet  

http://www.lektion.se/
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Utformning och tillverkning av nytt bildmaterial 

Problemet med pedagogernas bildmaterial var att de små barnen inte hann med 

när de sjöng och att de som satt en bit ifrån inte kunde se ordentligt för att 

bilderna var för små. Min uppgift var att omarbeta bildmaterialet och att anpassa 

det till målgruppen barn ett till fem år.  

     Jag började med att skissa upp alla bilder som skulle ingå i Sakvisan. Jag valde 

enkla och vanliga motiv för att barnen lätt ska kunna se vad bilderna föreställer. 

Rune Petterson (2002:187) anser att ”Motivet bör vara vanlig och lätt att känna 

igen. Det bör dock inte vara banalt och inte heller för abstrakt.” 

    Jag använde mig av samma stil och teknik på bilderna till sakvisan som jag 

använde när jag illustrerade mina djurbilder (se sidan 29). Fördelen med det var 

att jag då kunde återanvända två av mina egna bilder. Katten och musen från min 

djurramsa finns med även i min Sakvisa.  

     Min tanke var att bildmaterialet skulle visas som en affisch i A3-format. När 

alla illustrationer var klara skannade jag in dem i datorn. I datorprogrammet 

Photoshop kunde jag storleksanpassa alla bilder, skriva in sångtexten och pröva 

mig fram hur bilder och text skulle placeras till Sakvisan.    

Det nya bildmaterialet     

I figur 17 syns min version av Sakvisan. Genom att placera bilderna i ett liggande 

A3-format fick jag plats med en hel sångvers per rad och de bilder som rimmar 

hamnade bredvid varandra. När texten fick plats på färre rader fick jag också mer 

utrymme att göra bilderna större. När jag var klar skrev jag ut min affisch i en A3-

skrivare för att kunna jämföra den med pedagogernas bildmaterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 17. Mina bilder till sakvisan i ett liggande A3-format. 
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     Figur 18. Pedagogernas och min version av sakvisan. 

Omarbetning av det nya bildmaterialet    

När jag jämförde mitt bildmaterial med pedagogernas (se figur 18) visade det sig 

att mina illustrationer bara var något större än deras. Eftersom mitt bildmaterial 

redan fanns inskannat i datorn var det lätt att ändra på storleken på bilderna. 

Däremot ville jag inte att det yttre formatet skulle bli för stort och kanske 

otympligt att hålla upp vid sångsamlingen. Jag valde istället att göra om 

bildmaterialet till enskilda bildkort som jag skrev ut på magnetpapper. Bilderna 

kan då sättas upp på en whiteboardtavla när de ska sjunga sången.   

     Eftersom det ingår många olika slags bilder i Sakvisan såg jag också att det 

fanns potential att kunna utveckla bildmaterialet mer nu när bilderna var separata. 

Visan innehåller kategorier av bilder som barnen kan para ihop, till exempel 

djurbilder - katt, mus, krokodil och klädesplagg - byxa, blus, socka, hatt.  Med 

hjälp av bilderna kan de äldre barnen även lära sig de rimord som visan innehåller 

och de yngre barnen har möjlighet att lära sig namnen på de olika bildmotiven när 

de både hör orden och ser bilderna till.  

     Målgruppsanalysen (se sidan 16) visade att förskolans äldre barn har börjat 

intressera sig för bokstäver och ord. Därför skrev jag även ut orden till bilderna 

separat för att barnen ska kunna koppla ihop bilder och ord med varandra. I figur 

19 syns en del av mina bildkort från Sakvisan samt min affisch för att visa 

storleksskillnaden på illustrationerna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 19. Sakvisan blev magnetkort med separata bilder och ord istället för affisch.    
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Utprovning  

Innan utprovningen visade jag pedagogerna Gerd Nordin och Nina Godet mitt nya 

material och gav förslag på hur bilderna kunde användas.   

     För målgruppen barn ett till tre år ville jag att Gerd Nordin skulle testa om 

barnen hängde med bättre i sången nu när bilderna var större. Jag ville även se om 

de förstod vad bilderna föreställde och om de kunde använda bilderna på annat 

sätt än till ramsan.  

     För målgruppen barn tre till fem år ville jag att Nina Godet skulle testa om 

barnen var intresserade av att para ihop olika bilder och ord med varandra.  

Resultat av utprovningen 

Jag samtalade med pedagogerna Gerd Nordin och Nina Godet om hur 

utprovningen gått och vad de tyckte om mitt bildmaterial.   

Pedagogernas åsikter om det nya materialet 

Gerd Nordin berättade att de hade satt upp bilderna till sakvisan på 

whiteboardtavlan. Barnen hade sedan fått prova att sjunga sången men de hann 

fortfarande inte riktigt med. Istället fick barnen peka på de olika magnetbilderna 

och hjälpa till att ta bort hatten och katten osv. Det fungerade bra och även deras 

barn med särskilda behov klarade av att förstå vad bilderna föreställde.   

     Pedagogen Nina Godet hade använt bildkorten vid bordet och låtit de äldre 

barnen para ihop orden med bilderna. Materialet fungerade bra att ha som 

magnetbilder tyckte hon eftersom de då kunde använda dem på flera olika sätt. 

Hon ansåg också att det var bra med ett flexibelt material som kan användas till 

både stora och små barn eftersom de då kan låna material av varandra 

avdelningsvis.  

En sista fråga till pedagogerna 

Jag har nu utformat och tillverkat tre olika bildmaterial till föräldrakooperativet 

och därmed slutfört mitt arbete. Jag frågade pedagogerna om de var något mer de 

ville säga, till exempel vad som varit bra eller om något kunde gjorts annorlunda.  

Pedagogernas svar:  

    ”Det är bra när sagofigurer visas var för sig, i våra köpta flanellografsagor 

sitter ofta flera bilder ihop.” (Nordin, G. 2005)  

    ”Vi är nöjda med materialen, bilder ska vara rena, enkla och inga plottriga 

bakgrunder. Det enda vi saknar är ett häfte där det står beskrivet alla de olika 

användningsområden man kan använda materialen till.” (Godet, N. 2005) 
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Aktionsforskningsprocessen  

Med hjälp av metoden aktionsforskning på föräldrakooperativet har jag kunnat 

forska i hur arbetsmaterial kan anpassas till målgruppen. Genom att tillämpa 

grundreglerna i informationsdesign har jag kunnat utforma ett mer anpassat 

material. Denna process har skett i flera steg: 

 Genom målgruppsanalysen fick jag information om barnens olika behov 

och har utgått från den när jag anpassat mina bildmaterial.    

 Genom att vara med när pedagogerna analyserade sina egna och andras 

bildmaterial fick jag reda på vad som var bra eller behövde förbättras.   

 Genom att själv undersöka bildmaterialen med hjälp av teorierna inom 

informationsdesign fick jag kunskap om varför dessa inte fungerade 

optimalt för målgruppen barn.    

 För att kunna utforma nytt bildmaterial använde jag pedagogernas åsikter 

och mina egna undersökningsresultat som grund.  

 För att få ett informativt bildmaterial utgick jag från teorierna i 

informationsdesign och tillämpade dessa i praktiken vid tillverkning av 

mina bildmaterial.   

 Genom att tänka nytt och använda mig av magnetbilder till sagan istället 

för flanellografbilder fick jag ett mer hållbart och användarvänligt 

material.  

 Genom att skanna in mina bilder i datorn kunde jag lättare bearbeta dem 

och anpassa bilderna till mediet.   

 Genom att göra enskilda bilder till ramsan och sången kunde jag ta vara på 

bildernas potential bättre och skapa fler användningsområden. 

 Att själv vara med vid utprovningen av min saga gjorde att jag kunde 

studera kommunikationen från sändare till mottagare. Samt observera vad 

som fungerade bra och vad som behövde ändras.  

 Utprovningen av mina material på målgrupperna gav mig respons på att 

mina tre bildmaterial anpassats bättre till föräldrakooperativets målgrupp 

barn ett till fem år.   

Genom metoden aktionsforskning har jag fått tagit del av pedagogernas erfarenhet 

och kunnat använda mig av informationsdesign i teori och praktik. Det är främst 

genom att ha varit med under hela processen och sett vad som skett under arbetets 

gång jag lärt mig hur arbetsmaterial kan anpassas till målgruppen.  
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Metodkritik 

Jag använde en kvalitativ enkätundersökning med öppna svar för att ta reda på hur 

språkfrämjande arbetsmaterial ser ut på olika förskolor. Jag tyckte att det svåraste 

med att göra enkäten var hur de öppna frågorna skulle formuleras. Hur 

pedagogerna uppfattat och tolkat dem fick jag reda på av svaren. Av svaren att 

döma hade jag behövt dela upp mina tre frågor i flera (se bilaga 1). Nu har en del 

lämnat ofullständiga svar. Om frågorna varit mer uppdelade hade också svaren 

varit lättare för mig att sammanställa.  

     Fördelen med en kvalitativ undersökning var att jag med hjälp av mina öppna 

frågor kunde ta reda på både hur pedagoger främjar sina barns språk och med vad. 

Genom att också fråga om materialens för- och nackdelar och att be pedagogerna 

motivera sina svar fick jag veta vilka egenskaper ett bra språkfrämjande material 

bör ha.      

     Jag valde att använda aktionsforskning som metod på föräldrakooperativet. 

Fördelen med metoden är samarbetet och utbytet av varandras kompetenser och 

framförallt att få vara med under hela processen. Det är utvecklande att få planera, 

utforska, analysera, jämföra och att använda sig av teorierna i praktiken. Att sedan 

få utprova sitt material på målgruppen och komma fram till ett resultat ger nya 

insikter.  

     Hela metoden bygger på ett samarbete mellan praktiker och forskare. 

Praktikern – som i det här fallet är pedagoger, har kunskap om sin arbetsplats och 

sin målgrupp och vet vad de behöver. Medan den forskare som ska hjälpa dem att 

lösa något problem har en annan teoretisk kunskap än de och kan komma med nya 

infallsvinklar. Forskaren i det här fallet var jag med min teoretiska och praktiska 

kunskap inom informationsdesign. Det är i utbytet av varandras kompetenser som 

gör att en förändring kan ske. Nackdelen med metoden kan därför vara om 

samarbetet mellan praktiker och forskare inte fungerar.   

Källkritik 

Viktiga källor i mitt arbete har varit alla pedagoger som deltagit i min 

enkätundersökning och pedagogerna på föräldrakooperativet. De har erfarenhet av 

målgruppen barn och är vana att förmedla budskap samt strävar efter att följa 

läroplanens mål. Jag har därför stort förtroende för deras åsikter.  

     När jag skulle tillverka material till föräldrakooperativet försökte jag hitta 

litteratur om läromedel till förskolor och om bilder för barn. Men de flesta böcker 

som tar upp ämnet bild och barn handlar om barns eget skapande av bilder. I 

kurslitteraturen Introduktion till informationsdesign, skriven av Rune Pettersson 

professor i informationsdesign, fann jag däremot en del forskning om hur barn lär 

sig från bilder vilket jag använt mig av. Boken tar även upp viktiga aspekter vad 

gäller utförande och innehåll i bilder som jag utgått från när jag analyserat och 

omarbetat föräldrakooperativets bildmaterial. De böcker jag refererat till är 

tillförlitlig kurslitteratur som används i undervisningen vid Mälardalens Högskola.  

     De gånger jag använt mig av elektroniska källor har varit i samband med att 

jag hämtat hem bildmaterial från Internet för att jämföra med pedagogernas.  
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Diskussion 

Till min enkätundersökning valde jag omsorgsfullt ut vilka förskolor som skulle 

delta. Det var förskolor som på sin hemsida framhållit att de arbetade 

språkinriktat. Då pedagogerna fick svara fritt fick jag många varierande och även 

liknande svar. Frågorna har tolkats på sitt sätt av pedagogerna och jag har sedan 

tolkat och sammanställt svaren på mitt sätt. Hur har jag då kunnat dra slutsatser av 

dessa svar? Urvalet av förskolor som deltog samt pedagogernas yrkeskompetens 

och erfarenhet av målgruppen gör att jag litar på trovärdigheten i varje enskilt svar 

jag fått. Alla svar tillsammans och deras gemensamma drag gav sedan en bra bild 

av hur språkfrämjande arbetsmaterial ser ut.  

     När jag skulle ta fram nya bildmaterial till föräldrakooperativet valde jag 

aktionsforskning som metod. Syftet var att ta fram bildmaterial anpassade till 

föräldrakooperativets målgrupp. Frågan är om de resultat jag uppnått också är 

överförbara till andra förskolor och till andra barns behov. Under 

aktionsforskningsprocessen har jag fått tagit del av pedagogernas erfarenheter. 

Vid utformningen av mina material har jag använt mig av teorierna i 

informationsdesign som bygger på vetenskaplig forskning. Genom utprovningen 

har jag fått respons på mitt arbete. Jag anser därför att de erfarenheter jag fått 

under arbetets gång och de resultat jag uppnått även kan vara till nytta för andra 

förskolor när de ska utforma bildmaterial. 
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Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete har varit att utforma bildmaterial som är 

språkutvecklande och som kan anpassas till målgruppen. Frågeställningar 

kopplade till syftet var: 

 Hur ser språkfrämjande arbetsmaterial ut? 

 Hur kan arbetsmaterial anpassas till målgruppen?  

Enkätundersökningen 

För att ta reda på hur språkfrämjande arbetsmaterial ser ut gjordes en 

enkätundersökning på olika förskolor. Genom enkätsvaren fick jag reda på att 

pedagoger främjar barnens språk genom kommunikation, rim och ramsor, sagor, 

sång och musik med mera. När de sedan ska förmedla ramsorna, sagorna och 

sångerna använder de sig av olika arbetsmaterial som till exempel böcker, 

bordssagor, flanellografmaterial, bilder, figurer och sångkort. Pedagogerna 

motiverade också vad som var bra i språkfrämjande syfte och jag fick reda på att:  

 Bildmaterial som visas för flera barn samtidigt bör vara enkla och tydliga.  

 Arbetsmaterial som väcker nyfikenhet, intresse och gör barnen delaktiga 

underlättar inlärningen.  

 För barn som saknar begrepp för olika ord är det bra att visa bilder eller 

figurer tillsammans med ramsan, sagan eller sången. Barnen kan då koppla 

ihop orden de hör med något konkret som de ser och ju fler sinnen som 

stimuleras desto större chans till inlärning.  

 Materialet och metoden ska anpassas efter barnets behov (t.ex. teckenstöd 

för språksvaga barn).   

 

Frågan löd: ”Hur ser språkfrämjande material ut?”  

Svar: Genom enkätundersökningen har jag kommit fram till att oavsett vilket 

arbetsmaterial pedagogerna använder för att förmedla sina sagor, sånger eller 

ramsor är det viktigt att materialet är konkret, målgruppsanpassat, informativt och 

intresseväckande. Det är när barnen förstår budskapet, blir delaktiga och ges 

möjlighet att använda flera sinnen som språkutvecklingen stimuleras.   
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Aktionsforskningen 

Frågan ”hur kan arbetsmaterial anpassas till målgruppen?” väcktes när 

föräldrakooperativets undervisningsmaterial inte var tillräckligt funktionellt för att 

täcka deras barns olika behov. För att ta reda på hur material kan anpassas till 

deras målgrupp valde jag aktionsforskning som metod på föräldrakooperativet.    

     Genom pedagogernas åsikter om olika bildmaterial fick jag reda på att de 

föredrar att sagobilder visas var för sig och inte ihop, att bilder ska vara enkla, 

tydliga och utan bakgrund samt att de gärna vill ha verklighetstrogna bilder med 

en enhetlig stil.      

     Genom teorierna i informationsdesign fick jag kunskap om hur barn lär sig 

från bilder och vad som gäller vid utförande och innehåll i informationsmaterial. 

Jag fick bland annat veta att informativa bilder bör vara enkla, fåtydiga med hög 

grad av realism samt ha ett korrekt innehåll. Dessa bildegenskaper stämmer bra 

överrens med det som pedagogerna hade som önskemål i sina bildmaterial.  

     När jag själv undersökte befintligt bildmaterial och utformade nytt tog jag fasta 

på pedagogernas åsikter och teorierna i informationsdesign. När jag illustrerat 

mina bilder till sagan, sången och ramsan har jag skannat in dem i datorn och 

bearbetat dem där. Fördelen med att arbeta med bilder i ett bildprogram är att du 

kan storleksanpassa dina bilder, jämna till färger, ta bort bakgrunder och öka på 

kontraster med mera. Om du sparar dina bilder i datorn är det lätt att gå tillbaka 

och ändra något eller återanvända dina bilder i andra sammanhang vilket spar tid.  

     Vid utformningen och tillverkningen av mina bildmaterial var det inte bara 

materialens tekniska kvalitet jag behövde få till. Hänsyn till hur materialen skulle 

presenteras och i vilket sammanhang samt målgruppens behov skulle också tas 

med i beräkningen. Jag ifrågasatte funktionalitet i pedagogernas nuvarande 

material och började tänka ut hur mina bildmaterial skulle kunna anpassas till 

både små och stora barn (ett till fem år). Genom att använda magnetbilder i stället 

för flanellografbilder fick jag ett mer användarvänligt material. Genom att göra 

enskilda bilder till ramsan och sången kunde jag ta vara på bildernas potential 

bättre och skapa fler användningsområden. Ett material som kan användas på flera 

olika sätt är lättare att anpassa till barns olika behov. Genom att själv vara med vid 

utprovningen kunde jag se hur kommunikationen från sändare till mottagare 

fungerade.   

 

Frågan löd: ”Hur kan arbetsmaterial anpassas till målgruppen?”  

Svar: Vid tillverkning av bilder är det bra att börja med att definiera vem 

mottagaren är och vad du vill förmedla med bilderna. Den som utformar material 

måste ha i åtanke hur hela kommunikationsprocessen fungerar från sändare till 

mottagare. Bildernas tekniska kvalitet ska anpassas till det aktuella mediet. 

Genom att tillämpa grundreglerna i informationsdesign har du större chans att 

skapa ett begripligt material för målgruppen. Teknik i form av skanner, dator, 

skrivare samt kunskap i bildhanteringsprogram ger större möjlighet att göra bra 

bilder och att kunna ta till vara på enskilda bilders potential, vilket är 

tidsbesparande. Genom att utforma material som går att använda på flera olika sätt 

kan arbetsmaterial lättare anpassas till barns olika behov.  
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Förslag till vidare studier 

I förskolans läroplan finns en uppsjö av inriktningar och mål som förskolan ska 

sträva efter. Där finns områden som handlar om matematik, teknik, motorik, 

lekens betydelse och skapande verksamhet med mera. Det finns alltid behov av 

bra läromedel till förskolor och hur ett sådant kan se ut är bra att forska vidare om.  
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Bilaga 1 

Här är mina tre forskningsfrågor som jag ställde till pedagogerna i min enkät: 

1. Hur arbetar ni med barnens språk på avdelningen? 

2. Använder ni något arbetsmaterial för att främja barnens språkutveckling – vilket i så 

fall? Berätta om fördelar och nackdelar med materialen? 

3. Tycker ni att ert arbetsmaterial främjar språkutvecklingen även för de barn som har 

särskilda behov eller försenad språkutveckling? Motivera gärna svaret och/eller kom 

med förslag till förbättring? Berätta också om ni saknar något material. 

Här nedan har jag citerat vad pedagogerna svarat avdelningsvis. Jag har inte satt ut namn 

efter citaten eftersom pedagogerna svarat anonymt. Avdelningarna har jag valt att kalla 

för bokstäver istället för namn. A - K är småbarnsavdelningar och L - V är 

syskonavdelningar. Siffrorna 1 - 3 visar vilken fråga som besvarats. 

 

Avdelning A:  

1. ”Vi jobbar med rim och ramsor, sjunger, läser eller berättar sagor. Framförallt 

pratar vi mycket med barnen”. 

2. ”Våra flanosagor är bra för barnen i denna ålder. När vi sjunger använder vi 

sångkort, mjukisdjur eller dockor. Sångpåse är också kul tycker barnen då de får 

välja en sak utan att se vad det är. Vi använder också bilderböcker och 

fingerdockor”. 

3. ”Framförallt för barn med särskilda behov eller språksvårigheter är det viktigt med 

bilder eller saker att titta på när man sjunger, berättar sagor eller läser för barnen”. 

 

Avdelning B:  

1. ”Genom rim och ramsor med rörelser, sagor, sånger. Vi använder även ett vårdat 

språk där vi använder rätt ord ex. smörgås istället för macka, titta istället för kolla”.  

2. ”Vi använder oss av flanellografsagor, bordssagor (ex Lilla Gumman, Bockarna 

Bruse, Nallen) och handdockor.” 

3. ”Vi har tidigare haft barn med särskilda behov där vi förstärkte språket med tecken. 

Vi har kunnat låna material från habiliteringen ifall vi behövt något. Vårt 

arbetsmaterial har även hjälpt barn med särskilda behov”. 

 

Avdelning C:  

1. ”Genom att prata med barnen och ha genomtänkta samtal. Sånger, sagor och 

ramsor. Vara delaktig i leken, lyssna på barnen, läsa av barnens kroppsspråk och 

bekräfta”. 

2. ”Flanobilder med kort på barnen och barnens namn. Flanosagor, bordssagor, 

sagopåsar med ex. djur som symboliserar sånger och sagor. Bara fördelar med 

materialen eftersom barnen är så små och kanske saknar begrepp för orden”. 

3. – Fråga tre lämnades obesvarad. 

 

Avdelning D:  

1. ”Vi pratar ordentligt med barnen, upprepar och förtydligar ord.” 

2. ”Vi använder gosedjur och bilder. Nackdelar med gosedjuren kan vara att barnen 

koncentrerar sig mer på dem.”  

3. ”Arbetsmaterialet är bra för de tvåspråkiga då man kan koppla orden till något 

konkret”. 
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Avdelning E:  

1. ”Kommunikation, bekräftelse, sång - rörelse, rim - ramsor, sagor - musik.” 

2. ”Bilder, oss själva, utklädning, instrument, handdockor, masker, CD-skivor, 

kassettband och levande musik.” 

3. ”Ja, det främjar språkutvecklingen hos alla. Ett bra tips: Barn med språksvårigheter 

får en kassett med en inspelad samlingsstund med sig hem att lyssna på.” 

 

Avdelning F:  

1. ”Vi är mycket med barnen när de leker samt att vi pratar mycket med våra barn. 

Under våra samlingar så sjunger vi samma sånger för att barnen skall känna igen 

sångerna/ramsorna och därigenom lära sig orden och rörelser”.   

2. ”Vi har sångkort som barnen får dra och sen sjunger vi den sången - det lär barnen 

att koppla ihop sång med bild och lär barnen att vänta på sin tur. Illustrationer till 

sånger om vad det är vi sjunger om. Att Låta barnen skapa själva som att rita, måla 

och bygga saker.” 

3. ”Självklart så finns det barn som behöver andra saker än det vi arbetar med men vi 

anser att vårt arbetssätt även främjar språkutvecklingen för barn med särskilda 

behov. Alla barn är olika och behöver olika saker för att utvecklas. Därför finns det 

säkert många förbättringar som vi kan göra t.ex. arbeta med mer sagor för att 

utveckla barns språk.” 

 

Avdelning G:  

1. ”Vi har samling varje dag då vi sjunger, har rim och ramsor och använder oss av 

bordssagor. Vi pratar och benämner olika saker vid t.ex. av och påklädning, 

lekstunder och utevistelse.” 

2. ”Bordssagor: sagan om Lilla Gumman, Bockarna Bruse, Nallen mm. 

Sånger: Olika djur och figurer, sångkort med olika bilder. 

Böcker: Bilderböcker samt enklare sagoböcker. 

Fördelarna med materialet är att barnen får se konkreta saker.” 

3. ”Vi tycker att vårt material ’fångar’ barnens uppmärksamhet att se och lyssna, även 

om de inte har ord och kan benämna saker. Genom upprepning stimulerar vi deras 

språkutveckling”. 

 

Avdelning H:  

1. ”Vi pratar mycket och benämner saker, vid samlingen använder vi oss av bordsagor, 

sånger och rim och ramsor. Vi använder oss av språket vid olika situationer som 

påklädning, blöjbyte lekstunder och utevistelse.” 

2. ”Bordssagor som Bockarna Bruse, Sagan om den Lilla Gumman, Nallen och 

Kaninpaket. Konkreta saker: Djur och figurer till sånger, sångkort med bilder, rim 

och ramsor med bilder och figurer till. Böcker, flanosagor, para ihop olika saker som 

färger och former. Fördelar med materialen: Barnen både ser och hör, det är lättare 

att förstå om de lär sig med flera sinnen.” 

3. ”Vi tycker absolut att vårt material främjar språkutvecklingen. Även om barnen inte 

direkt har ord på saker och kan benämna så har de fått det inpräntat under tiden så 

att orden kommer när talet utvecklas”. 

 

Avdelning I:  

1. ”Vi pratar och sätter ord på handlingar, känslor, göranden i vår vardag.” 

2. ”Vi har t.ex. Bockarna Bruse som figurer. Fördelarna är att det blir tydligt och 

konkret tillsammans med sången.” 

3. ”Det är alltid bra att barnen får vara med och delta i olika situationer. Att få vara 

med i vardagen aktivt främjar språket tycker vi. Vi använder språket här och nu med 

barnen. Barnen känner att de är med på riktigt.” 
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Avdelning J:  

1. ”Vi har inget språk inlagt i veckoplaneringen, men det finns ändå där hela tiden. Vi 

pratar mycket med barnen, de berättar själva vad de har gjort, saker som har hänt. 

Vi uppmuntrar dem att berätta. Det är även viktigt att de små barnen som inte har 

talet också får göra sig hörda, dem har också mycket att berätta(främst genom 

kroppsspråket). Vi sjunger, läser sagor, rim och ramsor.” 

2. ”Vi sjunger mycket, det är något som våra barn tycker mycket om. Vi använder bl.a. 

sångkort, handdockor, flanellografsagor, hemlig påse (varje figur i påsen 

symboliserar en sång). Alla barn har sitt eget kort som vi sätter upp på 

flanellograftavlan om dem är här, lägger i sängen om de är sjuka eller i huset när 

dem är lediga. Vi använder även kroppen t.ex fingerramsor, dans, och rörelselekar” 

3. ”Just nu har vi inga barn med språksvårigheter, men vid behov skaffar vi fram det 

material vi behöver. Vi får även material från logoped om något barn behöver det”. 

 

Avdelning K: 

1. ”Vi läser mycket för barnen och pratar mycket med dem. Vi försöker aktivt och 

medvetet främja barnens språkutveckling i alla tänkbara situationer. Detta är 

speciellt viktigt då vi bara har barn med invandrarbakgrund”.  

2. ”Vid samlingen använder vi flanellograf, rim och ramsor, språkpåsar och sångkort 

med bilder och sångtext. Flanellografen gör att alla barn blir delaktiga på ett enkelt 

sätt. Samma sak gäller sångkorten men många barn blir otåliga medan de väntar på 

sin tur. Det är samma sak med språkpåsarna. Det gäller att inte dra ut på tiden”.  

3. ”Ja, men det är viktigt att anpassa materialet till respektive barns behov. Förslag till 

förbättring: Flanellografkonceptet skulle kunna utvecklas ytterligare. Vad vi saknar: 

Bildkort - kort med bilder av djur eller vardagliga föremål att prata kring”. 

 

Avdelning L:  

1. ”Med rim och ramsor. Vi läser mycket böcker och låter barnen återberätta 

händelserna. Vi lyssnar på musik – till exempel Majas alfabet (en visa på varje 

bokstav) eller Lennart Hellsings rim”. 

2. ”Flanosagor och sånger med bilder till. Nackdelarna är ofta hur man ska sätta upp - 

hålla upp sångerna så att alla ser. Bilderna bör vara enkla och tydliga (inte 

illustrationer ur böcker)”. 

3. ”Vi använder tecken till tal. Vi kommer att behöva tecken till de flesta av våra 

ramsor där det inte finns så många bilder. Annars kan tydliga bilder ersätta tecken”. 

 

Avdelning M:  

1. ”På samlingen jobbar vi tydligt med - färger och former, prepositioner som stor - 

liten och kroppsuppfattning. I vardagen används språket medvetet för att tydliggöra 

aktiviteten, t.ex. ’stick in armen i ärmen’. Vi benämner begreppen. Måltiden kan 

innefatta mycket, som t.ex. antal, färger och former. Dialogen är viktig och det finns 

ofta tid till det under måltiden då alla sitter och har ögonkontakt.”  

2. ”Ryska Gumman (större - mindre, antal), användandet av olika lekmaterial som att 

barnen får visa t.ex. något cirkelformat eller något rött osv. Böcker, flanosagor och 

friberättande av sagor med tecknande under berättandets gång. Dockor eller figurer 

till sagor som Rödluvan eller Bockarna Bruse. Illustrationsmaterial till olika sånger 

egenhändigt ihopplockat.”  

3. ”Illustrationsmaterial är ett viktigt visuellt stöd speciellt för språksvaga barn och 

barn med annat språk. Vi har pratat om att göra ett visuellt dagsschema för att 

åskådliggöra dagen. I naturen får vi sätta ord för olika företeelser men med dagens 

stadsbarn skulle vi behöva träffa det levande djuret mer för att förstå olika arters 

levnadssätt och egenskaper. Allt går inte att berätta med ord som t.ex. känslan att 

klappa en varm mjuk päls”.  
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Avdelning N:  

1. ”Genom dialog och kommunikation med varandra barn - barn, barn - vuxen”.  

2. ”Vi använder språklådor (flanosagor, sånger, fingerlekar, rim och ramsor). Fördel: 

Materialet väcker nyfikenhet och intresse och barnen kan lära sig t.ex. färger, att 

räkna, få bättre ordförråd och koncentrationsförmåga.   

3. ”Absolut, vi tycker att vårt arbetsmaterial främjar barnens språkutveckling. 

Tvåspråkiga barn får hjälp genom att titta på visuella bilder med vardagliga saker 

och att få återberätta vad som finns på bilden. Ett barn som stammar får hjälp genom 

att uttrycka sig och får tid på sig för att ge ett svar”. 

 

Avdelning O:  

1. ”Genom att vara tydliga och att visa på vad vi menar. Vi använder lite stödtecken - 

bra när vi talar om färgerna.”  

2. ”Vi har sånger, sagor i flanellograf som vi visar när vi läser sagor. Vi skulle behöva 

förnya detta material och även använda mer rim och ramsor”. 

3. ”Vi vill lära oss teckenstöd och vi ska boka tid på en förskola som kan det och sedan 

använda det för att främja barns språkutveckling”. 

 

Avdelning P:  

1. ”Vi pratar mycket med barnen, sjunger, arbetar med rim och ramsor, vi läser böcker 

och berättar figursagor”. 

2. ”Sångkort, språkpåsar, böcker och figursagor”. 

3. ”Framförallt tror vi att bordssagor är bra för barn med särskilda behov eller med 

språksvårigheter, språkpåsar är också bra”. 

 

Avdelning Q:  

1. ”Vi pratar och frågar och har en dialog med barnen. I samlingen kan barnen få 

berätta och beskriva något. Vi läser böcker men berättar även sagor helt fritt så att 

barnen får göra sig en egen bild”.  

2. ”Rim och ramsor. Alexlådan - barnen får turas om att ta hem en låda med mjukdjuret 

Alex i under helgen - sedan ska de berätta på samlingen vad de gjort tillsammans. 

Bilder på ansiktsutryck - barnen ska beskriva om den på bilden är glad, ledsen, arg 

mm. och hur man känner sig då”.  

3. ”Vi skulle vilja ha mer material som beskriver känslor kring den sociala biten t.ex. 

hur man är en bra kompis eller hur det känns att inte få vara med. Vi skulle också 

vilja vara med i Majaprojektet.”  

       

Avdelning R:  

1. ”Vi samtalar mycket med barnen. Talar tydligt. Läser saga och sjunger varje dag. 

Använder rim och ramsor. Leker med bokstäver. Flanellografsagor. Barnen får 

uppträda inför varandra - stå på en stol och berätta något, säga en ramsa eller 

sjunga en sång. Vi spelar teater av korta sagor”.   

2. ”Sångpåse – saker som illustrerar sånger. Bilmatta som innehåller alla bokstäver. 

Tar vi t.ex. upp en krokodil ur påsen så sjunger vi den sången och lägger den på 

bokstaven K. Majapaketet, ljudlotto, alfabetsspel”. 

3. ”Fanns det tid skulle vi vilja göra flera sagopåsar”. 
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Avdelning S:  

1. ”Genom vardagliga samtal bl.a. vid på – och avklädning, matsituationen, 

toalettsituationen med ev. blöjbyte. Genom planerade aktiviteter som samling, 

sångstund, saga, spel och målning”. 

2. ”Material som sångkort och sångpåsar”. 

3. ”Vi har inget speciellt material som stödjer språksvaga barn. Vi saknar (eller 

använder oss inte av) flanosagor, sagopåsar, handdockor mm. Vi är en avdelning 

som har uteprofil och har därför mycket av våra aktiviteter i skogen, på gården och 

på vår kolonilott. Mycket av våra barns språkutveckling är spontan och oplanerad 

och försiggår i diskussioner om djur och natur. Vi saknar möjlighet att kontinuerligt 

uppgradera vårt material, då anslaget är alldeles för litet för det”. 

 

Avdelning T:  

1. ”Vi planerar för språk i den vanliga samlingen varje dag. Där rim och ramsor, sång, 

språklekar, instruktioner, begrepp, bokstäver, ord och meningar ingår. Läser saga 

efter lunch varje dag Kommunikation vid matbordet, påklädning mm. Lära barnen 

lyssna på varandera. Svara på frågor och förklara vad ord betyder. Gå till biblioteket 

och låna böcker. Bokstäver, stavelser och skriva uppmuntras”. 

2. ”Flanellografbilder med bokstäver och siffror. Gosedjur, sekvensbilder, böcker. 

Fördelar med konkret material är att barnen blir mer delaktiga och intresserade”.  

3. ”Ja, det främjar allas barns språkutveckling. Förslag: Vi skulle behöva mer tid till 

att tillverka och hitta material”. 

 

Avdelning U:  

1. ”Rim och ramsor, sagor, tecken som stöd, flanobilder och flanosagor. Medveten 

användning av vårt eget språk - genom användning av ett rikt ordförråd”.  

2. ”Material från teckenhatten t.ex. bilder - kopplat till stödtecken. 

Kategoriseringslådor, Majaprojektet, böcker. Vi visualiserar mycket av vårt 

pedagogiska arbete genom t.ex. dockor, pussel, djur och bilder. Nackdel: Ibland är 

det svårt att hitta bra och tydliga bilder”.     

3. ”Vårt arbete med barns språk utgår från barn med försenad språkutveckling; det 

främjar alla barns språk. Vårt arbete skulle underlättas om vi hade en CD-skiva med 

stödtecken - illustrerade av barn, med substantiv, verb och adjektiv”. 

 

Avdelning V:  

1. ”Vi pratar mycket med varandra, helst en i taget och i alla sammanhang under 

dagen. Vi lyssnar på varandra och uppmuntrar till tal. Vi Läser (saga, fakta, rim) 

minst en gång per dag. Ibland använder vi andra saker t.ex. flanosagor, handdockor 

eller annat material som finns i närheten”.  

2. ”Se ovan, plus t.ex. ibland använder vi oss av målade sångbilder till sånger vi 

sjunger. (fördel). Om vi någon gång har ett dåligt material, så tar vi bort det direkt. 

Inget att ha.” 

3. ”Ja, vi tycker att vi har ett bra material men om det kommer något nytt är vi öppna 

för förslag. Vi nyttjar också biblioteket i närheten”. 
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Bilaga 2 

En beskrivning av varje arbetsmaterial som tas upp i tabell 1 (se sidan 13).   

 Bilder - att visualisera med: Att åskådliggöra det du vill förmedla med 

hjälp av bilder. Om barn ska lära sig en sång kan bilder illustrera det de 

ska sjunga om. 

 Bokstäver, ord: Brickor med bokstäver som barn kan stava och bilda ord 

med.  

 Bordssagor: Det är en saga som visas med hjälp av konkreta saker som 

ställs upp på ett bord. En bro, tre getter och ett troll kan bli sagan 

Bockarna Bruse.     

 Böcker: Till yngre barn används enklare pekböcker eller bilderböcker. Till 

de äldre barnen används bilderböcker med mer text eller 

högläsningsböcker.  

 CD-skivor: För att lyssna på sagor, sånger eller musik. 

 Dockor, handdockor och fingerdockor: Dockor du kan hålla i eller ha på 

dina händer eller fingrar. Med hjälp av dockorna kan du spela dockteater 

eller dramatisera olika händelser.   

 Figurer, mjukisdjur - att visualisera med: Pedagoger kan visa figurer 

eller mjukisdjur för barnen när de vill förmedla en saga eller sång.   

 Flanellografsagor och flanellografbilder: Flanellografsagor eller 

flanellografbilder är bilder som sätts upp på en tavla klädd med filttyg när 

sagan eller bilderna ska visas. Bilderna fäster på tavlan för att de är 

försedda med ett flanellmaterial på baksidan.  

 Instrument, levande musik: Barn får spela instrument eller lyssna till 

instrumental musik.  

 Majaprojektet - Majas alfabet: Med hjälp av Majas Alfabet kan barnen 

lära sig bokstäverna. En CD-skiva med sånger från A - Ö och illustrationer 

till varje bokstav medföljer om förskolan är med i Majaprojektet.   

 Ljudlotto: Barnen lyssnar till ett inspelat ljud och ska koppla ihop ljudet 

med en bild, om barnet t.ex. hör ljudet av en telefon ska de lägga sin 

bingobricka på bilden med telefonen.  

 Språkmaterial - sortera, ordna, para ihop: Det kan vara bilder eller 

figurer som illustrerar färger, former och antal,  som barnen kan para ihop, 

sortera eller lägga i storleksordning.  

 Språkpåsar och språklådor: Språkpåsar är påsar i tyg som innehåller 

saker barnen kan samtala om. Ska de till exempel prata om sjön kan påsen 

innehålla lekmaterial med fiskar, en groda, en båt, en dykare och annat 

som har med sjön att göra. Språklådor är lådor som kan innehålla bilder 

eller kort till rim och ramsor, sagor, språklekar med olika begrepp med 

mera.  
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 Sångkort: Ett kort med en bild som barnen kan förknippa med en sång 

och på baksidan finns tillhörande sångtext. Bilden visas upp för barnen när 

de sjunger sången.  

 Sångpåsar och sagopåsar: Sångpåsar är påsar i tyg som innehåller saker 

som barnen kan sjunga om. Ett leksakslamm kan till exempel härledas till 

sången ”bä, bä vita lamm”. Sagopåsar innehålla figurer till en saga.  

 Utklädningskläder, masker: Barn eller vuxna klär ut sig för att 

dramatisera något.  

 Tecken till tal och stöd: Stödtecken är liknande som teckenspråk fast 

enklare. Det används för att förstärka språket för barn som har försenad 

språkutveckling. För att lära sig tecken finns bildmaterial till som visar 

tecknen och rörelserna till.  


