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Kort sammanfattning av syfte, metod, resultat och slutsatser 

Syftet med vårt arbete är att undersöka om högläsning i en mindre grupp barn på förskolan 
kan vara en språkutvecklande aktivitet. Syftet är också att belysa hur man kan arbeta med en 
bok. Den metod vi använt oss av är fältstudier på en förskola med aktiviteter runt en bok. Vid 
fyra tillfällen träffade vi fem barn. Vi filmade deras aktiviteter samt transkriberade samtal. Vi 
ville med denna metod undersöka om högläsning kan vara språkutvecklande för barn i 
förskoleåldern. Vårt resultat visade en tydlig skillnad mellan första och sista tillfället då vi 
kunde se en utveckling i barnens språkanvändning. Slutsatsen vi drar är att högläsning och 
aktiviteter runt boken är språkutvecklande för barn.  
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1 Inledning 

Vi har valt att skriva om högläsningens funktion för barns tidiga språkutveckling för 

att vi tror att grunden i språkets utveckling måste läggas i förskoleåldern. Vår 

upplevelse av förskoleverksamheter idag är att det läggs mycket fokus på ämnen som 

till exempel teknik och matematik. Den rena språkaktiviteten får många gånger stå 

tillbaka och sker oftast bara vid det vardagliga samtalet som kan ske exempelvis vid 

matsituationen mellan barn och barn samt barn och pedagog.  Vi har sett att 

högläsning sker på förskolorna, men att det oftast bara är en vilostund och inte en 

medveten språkutvecklande aktivitet. Ett efterföljande boksamtal sker väldigt sällan. 

Vi har båda erfarenheter av barn med läs- och skrivsvårigheter i skolåldern och vi tror 

att det kan finns ett samband med för lite språkutvecklande aktiviteter i förskolan. 

Även upp i åldrarna läggs det mycket fokus på vissa ämnen som gör att 

språkutvecklingen får stå tillbaka, som om det inte är lika viktigt med språk som med 

till exempel matematik.  Vi menar att om man inte har en språklig grund att stå på så 

blir det avsevärt mycket svårare att lära sig andra ämnen som kräver läsförståelse, 

ordförråd och kunskapen av att kommunicera.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

   Lpfö98, reviderad 2010, s 10 

Vi anser att man kan arbeta med flera ämnen, som till exempel språkutvecklande 

matematikövningar, parallellt med varandra på förskolan, det ena behöver inte 

utesluta det andra.  

I vårt arbete kommer vi att beskriva ett utvecklingsarbete där vi tillsammans med en 

grupp 6-åringar använder högläsningen som en språkutvecklande aktivitet för att se 

om högläsning kan vara utvecklande för deras språk.  

I Lpfö98 (s. 7) i den reviderade versionen (2010) står det att språk och lärande 

hänger samman och att förskolan ska lägga stor vikt vid stimulera varje barns språk. 

Förskolan ska även inspirera barnets nyfikenhet samt intresse för den skrivna 

världen.   
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Ekström och Godée (1984: 54) skriver att högläsningen bör ses som vilken annan 

aktivitet som helst och ska då också planeras. Det krävs förberedelse och även övning 

i att läsa högt för att det ska bli en bra aktivitet. Om man använder sig av till exempel 

intonation bidrar det till att barnet kan tillgodogöra sig mer av högläsningen.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vårt arbete är att belysa hur man systematiskt kan arbeta med en och 

samma bok vid flera tillfällen. Syftet är också att undersöka om, och eventuellt 

hur, ett systematiskt arbetssätt vid högläsning i en mindre grupp barn på förskolan 

kan vara en språkutvecklande aktivitet. 

 

Hur kan man organisera ett systematiskt arbetssätt vid högläsning som kan påverka 

barns språkutveckling? 

Om ett barn har en språklig utveckling vid ovan nämnda arbetssätt; vad består i så 

fall utvecklingen i? 

Hur kan man mäta den eventuella språkutvecklingen hos ett enskilt barn?   
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2 Litteratur/tidigare forskning 

Nedan kommer vi att ta upp vilka orsaker det finns till varför man läser högt för barn. 

Därefter tar vi upp det tidiga mötet och nyttan med högläsningen vilket bidrar till 

barns ökning av ordförråd. Därpå behandlas val av högläsningsbok samt fantasi. Vi 

kommer att skriva om hur barn via högläsning och aktiviteter, som återberättande 

och dramatisering kan förberedas för skolan. Berättarteknik hos både barn och vuxna 

belyser vi i texten samt nyttan av ett boksamtal. Slutligen kommer vi att ta upp vad 

som kan orsaka bristen på tid för högläsning i förskolan.  

2.1 Olika anledningar till högläsning  

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006: 13-14) frågar sig vilken effekt högläsning 

kan ha för barn. De menar att vuxna som läser för barn säkerligen har ett motiv för 

högläsningen men att detta motiv kanske inte är genomtänkt. Många föräldrar läser 

för sina barn vid läggdags för att få en mysig stund och pedagoger på förskolan läser 

en bok för att starta upp ett tema. Vuxna kanske inte alltid är medvetna om 

högläsningsstundens innehållsrikedom samt vilka erfarenheter barn tar med sig in i 

vuxenlivet. Det författarna menar med erfarenheter är den kunskap och upplevelse 

som barnet tar med sig från sagoläsningen till skriftspråkssamhället. Det bidrar till 

att barnet längre fram i livet kommer att klara sig väl i samhället.  

Lässtunder på förskolan sker oftast i anslutning till lunch och vila skriver Damber, 

Nilsson och Ohlsson (2013: 27, 44). Det är korta stunder som författarna uppskattar 

till cirka 5–10 minuter, med undantag där läsningen kunde ske sammanlagt uppåt 45 

minuter. Läslängden beror på syftet med läsningen, exempelvis för att barnen skulle 

vila eller för att lugna ner sig innan lunch. Den förstnämnda, som författarna kallar 

för läsvila förläggs efter lunch och då vid samma tid varje dag. Syftet med denna 

stund är att barnen ska vara tysta och vila. Boken som läses väljs oftast av barnen. 

Det lyfts inga problem eller händelser ur boken efter läsningen så författarna menar 

att syftet inte är att det ska vara en språkutvecklande aktivitet och inte heller en stund 

av kunskapsinhämtning. Fokus läggs på att läsningen ska ha en lugnande effekt på 

barnen.   
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2.2 Tidigt möte  
Barn som tidigt introduceras i lässituationer får grundläggande kunskaper om hur en 

bok fungerar, att texten har en mening samt att bild och text kan höra ihop.  Damber, 

Nilsson och Ohlsson (2013: 11) skriver att tidiga erfarenheter av högläsning gynnar 

barnets utveckling av strategier för att senare lära sig läsa. Att ge barnen dessa 

förutsättningar, att ge dem ett genuint intresse för läsning kan sätta positiva spår i 

barnets fortsatta läsning. Författarna (2013: 17-18) menar att barn behöver få 

utveckla sin literacyförmåga för att kunna bli avkodare, meningsskapare, 

textdeltagare och kritiska läsare. Dessa fyra begrepp samspelar med varandra.  Som 

en första fas ses en språklig medvetenhet sättas i fokus för att sedan följas av en 

avkodning. Därefter kommer den tredje fasen där läsutvecklingen och meningen med 

läsningen är i centrum och texternas innehåll behandlas, vilket gör barnen till 

meningsskapare. 

Lindö (2009: 153, 223) menar att barn behöver bada i språk redan från 

spädbarnsålder och nämner att sagor, ramsor och sånger ger en bra grund för fortsatt 

språkutveckling. Att ”bokprata” med små barn gör dem nyfikna på böcker. I 

småbarnsböckerna är det ofta en kort text om händelser som barnet kan känna igen 

sig i. Det kan exempelvis handla om tittutlekar och städa sitt rum.  

2.3 Nyttan av högläsningen 

Studier som Dominković, Eriksson och Fellenius (2006: 14) hänvisar till, visar på att 

en vuxen som läser en bok för barn ofta tar upp ord och begrepp och samtalar med 

barnet om betydelsen av dessa. Detta leder till att barnet får ett medvetet synsätt 

gentemot ord och att denna förmåga är av betydelse för barnets framtida skolgång.  I 

skolböcker används ett sådant språksystem som barnet lärt sig från högläsningen då 

det genom denna aktivitet förstått sig på hur språket är uppbyggt med grammatik och 

just struktur. Även Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993: 79) håller med om att 

högläsningen ger barnet ett möte med skriftspråket. Skriftspråket gör att barnen kan 

uppleva sammanhang i texten och om boken är av god kvalitet får barnet även ett rikt 

och omväxlande språk som hjälper dem att beskriva olika sinnesintryck. Damber, 

Nilsson och Ohlsson (2013: 21) menar att barnens ordförråd inte ökar nämnvärt 

genom att enbart läsa en bok högt. Det är aktiviteten runt boken som är 



8 
 

språkutvecklande för barnen. Svensson (2011: 4) menar att barnen via högläsningen 

får något gemensamt, något som de kan samtala om och sedan även ta med in i leken.  

Fast (2007: 157) nämner några viktiga aspekter till varför det är bra att läsa högt för 

barn. Bland annat menar hon att barn kan stimuleras till att läsa själva genom att få 

lyssna mycket på sagor. Lyssnandet bidrar även till att barnen vill lära sig skriva då 

de förstår värdet av en text. Denna förståelse kan ge dem motivation till fortsatt 

skrivinlärning.    

2.3.1 Ordförråd  

Barnens ordförråd bör öka hela tiden när man arbetar med språkstimulerande 

aktiviteter skriver Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993: 76 -77). De ska stimuleras till 

att använda en korrekt meningsuppbyggnad som överrensstämmer med 

grammatiken. Nya ord som barn får höra och får en förklaring till vad de betyder kan 

de börja använda när de till exempel ska återberätta en saga.    

Svensson (1995: 28) menar att det bästa sättet att ge barnen ett rikt språk är att 

använda böcker. Genom att läsa på förskolan kan man ge alla barn en möjlighet till 

ett rikare språk, även de som inte får böcker lästa för sig hemma.  

Via högläsningen möter barnen ett rikt och varierande språk skriver Eriksen Hagtvet 

och Pálsdóttir (1993: 79-80). Dessa böcker visar olika sinnesintryck och bilder ger 

stöd åt det som läses. Om målet med läsningen är att stimulera barnens 

språkutveckling är en bok utan mycket bilder att föredra. Detta menar författarna är 

det bästa för de flesta 6-åringar då de kan uppfatta en text utan att se bilder. Yngre 

barn däremot behöver bildstöd. Dominković, Eriksson och Fellenius (2006: 14) 

skriver att högläsningen ger barnen en större ordkunskap än det vardagliga samtalet. 

Hoffman (2011: 183-194) menar även hon att barnens ordförråd ökar efter en 

högläsning med efterföljande boksamtal. Via boksamtalet bearbetas texten och 

barnen lär sig nya ord och innebörden av dessa. Fast (2007: 84) menar att barn lär 

sig omedvetet hur språket låter och är uppbyggt genom att lyssna på en berättelse. 

Genom att låta barnen ta del av många olika berättelser, fortsätter författaren, bygger 

barnen på sin egen kunskap om språket. Detta kommer till stor nytta när barnet ska 

lära sig läsa och skriva och även när de själva ska berätta en saga.  
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Språk och lärande hänger ihop står det i Lpfö98, reviderad 2010 (2010: 7) och det 

står skrivet att det är förskolans uppgift att se till att varje barn utvecklar sitt språk. 

Det är också förskolans uppgift att uppmuntra och ta tillvara på barnens nyfikenhet 

för det skrivna språket.  

2.3.2 Valet av högläsningsbok 

När det gäller val av högläsningsbok kunde Damber, Nilsson och Ohlsson (2013: 48, 

45) i sin undersökning på förskolor se att vid läsvilan var det barnen som valde bok. 

Detta visade på att det inte fanns någon bakomliggande medveten planering. Om det 

däremot är läsning som ska ske inom ramen av ett temaarbete finns det 

bakomliggande planering för hur boken ska användas menar författarna. De kunde se 

att vid dessa tillfällen skedde det samtal kring boken som hade med det 

förutbestämda temat att göra. Att välja en bok som fängslar barnen är viktigt skriver 

Lindö (2009: 257) och fortsätter med att böckerna bör inbjuda till samtal och frågor.  

2.4 Fantasi                                      

Under en högläsningsstund kan bilderna i boken berätta något för barnen som inte 

texten säger menar Granberg (1996: 17, 41). Barns utveckling av fantasi kan 

inspireras av dessa bilder. Barnen fantiserar vidare utifrån bokens text. Därefter 

skriver författaren att barn som tidigt får lyssna på sagor utvecklar sin förmåga att 

föreställa och fantisera samtidigt som de får en språklig utveckling. Med hjälp av 

fantasin kan barn utifrån sagan skapa sina egna inre bilder. ”Fantasin förvandlar 

orden till ett inre bildspel” (Granberg, 1996: 41). Att lyssna på sagor stimulerar barns 

fantasi och uppmuntrar nyfikenheten för det skrivna språket.  

Granberg (1996: 44) skriver att barn som får lyssna på sagor får sin fantasi väckt till 

liv. Genom sagostunden kan barnet bli engagerade till att utveckla sin fantasi mer och 

på så sätt delta aktivt med små berättelser och egna kommentarer. Att läsa för barn 

stimulerar deras fantasi och förmåga att se händelseförlopp och ger dem kunskapen 

om karaktärer och upplägg menar Dominković, Eriksson och Fellenius (2006: 16).  

När ett barn fantiserar kring en saga kan det på samma gång känna igen sig i bokens 

handling skriver Bettelheim (1975: 40). Detta förstärks av Granberg (1996: 42) som 

påpekar att en saga måste roa och väcka barns nyfikenhet för att de ska sitta kvar och 

lyssna uppmärksammat. Boken kan om den har ett bra innehåll berika barns liv med 
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fantasi och kunskapen att reda ut känslor och problem. Författaren menar att sagans 

budskap tillgodogörs av barnen när sagostunden blir en trevlig upplevelse.  

2.5 Förberedd för skolan  

Att barn har med sig olika många timmar av högläsning när de kommer till skolan 

gör att de ligger på väldigt olika språkliga nivåer menar Dominković & Eriksson & 

Fellenius (2006: 16). De barn som har mycket erfarenhet av skriftspråket kommer till 

skolan med en förståelse och en vana med skriftspråket. De förstår hur ord är 

uppbyggda och att orden tillsammans bygger meningar som i sin tur bildar en 

berättelse. Detta håller Westerlund (2009: 150) med om då hon anser att det är 

nödvändigt att barn har den kännedomen om skriftspråket när de kommer till skolan. 

Ekström och Godée (1984: 55) menar att barn som ofta får vara delaktiga vid 

högläsning möter skriftspråket mer och lär sig språkets uppbyggnad på en helt annan 

nivå än andra barn.  

2.6 Återberättande och dramatisering 

Idag är det vanligt att barn får väldigt snabba bildintryck menar Eriksen Hagtvet och 

Pálsdóttir (1993: 80) och menar då att det är viktigt att barnen får göra noggrannare 

observationer i böcker. Att ge barn erfarenhet av återberättande kan man göra genom 

att be dem återberätta det som lästs tidigare. Westerlund (2009: 154) skriver att barn 

som får återberätta en saga gör återberättandet mer utförlig samt att den blir längre. 

Eftersom barnet har fått sagan läst för sig och då fått en bild av sagans uppbyggnad, 

kommer det att följa berättargrammatiken genom att ha en början, en mitt och ett 

slut. Författaren menar att om barn får öva sig i att återberätta sagor får de en större 

kunskap om att fritt berätta om exempelvis egna upplevelser.  

Att dramatisera en läst bok gör det möjligt för barnen att aktivt återberätta sagan 

med hjälp av figurer och annan rekvisita menar Damber, Nilsson och Ohlsson (2013: 

21). Dramatiseringen hjälper barnen att utforska bokens handling och karaktärer 

samt varför karaktärerna agerar som de gör. Barnen får erfarenhet av att se 

sammanhang i den lästa boken.  

Lpfö98, reviderad 2010 (2010: 7) tar upp vikten av att låta barnen kommunicera med 

hjälp av olika uttrycksformer som till exempel drama. Detta främjar barns utveckling 

och lärande för tal- och skriftspråket.  
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2.7 Berättarteknik 

Lindö (2005: 54-55) menar att de viktigaste hjälpmedlen vi har när vi läser en saga är 

vårt kroppsspråk och rösten. Det ger liv åt berättelsen och fångar barnens 

uppmärksamhet. Genom att höja och sänka rösten kan man fånga in även de barn 

som inte är koncentrerade.  Författaren menar att berättandet är en lek och att man 

som berättare bör klara av att bjuda på sig själv. Ekström och Godeé (1984: 54) 

skriver att intonation är viktigt för att inte förvirra lyssnarna. Att läsa till exempel en 

mening som en karaktär skriker i boken med en vanlig samtalston ger inte det rätta 

budskapet menar författarna. Vidare skriver de att man inte ska läsa för fort för detta 

gör barnen oroliga och de får känslan av att de inte kan ställa frågor och samtala 

kring boken.   

Vill man väcka barnens nyfikenhet för boken kan man enligt Lindö (2005: 242) börja 

med att samtala om bokens omslag, man kan låta barnen få gissa vad de tror att 

boken kommer att handla om. Vidare skriver författaren att det är viktigt att den som 

läser boken tycker om den själv då det annars visar sig väldigt tydligt.  

2.8 Barn och berättarteknik  
När barn får lyssna till högläsning ofta möter de mönstret som finns i berättelserna 

skriver Ekström och Godeé (1984: 55). I en berättelse finns en början, en handling 

och ett slut som alla innehåller olika delar. När ett barn blir bekant med dessa tre 

delar utvecklas en kunskap i att konstruera egna berättelser.   

Lindö (2005: 242) menar att när man läser en saga högt får man in de språkliga 

strukturerna som man inte får in i det vardagliga samtalet. Detta leder till en 

stimulans hos barnen som gör att de själva använder sig av ord, begrepp och mönster 

som de hört vid en högläsning.  

2.9 Boksamtal 

Ju äldre barnen är när man har ett boksamtal desto mer kan de vara aktiva, lyssna på 

andras synpunkter och bidra med egna uppfattningar skriver Dominković, Eriksson 

och Fellenius (2006: 135-136). Att samtala kring en bok som lästs bidrar till att 

barnen får en medveten läsmetodik skriver Ekström och Godée (1984: 55). Barn blir 

med hjälp av samtalen delaktiga i berättelsen och de kan leva sig in i berättelsen. De 

behöver ord att beskriva det som de upplever och genom att samtala får de ord på 
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känslor och upplevelser från boken. Om ett barn inte kan sätta ord på det de hört kan 

de heller inte ta till sig av det lästa och behålla den upplevelsen. En bok som man 

läser och diskuterar omkring ger barnen en mycket större upplevelse menar Svensson 

(1995: 31). Författaren skriver att eftersom barn har olika erfarenheter tolkar de 

texten på olika sätt, därför är det värdefullt för vuxna att lyssna på barnens tankar. 

Boken kanske inte tolkas av barnen på det sätt som vi vuxna förutsatt att den skulle 

tolkas. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013: 20) vidhåller att det är viktigt att hålla 

boksamtal. De menar att genom ett samtal kring boken tillsammans med barnen 

utvecklar deras förståelse för texten. Barnen kan också koppla ihop bokens innehåll 

med sina egna erfarenheter. Westerlund (2009: 149) menar att en bra början på 

högläsning att fråga barnen vad de kommer ihåg från förra gången, vad som hände 

med mera. Detta leder till att förståelsen för det man redan läst djupnar och att 

ordförrådet ökar. Författaren skriver att man kan ha samtal under själva läsningen 

men att det kan ha effekten att barnen slutar lyssna på sagan, att de blir otåliga och 

rastlösa. Det är det bästa att ha det efter bokens slut. Däremot menar Westerlund att 

man under läsningen förklarar ord som barnen frågar om.  

Chambers (1993: 30, 56) menar att genom boksamtal, där vi tillsammans ägnar oss åt 

en bok, blir vi belönade med en rikare innebörd och förståelse av texten. När man ska 

ha ett samtal om en bok gäller det att barnen är införstådda med att allt de har att 

tillföra samtalet är av vikt. Barn är vana med att deras åsikter och reflektioner ofta 

bemöts med ”det hör inte hit”, ”barnsligt” och ”det var inte det jag tänkte på”. 

Bemötanden som dessa exempel gör att barnen håller sina åsikter inom sig och att 

det även kan leda till att barn tycker illa om läsning. Därför är det viktigt att barnen 

är medvetna om att deras tankar och åsikter väger lika tungt som den vuxnes. 

Ordet varför bör undvikas i ett boksamtal menar Chambers (1993: 60-61) och 

förklarar det med att ordet är hämmande och att barnen ser det som ett utmanande 

och ibland hotande ord som kräver en förklaring till varför de tycker som de gör. 

Författaren skriver att det är betydligt enklare att få ett barn att sluta prata än att 

börja, och det är genom att använda ordet varför. Vidare ger Chambers förslag på att 

istället öppna upp för samtal genom att fråga ”jag undrar…/berätta för mig…”.   

Hoffman(2011: 183-194) upptäckte att när pedagogen kontrollerade samtalet leddes 

det i en speciell riktning. När pedagogen istället interagerade med barnen blev 

samtalet mycket mer ett samarbete dem emellan. Vidare skriver författaren att barn 
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som uppmuntras att svara fritt känner att deras svar har en mening och de behöver 

inte svara så som de tror att pedagogen vill att de ska svara.    

Genom ett boksamtal kan man utmana barnen i sina tankar och föreställningar och 

även ge dem en djupare förståelse menar Lindö (2009: 243, 246-247). Man ger även 

barnen en annan upplevelse av det lästa som kommer fram när man diskuterar 

tillsammans. Barn formulerar egna hypoteser om vad som kommer att hända längre 

fram i boken, de skapar inre bilder och de söker även ledtrådar. Att då utmana dem 

till samtal och dela med sig av sina tankar och frågor leder till en ökad säkerhet när 

det gäller att samtala om en bok. Barn är nyfikna av naturen och frågar gärna mycket 

men någonstans på vägen slutar de ställa frågor. Det är då bland annat pedagogernas 

uppgift att locka fram dessa frågor igen. Författaren hänvisar till Chambers bok 

Böcker inom oss när hon ger förslag till hur ett boksamtal bör läggas upp. Det är 

viktigt att utgå från barnens tankegångar och uppmuntra dem till att tänka ett steg 

längre. Det är också viktigt att hela gruppen bjuds in i samtalet genom frågor som till 

exempel: Vad säger ni andra om det? Var det någon som tänkte på ett annat sätt? 

Lindö (2009: 258) punktar upp varför ett boksamtal har betydelse och nämner bland 

annat att samtalet fördjupar barnets förståelse och upplevelse. Det utvecklar språket 

och tankegångarna hos barnet. Boksamtalet är också en övning i att lyssna på 

varandra, vänta på sin tur och ger träning i att prata inför andra som lyssnar. Det kan 

även öka nyfikenheten för böcker och gör att barnet ser att en bok kan ha olika 

innehåll.  

2.10 Tidsbrist för högläsning 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013: 51-52) konstaterar i sin undersökning att 

högläsningen är lågt prioriterad i förskolorna och får ofta stå tillbaka för andra 

aktiviteter. Författarna punktar upp rimliga förklaringar till varför det inte läses så 

mycket på förskolorna och nämner bland annat att det är större barngrupper och 

färre pedagoger. Pedagoger har ett större administrativt ansvar idag som inte har 

med den pedagogiska verksamheten att göra. Det är andra områden som får större 

plats och även kompetensutveckling sker mot dessa områden. Pedagogiska 

modetrender påverkar pedagoger och verksamheter.  
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3. Metod 

Vi har valt att göra en fältstudie där vi har kontaktat en förskola och efter tillåtelse av 

barnens vårdnadshavare utförde vi en aktivitet runt högläsning. Denna aktivitet 

utfördes vid fyra tillfällen. Då vi planerade att ha boksamtal med barnen valde vi att 

läsa Chambers Boksamtal – böcker inom oss för att veta hur vi skulle kunna ställa 

öppna frågor till barnen för att uppmuntra dem till utvecklande svar.  

Vid första tillfället presenterade vi oss själva för barnen och berättade vad vi skulle 

göra och hur många tillfällen vi skulle ses. Vi läste sedan boken och hade ett 

efterföljande boksamtal tillsammans med barnen. Detta samtal spelade vi in med 

hjälp av våra mobiltelefoner. Sedan förflyttade vi oss till ett annat rum där vi hade 

förberett med figurerna som fanns med i boken och vi bad barnen återberätta sagan 

med hjälp av dessa. Detta moment filmade vi.  

Vid andra och tredje tillfället läste vi boken och hade ett efterföljande boksamtal. Vid 

dessa tillfällen hade vi planerat att prata om känslor och kompisar och vi bad barnen 

rita bilder utifrån dessa ämnen. Vi la våra mobiltelefoner på bordet för att spela in 

barnens diskussioner. Detta gjorde vi för att kunna gå tillbaka om vi inte kom ihåg 

vad de pratade om.  När barnen ritat klart fick de berätta för oss om sina teckningar 

samtidigt som vi filmade dem.   

Sista tillfället läste vi återigen boken och hade ett kortare boksamtal. Sedan fick 

barnen berätta sagan med hjälp av figurerna, precis som de gjorde första gången. 

Detta moment filmades och vid boksamtalet gjorde vi en ljudupptagning.  

3.1 Utvecklingsarbete 

I boken Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning av Patel och Davidsson (1991, 2011: 10-11) läser vi att 

utvecklingsarbeten är till för att bidra till en förändring inom ett visst område. 

Författarna skriver även att när man gör ett utvecklingsarbete så utgår man från 

redan befintlig kunskap, men att man kan starta en process mot fortsatt arbete inom 

området. Detta är något vi tänkt på när vi valde område för vårt arbete, att det skulle 

vara något som det redan fanns forskning om men som vi kände att vi kunde bidra 

till.  
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3.2 Loggbok 

Vi har under arbetets gång fört loggbok. Denna loggbok hade vi som stöd vid 

reflektioner över det vi gjort och diskuterat. Efter varje aktivitet på förskolan skrev vi 

ner hur det gick, reaktionerna från barnen och egna tankar och funderingar. Denna 

loggbok användes som ett stöd i vårt skrivande av examensarbetet och även som en 

minneslapp när vi inte kom ihåg vid vilket tillfälle saker hade skett.  

3.3 Val av bok 

Boken vi valde att arbeta med heter Kompisen blir arg (bilaga 1)och är skriven av 

Moni Nilsson och Per Gustavsson (2011). Valet föll på denna bok då den riktade sig 

till barnen i den åldersgrupp som vi arbetade med. Boken innehåller mycket som man 

kan diskutera och arbeta utifrån som till exempel känslor och kamrater. Dessutom 

ansåg vi att det var en bok som barnen skulle tycka om. 

3.4 Aktiviteter 

Vid de fyra tillfällena vi besökte förskolan läste vi sagan för barnen och utifrån den 

arbetade vi sedan på följande sätt: Barnen fick återberätta sagan på olika sätt genom 

att dramatisera den med figurer, rita och delta i boksamtal. Vid dramatiseringen 

filmade vi återberättandet av sagan. Vi hade även boksamtal om känslor och 

kamrater som barnen sedan fick teckna. När de var klara bad vi dem berätta om sina 

teckningar, detta berättande spelade vi in med hjälp av våra mobiltelefoner. Vi 

frågade barnen om lov för att använda deras alster för att visa vid presentationen av 

vårt arbete. Vi berättade även att de kommer få tillbaka sina teckningar efter avslutat 

arbete.  

3.5 Dokumentation 

Under våra aktiviteter filmade vi barnen. Det vi filmade var när de dramatiserade 

sagan samt när de berättade vad de har ritat.  Filmerna som visade barnens 

återberättande transkriberade vi för att kunna mäta den eventuella 

språkutvecklingen som skett mellan första och sista tillfället. Vi tittade på ordval, 

meningslängder och även hur återberättandet var uppbyggt. Vi ville se om det fanns 

en tydlig berättarstruktur med en början, en mitt och ett slut. Något som vi också 

observerade var om och hur barnen använde sig av materialet som fanns tillgängligt. 
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Vi tittade på om barnen använde alla figurer som fanns på bordet samt om alla barn 

fick möjlighet att hålla i en figur. Vi tittade även på om barnen berättade någon detalj 

om figurerna. Vi ville se hur barnens engagemang var, om de använde figurerna som 

stöd i sitt berättande samt om de använde sig av något kroppsspråk. Vi ville även titta 

på hur verbal dramatiseringen blev, om den var rik eller fattig på ord. Vi förde 

anteckningar under alla aktiviteter och vi samlade in allt material som barnen 

producerade.  

Vi talade om för barnen att filmning skulle ske vid vissa tillfällen, barnen sa inget om 

det utan accepterade detta. Vi filmade vid tre tillfällen och inget av barnen reagerade 

på att en av oss gick runt med kameran. De kunde titta på den som filmade för att 

förvissa sig om det fortfarande pågick filmning. Den som filmade var inte delaktig i 

diskussionen med barnen för att kunna ha fokus på filmandet istället. 

3.6 Analysmatris 
När vi gjorde vår analys använde vi oss av en analysmatris (bilaga 2) för att enkelt 

kunna se vilka delar vi tittat på samt hur utfallet blev. Utifrån vår analysmatris såg vi 

att det första och sista tillfället var de tillfällen som skulle ge oss ett mätbart resultat. 

Vi valde att transkribera ett barn utifrån det vi filmade. Vid transkriberingen tittade 

vi på filmen och skrev ned det som barnet sa. Vi tittade på barnets ordval samt hur 

långa meningarna var. Vi ville även se hur berättarstruktur, meningsuppbyggnad och 

engagemanget var hos barnet. Vi ville se om och hur figurerna användes som stöd i 

berättandet. Vi jämförde sedan det första och sista tillfället för att där kunna mäta 

den eventuella språkutvecklingen.  

3.7 Urval 
Urval av förskola har skett genom ett bekvämlighetsurval. Förskolan är ingen av våra 

partnerskolor, utan har valts då förskolan har fokus på natur och teknik då vi ville ha 

en förskola där barnen inte var vana vid ett aktivt pedagogiskt tillvägagångssätt vid 

högläsning. Vi har kännedom om förskolans arbetssätt och har arbetat upp en 

relation till både pedagoger och barn. Detta gör att barnen kan känna sig trygga med 

oss och barnen kommer då vara avslappnade och göra att undersökningen ger ett 

mätbart resultat. Detsamma gäller lokalerna som vi också känner till väl. Vi har valt 

att arbeta med de äldsta barnen på förskolan som vi tror kan ge oss ett bra och 

mätbart resultat. Med detta menar vi att barn i 6-årsåldern kan utföra ett relativt 
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utförligt samtal tillskillnad mot barn i 2-årsåldern som oftast inte har hunnit utveckla 

ett lika stort ordförråd. Vi kommer att med hjälp av förskolechefen sätta upp tider för 

våra besök så att de passar deras övriga verksamhet.  

3.8 Urval för transkribering 
Vi gjorde en slumpvis lottning av vilket barn vi skulle transkribera utifrån filmerna. 

Då två barn inte var samarbetsvilliga vid sista tillfället uteslöt vi dem vid lottningen. 

Detta för att vi inte skulle få ett mätbart resultat i fall de deltog. De resterande tre 

barnens namn skrev vi på lappar och drog en lapp slumpmässigt. Vi kommer enbart 

att transkribera det barn som lottades fram. Det barn som blir valt kommer vi att ge 

det fingerade namnet Erik samt att namnet ibland byts ut till han/honom. I resultatet 

kommer vi att presentera valda delar från transkriberingen för att det inte ska kunna 

gå att avgöra vilket barn och vilken förskola det är. Därav har vi valt att inte lägga 

med hela transkriberingen som en bilaga.  

3.9 Etiska frågor 

I missivbreven, vår fältstudie och vår uppsats har vi utgått från Vetenskapsrådets 

etiska regler (Vetenskapsrådet, 2011) som har fyra huvudkrav enligt följande:  

 

 Informationskravet innebär att undersökaren informerar deltagarna om deras 

villkor i undersökningen. Deltagarna ska få information om att deras 

medverkan är frivillig samt kan avbrytas när som helst. Deltagarna ska även 

informeras om syftet med undersökningen samt hur den kommer att 

genomföras.  

 Samtyckeskravet innebär att om deltagarna är under 15 år ska 

vårdnadshavare ge sitt samtycke. Deltagarna har rätt att själva bestämma hur 

länge de vill delta och på vilka villkor. De har rätt att avbryta när som helst 

utan några negativa konsekvenser.  

 Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter om alla som deltar ska 

vara otillgängliga för obehöriga. Undersökarna bör underteckna förbindelsen 

med vårdnadshavare om tystnadsplikten kring informanterna. 

 Nyttjandekravet innebär att allt material som samlats in endast får nyttjas i 

detta forskningssyfte. Det får inte lånas ut eller användas på annat sätt.  
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Det vi har gjort för att förhålla oss till informationskravet är att vi berättade för 

barnen hur våra aktiviteter skulle utföras samt att det är frivilligt att delta och kan 

avbrytas när som helst. Samtyckeskravet följde vi genom att vi skrev ett missivbrev 

(bilaga 3) som vår handledare godkände innan det distribuerades ut till berörda 

vårdnadshavare för godkännande av barnens medverkan i vårt arbete. Då filmerna 

visade sig vara mycket användbara skickade vi ut en ny blankett angående 

godkännande för filmvisning vid ventilering av vårt arbete(bilaga 4). För att inga 

obehöriga ska kunna ta del av informationen har vi förhållit oss till 

konfidentialitetskravet. Vi skrev under missivbreven med våra namn för att bevisa 

att vi tagit del av kravet på tystnadsplikt och sekretess. Nyttjandekravet förhåller vi 

oss till på så sätt att allt material funnits otillgängligt för andra att kunna ta del av.  

3.10 Etiska frågor rörande filmning av barn 
Enligt God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011: 44-45) bör filmning av barn endast 

ske om det inte går att få fram samma resultat med hjälp av andra 

insamlingsmetoder. Information om detta bör ges både muntligt och skriftligt och 

följas av ett skriftligt samtycke av vårdnadshavare. Informanterna ska ha möjlighet 

att ta del av filminspelningen om så önskas. I informationsbrevet ska det framkomma 

hur länge materialet finns sparat samt om det kommer att förstöras.  

Det vi har gjort för att förhålla oss till God forskningssed är att vi har varit tydliga 

med informationen, både muntligt och skriftligt, om hur filmerna kommer att 

användas samt hur länge de sparas. Vårdnadshavarna fick information om att allt 

material kommer att förstöras efter att betyg satts. De kommer att få ta del av 

filmerna och övrigt material innan de raderas.  
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4 Resultat 

Vi kommer att under dessa rubriker redovisa vårt resultat från våra fältstudier. Vi 

delar upp rubrikerna efter de olika tillfällena vi var på förskolan och berättar 

ingående hur aktiviteterna gått tillväga.  

4.1 Första tillfället  

Vi började detta tillfälle med att presentera oss och vad det var vi skulle göra under de 

tillfällen som vi skulle träffa barnen. Vi visade boken för barnen och berättade att det 

var denna vi skulle läsa och vi frågade även vad de trodde att boken skulle handla om 

utifrån omslaget. Vid högläsningen var barnen intresserade och lyssnade fokuserat 

och ställde en del frågor om bilderna under läsningens gång, vem är det där? Varför 

ligger räven under täcket? Boksamtalet som vi hade gav ett bra resultat då barnen 

var aktiva, engagerade och hade mycket att säga. De frågor vi utgick ifrån var  

- Låt oss höra vad ni tyckte om boken?  

- Vad var det som var bra i boken? 

- Jag undrar vem boken handlade om? 

- Handlade boken om någon mer? 

- Handlade boken om det ni trodde den skulle göra? 

Efter att vi samtalat om boken förflyttade vi oss till rummet intill där vi lagt fram 

figurerna (bilaga 5) från boken på ett bord. Det var några kopierade och laminerade 

bilder från boken och några leksaksfigurer. Barnen fick sätta sig på varsin stol. De såg 

figurerna och började genast prata om dem, tala om vem som var vem, vem som 

gjorde vad och vad som hänt i boken. Alla barnen hade minst en figur. Detta var helt 

på deras eget initiativ utan att vi ställt någon fråga. Vi började filminspelningen och 

frågade barnen om de kunde återberätta sagan med hjälp av figurerna som de hade 

framför sig. Barnen hade varit uppmärksamma på detaljer i boken då de upptäckte 

att de inte såg exakt likadana ut som i boken. Till exempel hade Krigargubben i boken 

bara ena armen, gubben vi hade med oss hade båda armarna. Barnen lade fokus på 

hur figurerna varit placerade i boken och att det skulle se likadant ut på bordet. När 

de skulle återberätta sagan använde de figurerna som ett bildligt stöd i berättandet. 

Det var dock ett sporadiskt berättande som inte var i en helt kronologisk ordning och 

tämligen ordfattigt. Det var korta meningar som ofta ledde in på sidospår. En del 
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ordval var hämtade från boken men barnen tog även stöd från sitt vardagliga språk. 

Alla barnen var dock engagerade och var med i berättandet. Barnen använde sig inte 

av ett nämnvärt kroppsspråk då de satt vid ett bord och flyttade runt på figurerna. 

Vissa barn berättade mer om den figur de hade och inte så mycket om själva sagan, 

helt oberoende av varandra. Något barn ville väldigt gärna ha en figur som denne inte 

hade och hade svårt att låta det bero fastän vi försökte få barnet att låta det vara och 

vänta på sin tur. Små sidospår skedde ibland och ett exempel på det är att ett barn 

förväxlade ordet ”askhög” med tablettask och började berätta om hur många 

tablettaskar barnet hade ätit. Barnen använder sig av en vanlig samtalston eftersom 

de inte byter tonläge under berättandet. 

4.2 Andra tillfället 

Vi började med att fråga barnen vad de kom ihåg från boken. Vi fick svar i form av 

korta meningar och det behövdes följdfrågor av oss för att de skulle komma ihåg mer.  

- Vem var det boken handlade om? 

- Vad var det som hände? 

- Kommer ni ihåg varför han blev så arg? 

- Hur slutade boken? 

Dessa följdfrågor gjorde att de kunde berätta mer saker som hänt i boken. Efter detta 

samtal så läste vi boken och även denna gång lyssnade barnen intresserat och hade 

.frågor om bilder och det vi läste. När boken var färdigläst började vi prata om vilka 

känslor som finns med i boken. Till en början hade de svårt att nämna några känslor. 

Vi pratade då om vilka olika känslor det finns, som till exempel glad, arg och ledsen. 

Vi bläddrade tillsammans med barnen i boken för att leta känslor. Nu blev det 

enklare för barnen att komma på vilka känslor som fanns med i boken och de kunde 

nämna flera av dem; arg, glad, ledsen och rädd. Ordet kramas nämndes även av 

barnen då de antagligen räknar det som en känsla. Vi valde att ha med ”känslan” 

kramas av just den anledningen. kramas. Vi frågade även barnen hur de själva känner 

när de till exempel är glada, arga och ledsna.  

Vi förflyttade oss till det andra rummet där vi lagt ut ritpapper och pennor på bordet. 

Där berättade vi för barnen att de skulle få rita känslor som fanns med i boken, och 

det var valfritt om de ville rita karaktärerna från sagan eller sig själva. Det blev ett 
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glatt bemötande från barnen när de fick reda på vad de skulle göra, även om några 

trodde att de skulle få dramatisera med figurerna igen. Några barn satte igång direkt 

med att rita, några funderade en stund innan de kom igång. Alla barnen valde att rita 

flera karaktärer från boken och kunde på ett tydligt sätt visa karaktärens känsla i sin 

bild. När barnen ritade hade de diskussioner sinsemellan om vad de ritade, om vad 

som hade hänt i boken, vem som såg ut på ett visst sätt och så vidare. Ett barn som 

har annat modersmål blandar svenska och engelska. Om hon inte förstod ett ord eller 

inte visste vad ett ord hette på svenska så frågade hon oss vad det var och bad om det 

engelska ordet. När barnen ritat klart sina bilder fick de berätta för oss vad de ritat 

och vilka känslor som finns med i bilden. Detta berättande filmade vi.  

4.3 Tredje tillfället 

Denna gång när vi kom till förskolan kom flera av barnen fram till oss och frågade 

vad de skulle få göra idag. De var redo att gå iväg och börja dagens aktivitet med oss. 

Vi började med att fråga vad de kom ihåg om boken då det nu gått nästan en vecka 

sedan förra gången. De kunde berätta en hel del från boken och vi behövde inte ställa 

följdfrågor. Sedan läste vi boken och i det efterföljande boksamtalet pratade vi om 

kompisar. Frågorna vi ställde då var 

- Jag undrar hur en kompis är, kan ni berätta för mig? 

- Hur hade Olivia kunnat göra i början av boken för att ingen skulle behöva bli 

så arg och ledsen? 

- Dockan blev väldigt arg i början av boken, jag undrar om ni kan berätta för 

mig varför hon blev det? 

- Kan ni berätta för mig vad det är Krigargubben gör när Kompisen blir så arg? 

- Vad tror ni Krigargubben menar med det han gör? 

- Kan ni berätta för mig hur boken slutar? 

Efter samtalet förflyttar vi oss till bordet i andra rummet där vi även denna gång lagt 

ut ritpapper och pennor. Vi ber barnen att rita en kompisteckning, med det menar vi 

att de ritar sig själva och en eller flera kompisar samt vad de brukar göra. Barnen 

satte genast i gång med att teckna olika lekar de deltagit i på förskolan. Under 

tecknandets gång samtalade barnen flitigt om de olika händelserna. Det var mycket 

skratt vid detta tillfälle då de ritade av varandra och det kunde bli lite tokiga 
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avbildningar. När barnen ritat klart fick de berätta om sina teckningar för oss, och det 

filmade vi även denna gång.  

4.4 Fjärde tillfället 

Denna gång började vi med att läsa boken. Nu var det återigen många frågor om 

detaljer i bilderna som barnen upptäckt, vem ligger under täcket förutom räven? Är 

det där bläckfisken? Redan här upptäcker vi att ett barn inte riktigt vill vara med och 

är inte aktiv i sitt lyssnande på sagan. Barnet sitter dock kvar men tittar runt omkring 

i rummet och verkar ointresserad. När sagan var färdigläst gick vi in till andra 

rummet där figurerna från boken låg på bordet. Barnen börjar plocka med figurerna 

och de hittar snabbt sina favoriter då de nu är välbekanta med dessa. Ett barn blir 

missnöjt när denne inte får den figur som önskas och barnet som verkade 

ointresserad vid sagoläsningen säger att hen inte orkar och vrider sig på stolen. Med 

hjälp av stödfrågor från oss och bildstöd av figurerna, berättar barnen om sagan, i en 

någorlunda kronologisk ordning och relativt detaljerat. Barnen använde hela och 

långa meningar i berättandet. Vid detta tillfälle låg fokus på berättandet istället för 

placering av figurer. Alla barn utom ett är aktiva i berättandet. Det barnet som inte 

var aktivt satt vid sidan om och gav ett vagt gensvar på de andra barnens försök att få 

med hen. 

Vi frågade barnen om de skulle vilja göra en teater med figurerna och spela upp den 

för oss, utan hjälp av stödfrågor. De var ivriga och ville gärna spela upp en teater. Vi 

delade ut figurerna till barnen för att det inte skulle bli bråk om vem som skulle vara 

vem. Ett barn tog kommandot ganska omgående och när de satte igång så berättade 

det barnet sagan från början till slut i en kronologisk ordning samt med en tydlig 

berättarstruktur. Det fanns en tydlig början, en mitt och ett slut. De andra barnen var 

engagerade i sagan även om de inte var så verbala. Det märktes att barnet hade varit 

observant och lyssnat på sagan med stort intresse. Meningslängderna har utökats 

sedan första tillfället och ordvalen är mer hämtade från boken än från det vardagliga 

språket. Det berättande barnet använde sig av figurerna som stöd i berättandet och 

såg även till att de andra barnen kom in med figurer och repliker vid rätt ställe. Inte 

heller denna gång används kroppsspråket då de sitter vid ett bord och det är 

figurerna som är i fokus. Det barnet som tog kommandot i berättandet är mer verbalt 

än de andra och har ett stort ordförråd.  Här kan vi se en tydlig intonation under 
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berättandet då barnet förställer rösten och karaktäriserar figurerna. Barnet som 

egentligen inte ville vara med fick hjälp av de andra barnen att vara med i teatern.  

4.5 Språkutveckling 

När vi tittade på filmerna visade de sig att de var väldigt användbara. Det gick att se 

och höra barnens interaktion med varandra på ett väldigt tydligt sätt. Efter varje gång 

som vi tittat på filmerna har vi upptäckt fler och fler detaljer som barnen säger eller 

gör, som till exempel val av ord, meningar och deras delaktighet. Att filma deras 

återberättande och senare dramatiseringen var ett beslut som visade sig vara 

användbart vid analysen av materialet för att inte gå miste om något.  

Det vi kunde se när vi transkriberade Erik utifrån filmerna var att hans språk hade 

utvecklats från ett fåordigt berättande till en mer innehållsrik berättelse med fler ord 

och meningar utifrån boken. Några exempel från vår transkribering som vi har tittat 

på vid första och andra dramatiseringen är bland annat hur Erik började sitt 

berättande.  

Vid första dramatiseringen inledde Erik med följande: Först var den här på … sen så 

fick han den här tårtan. Vid det andra dramatiseringstillfället började Erik på detta 

sätt: Ehh … det var en gång en ... en ... nalle som hette kompisen och sen var det en 

docka ... och Olivia ... kom ... kompisen skulle följa med nallen ... och dockan ... dom 

... dom andra ville det speciellt dockan ... för hon ... hon var arg ... arg på kompisen 

fast det inte var hans fel.  

Vi ville även se hur orden är hämtade från boken vid dessa två dramatiseringar. Vid 

första tillfället sa Erik: Och då blev han arg. Medan han vid andra dramatiseringen 

använde följande mening: kompisen blir arg som en kokande strykjärn och en 

brinnande kastrull.  

Vid första tillfället av dramatiseringen ser vi en viss berättarstruktur hos Erik då hans 

berättande sker i en kronologisk ordning med en början och en handling. Vid detta 

tillfälle använder han sig som mest av sju ord i meningarna och ett vardagligt språk. 

Erik visar inte prov på en verbal kunskap. Vi ställer flera öppna frågor, som 

Chambers (1993: 60-61) förespråkar. Vi undvek ordet varför och fick nu utförliga 

svar i form av längre och detaljrika meningar. Dessa frågor svarar Erik på, men vi får 

aldrig ett riktigt slut på sagan. När samtalet runt bordet tar en annan vändning sitter 



24 
 

Erik tyst, men när vi ställer en fråga om sagan får vi ett svar direkt av honom. Erik 

använder sig av samma tonläge genom hela berättandet, det finns ingen känsla i 

berättandet, det är väldigt monotont. Eftersom Erik sitter stilla vid bordet och bara 

byter plats på figurerna använder han sig inte av något kroppsspråk.  

Vid den andra dramatiseringen ser vi att Erik tar kommandot i berättandet genom att 

börja berätta sagan med orden det var en gång. Detta visar på att Erik har förstått att 

det finns en viss genre, i detta fall en saga. En tydlig berättarstruktur används då han 

berättar sagan med en inledning, en mitt och ett slut. Erik avslutar sagan med nu är 

det slut. Hela berättandet sker i en kronologisk ordning och är detaljerat. Erik 

använder sig av långa meningar med upp till elva ord. De flesta ord och meningar han 

använder är direkt hämtade från sagan. Det märks att Erik har lyssnat och studerat 

bilderna i sagan med uppmärksamhet då han ger de andra barnen instruktioner om 

vad de ska göra och säga med de figurer som de blivit tilldelade av oss. Han talar även 

om när de andra ska agera med sina figurer. Erik tog själv initiativ till agerande så 

som en regissör gör, han gav repliker och tog över figurer när han inte fick respons av 

de övriga barnen. Det syntes på Erik att han var bekväm med situationen och det var 

roligt. Vi kan tydligt se att Erik använder sig av materialet som stöd i sitt berättande 

då han låter sina figurer få liv och rörelse. Erik visar engagemang i sitt berättande och 

använder sig av intonation då han förställer sin röst flertalet gånger.  

Vid detta tillfälle berättar Erik inga detaljer om figurerna då det dels är en 

dramatisering och dels för att han nu känner till dem väl. Erik använder sig inte av 

sitt kroppsspråk mer än när han förflyttar en figur på bordet. Inte heller hade han 

ögonkontakt med de andra barnen då fokus låg på figurerna.  
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5 Analys och diskussion 

I följande underrubriker kommer vi att göra en analys samt en utvärdering och 

metoddiskussion. I analysen av vårt arbete kommer vi att koppla ihop det vi har 

undersökt med litteraturen vi tidigare lyft upp. Under utvärdering och 

metoddiskussion kommer vi att knyta ihop vårt arbete med reflektioner, erfarenheter 

och upplevelser från arbetets gång. 

5.1 Analys av första tillfället 
Vid första tillfället är Erik tyst till en början när de andra barnen pratar. När vi ställer 

frågor svarar Erik genom att ta fram några av figurerna och talar om vilka det är samt 

att han berättar figurernas karaktärer. Erik är tyst ett tag igen och lyssnar medan de 

andra barnen fortsätter sitt berättande. Efter en stund frågar vi om han kommer ihåg 

hur det var och Erik svarar att det gör han. Chambers (1993: 60-61) menar att det går 

att få ett barn att börja tala igen genom att ställa öppna frågor och att inte använda 

ordet varför, då ordet varför kan vara hämmande för barn. Vid ett tillfälle ställde vi 

en varför-fråga och svaret blev inte så utförligt som vi tänkt. När vi då vände på 

frågan och gjorde den öppen blev svaret mer utvecklat och detaljerat. En möjlig 

slutsats är att barn kan hämmas av ordet varför och att öppna frågor är att föredra 

om man vill ha en diskussion med barnen. Erik börjar berätta med stöd av figurerna. 

Här visar Erik lite mer engagemang än tidigare. Han byter ut figurerna vartefter 

berättandet fortgår. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013: 21) menar att med hjälp av 

figurer och annan rekvisita kan barnen återberätta sagan på ett dramatiserande sätt. 

Vi kan se i vårt arbete med barnen att rekvisitan vid dramatiseringen var till stor 

hjälp för barnen vid deras återberättande. Vi anser att figurerna hjälpte barnen att 

komma ihåg sagan.  

5.2 Analys av andra och tredje tillfället 
Vi började våra besök med att samtala om boken och barnen fick berätta vad de kom 

ihåg. Westerlund (2009: 149) menar att detta är ett bra sätt att börja med då det ökar 

både förståelsen för bokens innehåll samt barnens ordförråd.  De frågor som vi 

ställde barnen vid dessa boksamtal var bland annat; vem var det boken handlade 

om? kommer ni ihåg varför han blev så arg? och jag undrar hur en kompis är, kan 

ni berätta för mig? Chambers (1993: 56) menar att det är viktigt att barnen känner 

att det som de har att säga har ett värde i samtalet. Vidare skriver Chambers (1993: 
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60-61) att genom att börja en fråga med ”jag undrar…” kan göra att barnet känner sig 

trygg i att svara. Ordet varför bör inte användas då det kan få barnen att sluta prata.  

Utifrån det vi gjorde kunde vi se att barnen, med hjälp av följdfrågor, kunde 

återberätta delar av sagan mer utförligt. Vi tänkte medvetet på att inte använda ordet 

varför då vi ville ha ett utförligt samtal med barnen. Vid något tillfälle kom ordet 

varför med och det resulterade i att barnen svarade ”jag vet inte”. Slutsatsen vi drar 

av detta är att det är som Chambers skriver, ordet varför är ett ord som stoppar upp 

samtalet och det är svårt att komma vidare. Vi märkte tydligt att ställa öppna frågor 

fick barnen att svara mer utförligt.  

5.3 Analys av sista tillfället 
När Erik använder sig av flera ord och meningar hämtade från sagan ser vi att det 

som Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir påpekar stämmer överens med verkligheten. 

Författarna (1993: 76-77) menar att detta kan ske när ett barn får lära sig nya ord och 

kan använda dessa vid återberättandet av en saga.  Även Lindö (2005: 242) styrker 

detta då hon anser att barn via högläsningen stimuleras att använda nya ord och 

begrepp. Här kan vi se en utveckling av den verbala kunskapen hos Erik. Det vi 

upptäcker hos Erik här är just det författarna tar upp. Han använder sig av flera ord 

och även hela meningar från boken. Vi ser att Erik med en tydlig säkerhet kan 

återberätta sagan. Vi tror att detta beror på att vi har läst sagan fyra gånger och 

samtalat om boken vid varje tillfälle. Svensson (1995: 28) menar att användande av 

böcker berikar barns språk. Detta ser vi tydligt hos Erik. Damber, Nilsson och 

Ohlsson (2013: 21) anser att bara läsa en bok högt i sig inte är språkutvecklande, utan 

det är aktiviteten som görs runt den som är utvecklande. Detta styrks ytterligare av 

Svensson (2011:4) som skriver att detta är något barnen kan samtala om och senare 

även ta med sig in i lekens värld. Vi håller absolut med dessa författare då vi märker 

att själva bokläsningen inte gav Erik speciellt mycket, utan det är aktiviteten runt 

boken som har utvecklat språket hos honom. 

Erik visar engagemang och inlevelse i sitt berättande då han använder sig av 

intonation och han förställer sin röst. Här skriver Lpfö98, reviderad 2010 (2010: 7) 

att det är av stor vikt att förskolan uppmuntrar barns språkutveckling genom 

exempelvis drama. Vi menar att dramatiseringen gjorde det lättare för Erik att gå in i 
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rollen som berättare. Vi upplever att han tyckte det var roligt att förställa rösten och 

leva sig in i sagan.  

Genom att låta barnen repetera det som lästs, ges de en erfarenhet av att återberätta 

en saga menar Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993: 80). Vi upptäckte vid andra, 

tredje och fjärde tillfället att barnen ville återberätta sagan redan innan vi hade läst 

den. De kom ihåg flera episoder och berättade om bokens innehåll. Vi menar att om 

man repeterar en saga flertalet gånger lär sig barn konsten att återberätta. Barnen 

kommer ihåg flera episoder i en bok som de fått höra upprepade gånger och när de 

sedan ska återberätta den kan de använda sig av de minnen de har av boken samt 

tillägga nya perspektiv.  

Vi kan tydligt se att högläsning och aktiviteter runt en bok är språkutvecklande. Det 

är viktigt att barnen får känna att deras svar betyder något och att de då känner att de 

vågar fortsätta att samtala runt boken. Ett sätt att mäta språkutvecklingen hos ett 

barn är att spela in och transkribera samtalen. Om man då räknar ord samt tittar på 

meningsuppbyggnad och berättarstruktur kan man utläsa om och hur barnet har 

utvecklat sitt språk. I resultatdelen har vi gett exempel från transkriberingen som 

visar på bland annat berättarstruktur och meningslängder. Dessa exempel är tagna 

utifrån samma sekvens i boken som Erik återberättar.  

5.4 Utvärdering och metoddiskussion 

Våra planerade aktiviteter fortlöpte som vi tänkt. Vi visste inte om boken skulle fånga 

barnens intresse och om de skulle uppskatta att arbeta med den vid flertalet tillfällen. 

Men det gjorde de. Barnen var nyfikna och samarbetsvilliga, de hade många frågor 

och tankar om boken och dess innehåll. De såg detaljer i både text och bild som vi 

inte tänkt på. Speciellt ett barn var väldigt uppmärksam på detaljer på figurerna i 

boken kontra de figurer och leksaker som vi hade med. Valet av bok kan vara 

avgörande för hur arbetet fortlöper. Det är viktigt att man som pedagog väljer en bok 

som barnen kan relatera till samt koppla samman med sina egna erfarenheter. När 

det gäller vårt val av bok ser vi att vi lyckades välja en bok som var lätt att arbeta med 

då den handlar om känslor som ligger barnen nära till hands. Det fanns mycket att ta 

av i den och jobba vidare på. Detta är en bok i en serie om flera, alla med olika 

budskap.  
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Vi hade bara planerat in två tillfällen då barnen skulle få återberätta sagan med hjälp 

av figurerna. Vid det sista dramatiseringstillfället, då vi arbetat med boken flera 

gånger, märkte vi att barnen nu kände till sagan väl när de återberättade den för oss. 

Vid detta tillfälle skedde dramatiseringen två gånger. Den första gången fick de hjälp 

av oss genom att vi ställde stödfrågor. Därefter frågade vi dem om de ville spela upp 

en teater för oss med hjälp av figurerna. Denna gång utan stödfrågor från oss. Det 

blev ett enstämmigt ja från barnen. Detta var inget vi hade planerat in, men resultatet 

blev över förväntan. Ett barn tog kommandot och berättade sagan i stort sett från 

början till slut med stöttning av de andra barnen. Ingen av de andra barnen motsade 

sig att det var just Erik som tog kommandot, man fick känslan av att de ville ha 

honom med den ledande rollen. Vi ställer oss frågan om hur det hade blivit om inte 

Erik hade valt ledarrollen. Hade det blivit ett mätbart återberättande om alla barnen 

varit delaktiga eller hade resultatet blivit som vid första tillfället?   

Vi var även fundersamma på om filmningen skulle hämma deras samtal vilket inte 

var fallet. De var tvärtom nyfikna på hur filmerna blev och ville se dem med 

detsamma. Vi fick berätta för dem att de skulle få titta på dessa vid ett senare tillfälle.  

Vi skrev under rubriken metod att vi skulle spela in barnens samtal samt boksamtal 

för att kunna gå tillbaka om vi inte uppfattade vad de sa eller om vi skulle glömma 

bort hur diskussionen hade gått. Efter att våra aktiviteter var avslutade insåg vi att 

dessa inspelningar inte var avgörande för vårt arbete och valde att utesluta dessa. De 

skulle inte tillföra något då barnen vid dessa tillfällen samtalade om vad de ritade, 

hur de såg ut, vem som hade vad på sig och så vidare.  

När det gäller att se barnens språkliga utveckling så hade vi planerat att filma deras 

återberättande i grupp, vilket vi också gjorde. Det vi har upptäckt efteråt och funderar 

över är om vi hade sett en ännu tydligare utveckling av deras språk om vi hade bett 

dem berätta sagan enskilt för oss vuxna. Nu var det vissa barn som tog över och 

någon hann inte med att svara. Det var även barn som surade ihop och inte ville vara 

med och blev därmed inte aktiv. Detta är något som man inte kan styra över eller 

förutsäga, barn är barn. Vår reflektion är att vi kanske hade fått ett helt annat resultat 

om vi tagit barnen individuellt. Det är svårt att sia om detta, men det är vår känsla.  

Loggboken som vi skrev att vi skulle föra har hjälpt oss mycket i vårt skrivande. Vi 

kom inte ihåg från gång till gång vad som skett vid de specifika tillfällena. Vi har då 

kunnat gå tillbaka i våra loggboksanteckningar och blivit påminda.  
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Vi hade planerat in fyra tillfällen som vi skulle besöka förskolan, vilket vi också 

gjorde. Våra tankar går nu kring en önskan om att vi skulle haft flera tillfällen 

tillsammans med barnen. Detta för att kunna gå in djupare inom ämnet och kanske 

då även sett en större utveckling hos flera av barnen. Det hade då funnits tid till att 

även arbeta med barnen individuellt.  

Vårt missivbrev togs emot av föräldrarna som även visade intresse för ta del av vårt 

färdiga arbete. Vi ringde till de berörda föräldrarna för att få ett muntligt 

godkännande till att visa filmerna vid ventileringen. Samtliga föräldrar svarade ja och 

efterfrågade även en filmvisning när arbetet var klart. För att förstärka det muntliga 

godkännandet av att visa filmerna vid ventileringstillfället lämnade vi ut ännu en lapp 

för underskrift.  

5.4.1 Avslutande reflektioner 

Att läsa böcker för barnen i förskolan och ha efterföljande samtal om innehåll, ord 

och bilder anser vi kan vara en bra grund för dem när det gäller den språkliga 

utvecklingen. Det ger dem en avsevärd mängd nya ord och formuleringar av att vara 

med i ett samtal med både pedagogen och andra barn. Vi har märkt under våra 

tillfällen att barnen inte är vana med att prata om en bok efter högläsningen, men att 

de gärna gör det om tillfälle ges. Vi tycker det är viktigt att lyssna på barnen och visa 

dem att vi tar till oss det de säger. Att de ibland flyger iväg i sina tankegångar hör till 

och då är det viktigt att vi som pedagoger kan fånga in dem och varsamt leda dem 

tillbaka till ämnet, utan att förringa det som barnet säger.   

Vi lärde oss att barn ser så mycket mer i en bild än vad vi själva gjorde, små detaljer 

som vi kanske tyckte var ointressanta men som fångade barnens uppmärksamhet. 

Det var även vissa delar av texten, som inte hade bildstöd, som barnen ifrågasatte och 

funderade varför den specifika karaktären inte fanns med .  

Att arbeta på detta sätt med en högläsningsbok är något som vi kommer att fortsätta 

med. Vi anser att det är språkutvecklande och för att vi vill att våra elever ska få ett 

intresse för böcker och dess innehåll. Vi vill även visa både elever och våra kolleger 

att en bok kan användas till väldigt mycket och med fördel användas inom ett 

temaarbete. Man får in flera mål och kunskapskrav i ett arbete med 

högläsningsboken.  
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5.4.2 Tankar vi vill dela med oss 

Vi vill dela med oss av tankar och idéer som vi fått under arbetets gång. Vi vill att 

andra ska få hjälp i sitt pedagogiska arbete på förskolan och med att utveckla 

högläsningen och efterföljande boksamtal. Dessa tankar och idéer tar vi med oss 

själva i vårt kommande pedagogiska arbete.  

* Bokhörna på förskolan. Ha böcker som barnen är intresserade av och ha dem 

tillgängliga. Inga barn ska behöva be om att få titta/läsa i en bok. Se till att det finns 

en trevlig miljö att sitta vid för att titta/läsa i boken, gärna i direkt anslutning till 

bokhörnan.  

* Planera för högläsning. Att läsa högt för en barngrupp kräver sin planering om den 

ska vara språkutvecklande. Ge högläsningen tid, ett efterföljande boksamtal är det 

som utvecklar barns språk.  

* Temaarbete. Att arbeta tematiskt utifrån en bok ger stora möjligheter till samtal 

runt boken. Olika böcker kan ge olika teman där olika estetiska uttryckssätt kan vara 

språkutvecklande.  

* Bibliotek och bokbuss. Glöm inte att använda de resurser som finns, exempelvis har 

biblioteket Bokpåsar som man får låna till förskolan. Det finns även sagostunder att 

gå på.  

* Föräldrasamverkan. Ta upp vikten av högläsning för barns språkliga utveckling vid 

exempelvis föräldramötet. Det är även en bra idé att ha ”veckans boktips” i tamburen. 

Där kan det finnas en bok som ett barn recenserat och kanske även ritat bilder till. I 

anknytning till detta kan pedagogerna ge tips till föräldrarna hur ett boksamtal kan 

gå till.   

* Barnbokskatalogen. Den finns på kulturrådets webbplats och kan beställas 

kostnadsfritt. Det kan bra för en förskola att dela ut dem till föräldrarna. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Analysmatris 
 

I denna matris har vi staplat upp det som vi ville observera från filmerna samt 

transkriberingen av barnet.  

 

           ANDRA DRAMATISERINGEN 

 

 

VAD VI 
OBSERVERAT 
 

 

FÖRSTA 

DRAMATISERINGEN 

 

MINSKA

T 

 

LIKA 

 

ÖKAT 

 

ORD FRÅN SAGAN 

 

 

X (finns ett fåtal, mer 

användning av sitt 

vardagsspråk) 

   

X (en stor 

ökning av 

ord från 

boken) 

 

MENINGSLÄNGD 

 

 

X (korta och få meningar) 

   

X (många 

fler 

meningar 

är tagna 

från 

boken) 

 

BERÄTTARSTRUKTUR 

 

 

X (det finns en början och 

en mitten, inget slut) 

  X (tydlig 

struktur, 

med 

början, 

mitt och 

slut) 

 

ANVÄNDS ALLA 

FIGURER 

 

 

X (alla figurer används inte) 

  X (alla 

figurer 

används, 

av Erik 

eller de 

andra 
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barnen. 

Erik talar 

om vem 

som ska 

göra vad 

och när) 

 

ENGAGEMANG 

 

 

X (inte så mycket 

engagemang) 

   

X (stort 

engage-

mang, 

lever sig in 

i berätt-

andet) 

 

KROPPSSPRÅK 

 

 

(inget kroppsspråk då 

berättandet sker sittandes 

vid ett bord) 

  

X 

 

 

TONLÄGE 

 

 

 

 

 

(ingen intonation) 

  X 

(använ- 

der sig av 

intona- 

tion. 

Förställer 

rösten vid 

flera 

tillfällen. 

 

FIGURER SOM STÖD I 

BERÄTTANDET 

 

 

X (använder figurerna, 

visar vem som gör vad) 

   

X (alla 

figurer 

används i 

berättande

t. Erik 

talar om 

för de 

andra 

barnen när 

de ska 

agera med 

sina 

tilldelade 
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figurer) 

 

VERBAL (RIKT-FATTIGT 

PÅ ORD) 

 

 

X (ordfattigt, berättar inte 

så utförligt.) 

   

X (ordrikt 

berätt- 

ande) 
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Bilaga 3 

Hej föräldrar! 

 

Detta missivbrev innehåller information om genomförande av observationer på 

förskolan X under vecka 14 och 15. 

Observationen handlar om barns språkutveckling vid användande av högläsning. 

Du/ni tillfrågas härmed om ert barns deltagande i denna observation.  

Vi som önskar genomföra denna observation heter Sara Kock och Sara Kvist. Vi går 

nu vår sista termin som blivande lärare mot tidiga åldrar och detta är en del av vårt 

examensarbete.  

Syfte: 

Syftet med denna observation är att se hur barn utvecklar sitt språk i anslutning till 

högläsning och arbete runt boken.  

Praktiskt genomförande: 

 I observationen kommer de äldsta barnen på förskolan att delta.  

 Vi kommer att arbeta med högläsning, boksamtal och återberättande med 

hjälp av olika material. Vi kommer att använda oss av ljudinspelningar och 

videofilmning för att kunna gå tillbaka och titta på materialet när vi analyserar 

det vi sett. I denna studie utgår vi från Vetenskapsrådets etiska krav. 

Konfidentialitetskravet innebär att inget barn kommer att kunna identifieras.    

Tystnadsplikt innebär att vi inte kommer att diskuterar med någon oberörd. 

Sekretess och anonymitet kommer att ske på så sätt att vi i våra anteckningar 

benämner barnen med ”barn A, barn B” osv. Vi kommer till exempel att filma 

deras händer när de återskapar sagan. Barnen kommer att få ta del av det som 

vi har filmat/spelat in. Vill ni föräldrar också ta del av materialet så får ni 

naturligtvis göra det.  
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 Den som kommer kunna ta del av materialet förutom oss två är vår 

handledare. Efter ventileringen kommer allt inspelat material att förstöras och 

raderas.  

Barnets deltagande i observationen är helt frivilligt. Barnet/ni har rätten att när som 

helst avbryta deltagandet utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för barnet/er.  

Observationen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

På Diva kommer inte ljudupptagning eller videofilmning att finnas med. 

 

Får vi ert tillstånd att arbeta med ert barn i vår studie på förskolan? 

Svara via e-post eller talong som lämnas till förskolechefen senast tisdag 4 mars.  

Om ni har några funderingar kring studien eller tillvägagångssätt är ni mer än 

välkomna att höra av er till oss. 

Sara Kock  073-xxx xx xx  kockerskan@tele2.se  

Sara Kvist  070-xxx xx xx  sara.kvist@gmail.com  

Handledare: 

Katrin Wennerström 021-xx xx xx katrin.wennerstrom@mdh.se  

 

Västerås    Datum ___________________ 

 

 

____________________  ___________________ 

Sara Kock     Sara Kvist 

 

mailto:kockerskan@tele2.se
mailto:sara.kvist@gmail.com
mailto:katrin.wennerstrom@mdh.se
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SVARSTALONG 

 

Mitt/vårt barn får deltaga i studien som kommer att ske på förskolan. 

 

JA  NEJ                          (ringa in ditt svar) 

 

 

 

 

Barnets namn 

 

 

Vårdnadshavare 

 

 

Ort och datum 

 

Lämna in hela denna sida till förskolechefen senast tisdag 4 mars 
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Bilaga 4 

 

 

 

Godkännande för visning av filmer 

 

Jag godkänner härmed att film där mitt barn är med får visas vid ventilering av 

examensarbetet.  

 

 

Ort och datum 

 

 

 

Vårdnadshavare underskrift 

 

 

 

Lämnas in till någon av pedagogerna på avd X  senast den 24 april. 

 

 

Tack på förhand,  

 

Sara Kvist och Sara Kock 
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Bilaga 5 

 

 

 

 


