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Sammanfattning 

Bakgrunden till skapandet av produkten är att pedagogen i den traditionella lässtunden på 

förskolan upplevde att det fanns brister i barns delaktighet eftersom de inte såg bild och text 

medan pedagogen läste. Syftet med framställandet av produkten är att se hur barns  

delaktighet ser ut i lässtunden när pedagogen läser en bok med text och bild på två sidor med 

tillhörande boksamtal. Frågorna som undersökningen försökte få svar på var dels hur 

delaktigheten ser ut när en bok med bild och text på två sidor läses med barnen, dels frågan 

om hur barn interagerar med boken och den läsande pedagogen. Rapporten beskriver tidigare 

forskning, tillvägagångssätt vid framställande av boken samt genomförande av läsning för en 

grupp barn. För att utvärdera produkten intervjuades två förskollärare och en grupp barn 

observerades via filminspelning. Resultatet visar att barn är delaktiga i lässtunden verbalt och 

ickeverbalt. Barnen interagerar med boken och pedagogen via gester, kroppsspråk och tal. 

Slutsatsen är att produkten med tillhörande boksamtal kan göra barn delaktiga i lässtunden. 

Produkten kan användas i förskolan, men som ett komplement till den traditionella 

lässtunden. 

Nyckelord 

Förskola, högläsning, delaktighet, interaktion, boksamtal 
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Bakgrund 

Jag har arbetat länge som barnskötare på förskolan. När jag ansvarade för lässtunden uppstod 

då och då frustration kring att barnen ville se bilderna medan jag läste. Jag hade ofta stora 

barngrupper att läsa för samtidigt. De barn som satt bredvid mig såg bilderna, medan de som 

satt mitt emot inte såg. En dag kom jag på idén att skapa ett läshjälpmedel med samma bild 

och text på två sidor. Med detta hjälpmedel skulle alla barn få samma upplevelse av boken 

samtidigt. Boken skulle vara hopfogad med spiral för att underlätta bläddrandet. Min tanke då 

var att jag ville förbättra lässituationen. Min tanke nu är att barnen ska bli delaktiga i 

lässtunden. Jag har haft idén i huvudet under flera år. Jag såg nu chansen att få förverkliga 

den genom att utveckla produkten och pröva den i verksamheten i och med mitt självständiga 

arbete. För att få en översikt över högläsningens förekomst i förskolan lästes några 

examensarbeten. Anfält & Johansson (2011) har i sitt examensarbete undersökt i vilka 

situationer högläsning förekommer i förskolan. Resultatet visar att högläsningen förekom 

spontant i verksamheten, dvs. den förekom bara då någon tog initiativ till den. Initiativet 

kunde komma från barn eller vuxna (ibid s. 31-32). I examensarbetet som Sundling & 

Söderholm (2008) har skrivit har de undersökt hur pedagogerna använder högläsning i 

förskolan och kommit fram till att det ses som en metod för lärande. Resultatet visar också att 

pedagogerna anser att litteratur kan bearbetas exempelvis genom skapande eller drama (ibid, 

s. 16-18). Skillnaderna mellan de båda examensarbetena visar att pedagogerna på de olika 

förskolorna har olika syn på högläsningens betydelse.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med produkten är att barnen ska bli delaktiga i lässtunden genom att alla kan se bild 

och text samtidigt som pedagogen läser och har ett boksamtal. Syftet med denna rapport är att 

ge en teoretisk bakgrund samt undersöka om produkten ger ökad delaktighet. 

Mina frågeställningar är: 

Hur ser barns delaktighet ut i lässtunden när alla barn kan se text och bild samtidigt?  

Hur interagerar barnen med boken och pedagogen under boksamtalet? 
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Koncept 

Min produkt är själva principen att bilderna samt texten visas på två sidor i en bok.  

Barnboken är hopfogad med en spiral. Produkten kan användas under en lässtund på 

förskolan. Samtidigt som pedagogen läser på ena sidan visas samma sida för barnen på andra 

sidan av boken. Spiralen gör det lätt att bläddra. 

Styrdokumenten 

I förskolans läroplan benämns läsning och lässtunder inte specifikt. Läroplanen belyser dock 

på ett övergripande sätt att användandet av bilder samt texter är viktigt för barns 

språkutveckling. I Lpfö (98/10, s.10) nämns exempelvis att förskolans strävan är att barn ska 

få ett ökat intresse för skriftspråk, bilder samt texter. Förskolans uppdrag handlar bla. om att 

stimulera barn, på olika sätt, med syftet att skapa nyfikenhet samt intresse för skriftspråket. 

En del av förskolans innehåll samt metod är barns kommunikation samt skapande med hjälp 

av exempelvis olika estetiska uttrycksformer, samt tal-och skriftspråk enligt Lpfö (98/10, s.7). 

Förskolan ska även sträva efter att barn ska få delta i olika former av samarbete samt få 

möjlighet att uttrycka tankar och åsikter (Lpfö 98/10, s.12). 

Vilka liknande produkter finns redan? 

För att få reda på vilka läshjälpmedel som finns och om min produkt redan existerar 

intervjuade jag en barnboksbibliotekarie (2014-10-14). Jag ville få reda på så mycket som 

möjligt på kort tid. Därför valde jag en ostrukturerad samtalsintervju som metod. Fördelen 

med en ostrukturerad intervju är att man kan få viktig och ny information om det man vill 

veta. I och med det informella samtalet har båda parter stor frihet att vinkla samtalet i olika 

riktningar enligt Björndal (2005, s. 92). Vid intervju som metod har intervjuaren möjlighet att 

vara flexibel samt ställa följdfrågor. Detta gör att de svar man får kan fördjupas och utvecklas. 

Nackdelar kan vara att det kan vara svårt att analysera svaren samt att det tar lång tid att 

formulera frågor menar Bell (2006, s. 158). Jag lämnade ut en medgivandeblankett innan 

intervjun, som jag fick tillbaka underskriven. 

Jag företog en sökning på internet med sökorden ”barnboksförlag” samt ”läshjälpmedel” 

(bilaga 1). Jag hittade inte min produkt någonstans. Vid en sökning i min valda litteratur efter 

olika läshjälpmedel fann jag hjälpmedlet storbok.Vid den inledande mailkontakten  med  

barnboksbibliotekarien kom det fram att storböcker inte är så populära bland förskolans 
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låntagare. De läshjälpmedel som biblioteket tillhandahåller är diabildssagor som är omtyckta 

på vissa förskolor. Andra hjälpmedel för att öka delaktigheten kan vara flanosagor eller 

magnetsagor, men dessa finns inte på biblioteket. 

Bibliotekarien (frågor, bilaga 2) berättar efter att hon sett min produktprototyp att problemet 

med delaktigheten i förskolans lässtund är känt. Min produkt skulle kunna vara en lösning på 

problemet. Bibliotekarien menar att barnen behöver stöd av bilden vid läsningen. Hon föreslår 

att min produkt skulle ha ett större format än den prototyp jag visade, för att underlätta 

tillgängligheten.  

Jag frågar om fotoböcker är vanliga för barn med hänvisning till boken jag producerar. 

Bibliotekarien berättar att det är ett fenomen som förekommer oftare nu än förr. Tidigare 

fanns det fotoböcker som vände sig till småbarn samt faktabilderböcker med foton. Under den 

senaste tiden har det börjat dyka upp fotobilderböcker på biblioteket som är utformade som 

berättelser. 

Vad kan min produkt bidra med?  

Min produkt kan synas ha ett liknande syfte som storboken. Storbokens syfte är att alla ska 

kunna samlas kring den enligt Lindö (2009, s. 212-213). Skillnaden mellan storboken och min 

produkt är att i min produkt visas text och bild på två sidor samtidigt. Alla barn får chansen 

att samtidigt fundera kring både text och bild. Frågor kring det lästa kan lättare lyftas om man 

har stöd för minne/tankar av bilden samt texten. Bibliotekarien har aldrig sett min produkt 

förut. Hon visar exempel på böcker med text på ena sidan och bild på den andra sidan. Den 

idén liknar min fast skillnaden är som tidigare nämnts att i min produkt ser man bild och text 

på två sidor. 
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Tidigare forskning  

Barns delaktighet i förskolan 

I Norstedts synonymordbok definieras delaktighet som ”deltagande i en handling”.  Begreppet 

” Vara delaktig i”  definieras som ”få del av”, ”ta verksam del i” (Norsteds svenska 

synonymordbok, 1992, s. 121). Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver om delaktighet i 

förskolan. Det handlar om hur man tar del av olika aktiveteter på varierande sätt. Delaktighet 

kan också röra sig om hur man konkretiserar värdegrunden i vardagen. En viktig del i detta 

arbete är att reflektera över frågor om bemötandet barn emellan och mellan barn och vuxen. 

Genom att skapa rutiner för reflektion, kan barnen få många tillfällen att uttrycka egna tankar 

och åsikter samt lyssna på andras synpunkter. Delaktighet i förskolan handlar om att barn får 

möjlighet att tänka fritt och även respektera andras åsikter. Delaktighet handlar inte om att 

alla ska få göra som de vill utan snarare om att bjuda in barn att tillsammans med vuxna ta 

ansvar för förskolans vardag  (ibid, s. 64-66). Gjems (2010) menar att det inte är så vanligt 

med öppna frågor som rör barns tankar och åsikter i förskolan. Hon skriver att tonvikten 

borde läggas på samtal som är  engagerande för att stimulera barns berättande, något som 

slutna frågor inte gör (ibid, s. 277).  

Interaktion vid högläsning 

”Interaktion, samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande 

ömsesidigt påverkar varandra” (www.ne.se). Interaktion kan även benämnas samspel som 

ovanstående definition visar. Dominkovic´ m.fl. (2006) beskriver att det i en 

högläsningssituation förekommer tre komponenter: boken, barnet samt den vuxne. Bokens 

innehåll delas mellan den vuxne och barnet. De samtalar, pekar samt bläddrar i ett växelspel 

med den vuxne som vägledare. I samspelet med den vuxne kan barnet få möjlighet till 

utveckling av den kommunikativa förmågan när dialoger kring det lästa förekommer. I 

barnets samspel med boken kan barnen få ökad kunskap om boken som media samt som 

företeelse (ibid, s. 17-19). Petty (2009) menar att öppna frågor med många möjliga svar kan 

stimulera barns kritiska tänkande samt kognitiva förmågor. Pedagogen kan använda frågor 

som ”Vad skulle hända om?” eller ” Vad tror du?”. Genom att ställa sådana frågor kan barn 

bli inspirerade att hitta ett svar. Barnen kan även få en känsla av att vuxna räknar med dem 

och att deras svar är viktiga (ibid. s. 83). Säljö (2010) menar att i det sociokulturella 

perspektivet ser man på interaktion som ett sätt att agera samt kommunicera. Med språkets 

http://www.ne.se/
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hjälp kan vi kommunicera med varandra. Språket fungerar dels som en resurs för tänkandet, 

dels som en resurs för kommunikation enligt Vygotskijs sätt att tänka menar Säljö (2010). När 

man resonerar med sig själv och med andra använder man språkliga och kulturella resurser i 

det sociokulturella perspektivet. Enligt Vygotskijs sätt att tänka, kan man tala om språket som 

ett redskap i samspelet med andra människor (ibid, s. 41-43).  

Högläsning och läsvila i förskolan 

Persson & Wiklund (2007) menar att det är av stor vikt att det läses för barn i förskolan. Detta 

för språkutvecklingens skull men även för att väcka nyfikenhet på skriftspråket  samt den 

egna läsningen (ibid. s. 159). Även Lindö (2009) hävdar att högläsning har stor betydelse för 

barns utveckling av språk och begrepp. I högläsningen bör samtal kring det lästa förekomma 

för att utvecklingen ska gynnas. Olika genrer i högläsningen berikar barnets förmåga att 

använda varierande texttyper och kunna använda dem i skilda sammanhang. Genom böcker 

kommer vi i kontakt med andra språkliga uttryck än de vi vanligtvis använder. De olika 

språkstilar böckerna består av ger barnen ett  mer självständigt förhållande till språket (ibid, s. 

223, s. 225). Det är av vikt att pedagogen läser inlevelsefullt med olika röstlägen samt har 

ögonkontakt med barnen betonar Svensson (1995, s. 29-31).  

Även Fast (2011) framhåller vikten av högläsning. Hon skriver att varje barn möter texten 

utifrån sin erfarenhet. Barn lär sig om språket, meningsbyggnad samt nya ord. I samband med 

läsningen kan man samtala om texten (ibid s. 186-188). Fast (2001, s. 17) tar upp frågan om 

valet mellan högläsning och berättande. Högläsning kan ha den fördelen att det kan kännas 

tryggare för pedagogen att läsa ur en bok, eftersom det är en vanligt förekommande aktivitet. 

Vid berättande är pedagogen utlämnad till sin röst, kropp samt ögonkontakt med barnen vilket 

kan verka skrämmande om man är ovan vid denna metod. Fördelarna med muntligt berättande 

är exempelvis att mellan berättare och lyssnarna uppstår en relation i det personliga mötet. 

Berättaren är inte heller bunden till en text utan kan lägga till eller ta bort något ur berättelsen 

alltefter reaktionen hos dem som lyssnar (ibid, s. 17). Fast (2008, s. 90-91) menar att barn 

även lär sig om familjen och samhället vid högläsning. Attityder till läsning samt en 

människas vanor förändras i samband med läsande. Högläsning i förskolan är av stor vikt, 

särskilt när det kombineras med ett efterföljande samtal. Vuxnas läsning för barn kan bidra till 

stimulans av fantasi, känsla samt intellekt. När barnen får ta del av andras erfarenheter får de 

näring till den egna identitetsutvecklingen betonar Lindö (2005, s. 16-17). 
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Damber m.fl. (2013) har utforskat skönlitteraturens betydelse på några utvalda förskolor. 

Deras resultat visade att pedagogerna var medvetna om skönlitteraturens och läsningens 

mening. Trots detta lästes det sällan på ett medvetet sätt. Högläsning förekom dock 

dagligdags på de undersökta förskolorna. Deras forskning visar att ”barns språkutveckling 

inte gynnas genom högläsning”. ”Frånvaron av positiva effekter hänger troligen ihop med att 

pedagogerna inte läser med barnen, utan för barnen”  (ibid, s. 17-20). Högläsning förekommer 

till störst del  på pedagogens initiativ. De samtal som förekommer under läsningen är sällan 

utvecklade eller knyter an till barnens egna erfarenheter eller livsvärldar utan handlar om 

olika ords betydelse. Syftet med högläsningen verkar i många fall vara att man som pedagog 

vill läsa klart boken (ibid, s. 33-34). Högläsning tycks ofta vara rutinmässig i förskolan. 

”Läsvila” är en sådan rutin. Den förekommer ofta efter lunch och har ingen anknytning till 

övrig verksamhet (ibid, s. 30-32). Syftet med läsvilan är istället att få barn lugna och tysta för 

att inte störa de barn som ska sova. Pedagogerna bestämmer tidpunkt för läsvilan men barnen 

får bestämma vad som ska läsas  (ibid, s. 44).  

Högläsning är en vanligt förekommande aktivitet i förskolan som barnen är bekanta med. 

Förutom att högläsning stärker språket så stimuleras fantasin och tänkandet. Barn får 

möjlighet att sätta ord på vardagen samt sina tankar. Det finns även många andra fördelar med 

högläsning, bla. kan det öka koncentrationsförmågan, stimulera abstrakt tänkande samt att 

man kan öva på att se sammanhang, dvs. att kunna hålla den röda tråden i en berättelse menar 

Edwards (2008, s. 21). 

Barns delaktighet i högläsning 

Det finns olika sätt att göra barn delaktiga i högläsningen. En faktor är pedagogens 

förhållningssätt men även valet av text har stor betydelse. Pedagogen bör välja en text som 

hon/han tycker om, eftersom barnen påverkas av den vuxnes förhållningssätt till texten. 

Bokens text måste bearbetas och läsas av pedagogen för att pedagogen ska kunna besluta om 

vad som ska diskuteras med barnen. Det är i samtalet kring texten som förståelsen och 

upplevelsen kan ökas enligt Lindö (2009, s. 242-243). Ett forum för högläsning kan vara 

samlingen. För att alla barn ska kunna bli delaktiga är samling i mindre grupper av vikt. 

(Lindö, 2009, s. 268).  

Ett sätt att göra barnen delaktiga i högläsningen är att ha ett boksamtal med barnen. Syftet är 

att demonstrera vad den erfarne läsaren gör. Högläsaren ska vara väl förberedd och ha en 
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relation till texten. Genom att stanna upp i läsningen och tänka högt delar pedagogen sin 

upplevelse med barnen. Som pedagog kan man ställa frågor om exempelvis de olika figurerna 

i boken och vad de har för relation till varandra. Under berättelsens gång återberättar 

pedagogen det som händer. Detta kan man göra genom att fråga barnen vad som händer och 

var. För att barnen ska bli delaktiga kan de utbyta tankar med varandra. Pedagogen kan 

uppmuntra barnen att associera till något de upplevt själva. Till sist kan man göra en 

sammanfattning av berättelsen och tillsammans med barnen fundera över vad texten 

egentligen handlar om samt  låta dem reflektera över exempelvis vad de minns bäst i 

berättelsen enligt Lindö (2009, s. 244).  

Chambers (1993, s. 13) beskriver läsandets cirkel som ett sätt för barn att bli delaktiga i 

högläsningen. Den handlar om flera olika saker; exempelvis val av bok, där böckers 

tillgänglighet är en viktig faktor; själva läsningen: om man läser själv eller högläsning; samt 

responsen av det lästa. Responsen kan bestå av vardagsprat eller ett boksamtal. I boksamtalet 

kan man använda sig av ”jag-undrar-metoden” där pedagogen ställer olika frågor. Chambers 

(1993, s. 108) menar att syftet med frågorna är att vidga språkområdet samt att underlätta 

förståelsen för texten genom olika idéer som framkommer. 

Storboken är en bok som har ett större format. Syftet är att alla barn ska kunna samlas kring 

boken. Förväntan skapas genom att prata om exempelvis framsidan eller vad barnen tror 

kommer att hända i boken. Det är bra att läsa boken många gånger så barnen bekantar sig med 

texten. Storböcker finns i olika genrer vilket är en fördel för barns läs- och skrivinlärning 

påpekar Lindö (2009, s. 212-213). Det är av vikt att det är en liten grupp som samlas kring 

storboken. Barnen får då möjlighet att göra egna upptäckter av exempelvis textens 

konstruktion. De barn som vill och kan, har möjlighet att själva delta i läsandet menar Fast 

(2011, s. 193). 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att högläsning är av vikt. Fast (2009, 

2011), samt Lindö (2005) skriver att högläsning har stor betydelse för språket, särskilt i 

kombination med boksamtal som Lindö (2009) beskriver. Åberg & Lenz Taguchi (2005) 

påtalar vikten av delaktighet i förskolan. Petty (2009) menar att det är av vikt att barn får 

chans att interagera via samtal med öppna frågor i förskolan. Min produkt kan ses som ett 

försök att bidra till barns delaktighet och interaktion vid högläsning i förskolan.  
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Arbetsprocess  

Det fanns några viktiga didaktiska beslut att ta angående utformningen av boken. 

Varför barnbok och för vem?  

Min produkt är en bok där bild och text på två sidor är sammanbunden med en spiral. 

Eftersom det var svårt att synliggöra min tanke med produkten bara genom att producera en 

spiral beslutade jag mig för att en bok skulle vara ett lämpligt sätt att förtydliga vad min  

produkt är. Därmed bestämde jag mig för att producera en bok. 

En av mina frågeställningar berör om boken kan skapa interaktion mellan mig som läsare och 

barnen. Barnlitteratur handlar om att skapa dialog mellan vuxna och barn genom att iscensätta 

möten mellan vuxna och barn (Andersson & Druker, 2008, s. 127). Boken är tänkt för 

åldersgruppen 3-5 år. Bilderböcker har vanligen en läsarålder som sträcker sig mellan två till 

sju år menar Rhedin (2004, s. 17). Boken riktar sig till barn i förskoleåldern med andra ord. 

Själva principen om samma bild och text på två sidor kan ha en bredare spridning än 3-5 år. 

Ett användningsområde skulle kunna vara för barn i småbarnsåldern, exempelvis en pekbok 

av något slag. 

Egen bok eller bok från förlag? 

Beslutet stod mellan att fråga ett förlag om jag kunde få använda en bok av de författare som 

är ansluten till förlaget eller att producera en egen bok. Jag bestämde mig för att göra en egen 

bok eftersom jag inte var säker på om jag skulle få tillåtelse att använda någon författares 

material. Min tanke var också att det kunde bli ett utdraget förlopp att få tillstånd. En sådan 

process fanns det inte utrymme för inom tidsramen för detta arbete. PRV beskriver 

upphovsrätten som följer: ”Upphovsrätten ger konstnärer, fotografer, författare och andra 

skapande upphovsmän ensamrätt att bestämma över hur de egna skapade verken får 

framföras, spridas och visas. I förlängningen kan den upphovsrätten medföra en rätt till 

ekonomisk ersättning.” www.prv.se  

Huvudpersonerna 

De två fingerdockorna som är huvudpersoner i boken har jag tidigare använt mig av i olika 

situationer på förskolan. De brukar vara väldigt populära och barnens nyfikenhet väcks när 

aporna dyker upp exempelvis på en samling. Aporna heter Affe och Raffe. Detta för att 

http://www.prv.se/


13 

 

 

namnen rimmar på varandra, det är en lek med språket, något som ofta förekommer i 

bilderböcker enligt Rhedin (2004,s. 172). 

Efter att jag läst om olika genusaspekter valde jag att döpa om aporna till Storapan och 

Lillapan för att de ska vara könsneutrala. I texten benämns aldrig aporna som hon eller han. 

Genom att införa karaktärer av båda könen kan man som  bilderboksförfattare locka alla barn 

som läsare menar Andersson & Druker (2008). Mitt val att ha djur som huvudpersoner i 

berättelsen var att undvika könsstereotyper (ibid, s. 126). Djurens kön är inte väsentliga för 

berättelsen utan det är istället allmänmänskliga frågor jag vill synliggöra i boken vilket jag 

beskriver nedan. I varje nytt möte med boken skapas mening kring bilderna och texten menar 

Hulth & Schönbäck (2011, s. 119). Varje läsning av boken är ett nytt möte, därför är min 

avsikt att ha ett öppet förhållningssätt till barnens tolkningar, exempelvis om det kommer upp 

en fråga om djurens kön.  

Bokens handling och handlingsförlopp 

Boken handlar om de två aporna Storapan och Lillapan. Boken inleds med att aporna 

upptäcker att russinen är slut till frukosten. Storapan åker iväg för att handla. Lillapan ska 

stanna hemma och vänta men blir till slut orolig. Varför tar det sån tid? Den lilla apan ger sig 

ut för att leta och möter olika figurer på vägen och samtalar med dem, men hittar inte 

Storapan. Till sist finner Lillapan en vän, Truls. Tillsammans går de hem till apornas hus. 

Hemma väntar Storapan med nyinköpta russin. När Lillapan vaknar nästa morgon har 

Storapan redan börjat leka med Truls, som sovit över. Lillapan blir arg och ledsen. ”Truls är 

ju min vän!” Hur ska djuren kunna lösa konflikten? De tar hjälp av varandra och barnen. Allt 

löser sig till sist!  

Det vanligaste handlingsförloppet i en barnbok är ett slags ”grundmönster” som består av att 

huvudpersonen ger sig iväg för att därefter råka ut för något, ofta bekymmer av något slag. 

Personen klarar sig ur situationen och blir starkare. Därefter vänder personen hemåt rikare på 

erfarenheter enligt Edwards (2008, s. 82). Denna typ av handling kallas progressiv, dvs. att 

berättelsen går från en förveckling till kulmen menar Nikolajeva (1998, s. 37,39). Berättelser 

kan även bestå av ”kedjehandling”. Detta innebär att huvudpersonen möter nya figurer i varje 

episod. Dessa återsamlas inte på slutet. Min bok har inslag av kedjehandling, jag betraktar 

varje sida i boken som en episod. Boken innehåller även en progressiv handling i och med 
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Lillapans letande efter Storapan och den avslutande konflikten som har sin upplösning i att 

alla blir sams igen.  

I barnböcker är det vanligt att handlingen håller sig till ett spår, dvs. inte flera parallella 

handlingar. Jag har valt att utforma boken med en handling som består av ett spår. Läsarna får 

följa Lillapan och det som händer kring apan. Händelserna berättas i kronologisk ordning. 

Denna ordningsföljd följs ofta i folksagan. I barnboken begränsas ofta antal personer. Barnet 

kan då identifiera sig med en figur. Runt denna figur finns bipersoner  menar Edwards (2008, 

s. 85-86). Huvudpersonen är Lillapan och bipersonerna är Storapan och Truls. Det är av vikt 

att ta hänsyn till händelsernas förhållande till varandra. Händelseförloppet består av en början, 

en mitt och ett slut påpekar Nikolajeva (1998, s. 35). Boken börjar med att apornas russin är 

slut, mitten i boken handlar om när Lillapan kommer till trollen i skogen och slutet handlar 

om apornas konflikt och hur de blir sams igen. De känslor och upplevelser som beskrivs kan 

förekomma i barns liv. Det som kändes väsentligt för mig var att skapa en bok med 

vardagliga men ändå intressanta och viktiga frågor för människor, stora som små. 

Vardagskonflikter är något som man kan synliggöra i barnböcker. Känslor kan bearbetas och 

hanteras i samtal kring det lästa. Detta är något som även Edwards (2008, s. 22-23) beskriver. 

Jag ville att boken skulle vara både spännande och lite otäck men ändå ha ett gott slut. Att ha 

ett gott slut är något som är vanligt i barnböcker. Detta är en struktur som lånats från 

folksagorna enligt Nikolajeva (1998, s. 40). 

Bild och text 

Omslaget till en bok är något vi reagerar på. Verkar boken spännande eller ogillar vi bilden? 

Dessa frågor är viktiga enligt Edwards (2008, s. 70). Jag ville att boken skulle verka 

spännande redan när man tittar och läser på omslaget. Lillapan finner en vän; syftar titeln på 

vännen som Lillapan bor med eller på vännen som Lillapan lär känna? På omslaget kan man 

se tre figurer, vilka är dessa? Vilken relation har de till varandra? Vad gör figurerna på 

omslaget? 

Mina alternativ för illustrationer var tecknade bilder eller fotografier. De båda alternativen 

verkade intressanta. Att måla eller teckna bilder till en bok under denna korta tid föreföll vara 

ett för stort arbete. Jag bestämde mig för fotografier då min tanke var att det var lite 

annorlunda och spännande att ha fotografier i en bilderbok. Barnboksbibliotekarien  som jag 

intervjuade (14-10-14) bekräftade att det är relativt ovanligt med fotoböcker, men det börjar 
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komma fler. Min tanke var också att det skulle vara lättare att ändra något i text eller bild om 

jag använde mig av fotografier än om jag skulle måla alla bilder. I barnböcker gestaltas bild 

och text, ett så kallat dubbelt berättande. Bild och text kan ha olika betydelser, det vill säga 

bilden behöver inte alltid visa det texten säger och vice versa. De kan ha olika grad av 

betydelse för berättelsen. När man ska läsa för en grupp barn har det stor betydelse hur texten 

och bilden fördelar sig menar Edwards (2008, s. 95). I min bok visar bilderna i stort sett vad 

texten säger. Min förhoppning är att läsare och åhörare ska finna berättelsen spännande. 

Därmed kan de drivas vidare i läsningen av att få vetskap om var Storapan  är och vad 

Lillapan  ska uppleva härnäst.  

Enligt min mening är det viktigt med ett estetiskt utseende i boken. Inramningarna av varje 

sida är ett exempel på det. Andra viktiga aspekter är färgval på exempelvis bakgrunder. På 

vissa sidor förekommer en lite mörkare bakgrund beroende på vad som händer på bilden. Mot 

slutet av boken förekommer lite ljusare nyanser som ska synliggöra djurens glädje över den 

nyvunna vänskapen. Min avsikt med detta tillvägagångssätt var att barnen skulle bli nyfikna 

på färg, komposition samt innehåll. Man kan använda färg för att öka kraften hos det man vill 

lyfta fram i en bild menar Chlapowska (2003, s. 5). Komposition handlar om hur man 

arrangerar ett motiv på en given bildyta. Inom fotografering kan det handla om hur man 

hanterar färger och former tvådimensionellt. Genom att laborera med de olika figurerna 

försökte jag få fram bildens avsikt och innehåll, något som även Chlapowska (2003, s. 11) 

beskriver. 

Angående utformningen av texten ville jag ha ett teckensnitt som är lätt att läsa. Jag använde 

mig av Times New Roman. Min tanke var också att om något barn vill och kan läsa så är 

texten mer lättillgänglig med ett tydligt teckensnitt. Detta kan göra att barnen får lust att 

utforska skriftspråket utifrån egna intressen och erfarenheter enligt Lindö (2009, s. 203). På 

ett antal sidor finns ett litet foto, en ”avatar” med en fråga till barnen. Avsikten med dessa 

frågor är att uppmuntra till interaktion med boken i form av ett boksamtal. Ett exempel kan 

vara att det i vänskapsrelationen uppstår en konflikt. Hur kan djuren lösa den med barnens 

hjälp? Min förväntning är att barnen ska uppfatta djuren som ett slags ”medspelare” där de får 

möjlighet att synliggöra olika perspektiv på händelser (Kåreland, 2009, s. 83). 
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 Bokens framväxt 

Jag ville att bokens innehåll skulle behandla ett vardagsnära tema. Min avsikt med att 

använda fingerdockor som huvudpersoner i boken var att jag i mitt yrke kan vidareutveckla 

idén om dessa som huvudpersoner i framtida samlingar eller lässtunder. Att använda dockor i 

arbetet med barn kan göra att kontakten med dem uppnås på ett naturligt och inspirerande sätt. 

Barnen lyssnar när dockan talar till dem menar Rasmusson & Erbert (2008, s. 216). Jag 

samlade ihop olika figurer jag hade hemma som jag trodde skulle kunna fungera i historien. 

En del av materialet har jag tidigare använt som matematikmaterial på förskolan. Med hjälp 

av min fantasi konstruerade  jag en historia med de olika komponenter som skulle ingå i 

berättelsen dvs. känslor och konflikter, som tidigare beskrivits. Jag fotograferade alla 

”scener”. Att skildra skeenden i berättelsen genom ”scener” är något som förekom i 

barnböcker i gamla tider, som exempelvis Beskows böcker påpekar Edwards (2008, s. 112). 

Varje sida kan liknas vid en tavla där man kan se vad de olika figurerna gör. Ett dilemma  var 

ljussättningen. Det var svårt att fotografera utan att det blev olika blanka delar i fotografierna. 

Ett annat dilemma var att alla figurer har samma ansiktsuttryck eftersom de ju inte är levande 

varelser, vilket gjorde det  svårt för mig att synliggöra ett skiftande minspel hos dem. En 

fördel med att teckna bilderna hade varit att jag hade kunnat variera minspelet hos figurerna. 

Denna brist avser jag att kompensera vid högläsningen av boken. 

Min plan var att skriva ut bilderna själv samt montera dem. Efter vissa funderingar beslutade 

jag mig för att lämna in boken till en kopieringsfirma för tryckning. Jag bestämde mig för en 

större storlek än A4 efter intervjun med barnboksbibliotekarien, än jag tidigare hade tänkt 

mig. Det blev istället storlek A3 för att öka tillgängligheten för barnen. Utrustning för större 

utskrifter än A4 fanns inte tillgängliga i hemmet. Ett dilemma var vilket utskriftsformat som 

fungerade eftersom jag lagt bilderna i ett usb-minne. Efter diskussion med personal på 

kopieringsfirman kom vi på en lösning som passade. 
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Utvärdering 

Under dagen för utvärderingen av produkten hade jag en ”provläsning” med en grupp barn 

innan jag läste och blev filmad i en annan grupp. Den första läsningen gick till på samma sätt 

som den andra läsningen, dvs. läsning för en grupp barn med tillhörande boksamtal där 

barnen erbjöds att delta och interagera med boken och mig. Syftet med att ha en provläsning 

är att jag kunde se om något behövde förändras inför den andra läsningen. Det kunde handla 

om vad som fungerade bra eller mindre bra. Mellan läsningarna hade jag en kort stund för 

reflektion över vilka förändringar som behövdes. Under den andra läsningen filmades jag och 

barnen. Förskolläraren stod bakom mig och filmade barnen. Kameran riktades så alla barn 

fanns med på bilden för att jag skulle få en helhetsbild över situationen. Efter att läsning och 

boksamtal avslutats intervjuade jag de båda förskollärare som deltagit i läsningarna. 
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Metod och material 

Jag har utformat en bok som har syftet att undersöka hur delaktigheten ser ut vid högläsning 

tillsammans med ett boksamtal. Jag har genomfört en observation samt en intervju för att 

utvärdera produkten, vilket beskrivs nedan.  

Observation via filminspelning  

Metoden som valts för utvärdering av produkten i barngrupp är observation via 

filminspelning. Jag valde denna metod eftersom filminspelning som observationsmetod har 

som fördel att man kan gå tillbaka till olika sekvenser i inspelningen. Därigenom kan man få 

nya infallsvinklar eller fokusera på olika skeenden vid varje uppspelning. Det som är av vikt 

att tänka på är att inspelningen bara är en del av en situation. Urvalet kan vara begränsat av 

exempelvis filmkamerans position eller filmens vinklar, ett exempel kan vara närbilder 

påpekar Björndal (2005, s. 72-76). Den pedagog som deltog i lässtunden befann sig bakom 

mig för att jag vid analysen av filmen skulle kunna se barnens ansikten. Syftet med detta var 

att underlätta analysen. 

Intervju   

För att få svar på mina frågor angående produktens för-och nackdelar intervjuade jag de två 

pedagoger som deltog i lässtunderna. Jag har valt att intervjua båda pedagogerna samtidigt i 

en strukturerad intervju. Mitt syfte med en strukturerad intervju var att de frågor jag anser 

viktiga ska täckas under intervjun. Björndal (2005) menar att man genom att ta hjälp av en 

intervjuguide kan få mer struktur på intervjun (ibid, 92). För att förskollärarna ska ha en chans 

att reflektera över frågorna har jag skickat ut dem i förväg. Intervjun spelades in. Detta för att 

säkerställa en mer noggrann och fullständig information (ibid,s. 98). Bell (2006) skriver att 

fördelen med inspelning är att det underlättar analysen av respondenternas svar. Angående 

frågornas formulering är det viktigt att intervjuaren inte ställer ledande eller värderande frågor 

(ibid, s. 159-165). Enligt Trost (2005) finns det fler nackdelar än fördelar att intervjua flera 

personer samtidigt. Dels kan det vara svårt för den person som är tystlåten att komma till tals 

dels kan de intervjuade påverka varandra i sina svar så att det blir en slags majoritetssvar som 

kommer fram (ibid, s. 46-47). Orsaken till att förskollärarna intervjuades samtidigt var  

tidsbrist i verksamheten.  
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Urval och datainsamling 

Två förskollärare från två olika avdelningar på en förskola i en medelstor stad i Sverige har 

intervjuats för att utvärdera produkten. En grupp barn på samma förskola har observerats via 

filminspelning. På grund av tidsmässiga ramar valdes denna grupp barn ut. Resultatet av 

undersökningen  gäller bara för denna grupp av barn, något som Patel & Davidson (2011, s. 

59) beskriver. Förskolan är känd för mig sedan tidigare. Barnen som består av en grupp fyra- 

och femåringar var okänd för mig. Det är av vikt att man innan datainsamlingen påbörjas 

bestämmer sig för vad som ska observeras samt vad man är intresserad av menar Bell (2006, 

s. 187). Det går inte att registrera allt utan man måste välja om man är intresserad av 

exempelvis innehållet eller om det är processen som är i fokus. Det kan handla om samspel 

mellan individer eller vilka bidrag deltagarna kommer med enligt Bell (2006, s. 192). Mitt 

fokus var barns delaktighet och interaktion i lässtunden. Metoderna jag valde för utvärdering 

av produkten var lämpade för att få svar på mina frågor. Både intervjun och observationen 

spelades in vilket underlättade för mig att kunna lyssna och se på materialet ett flertal gånger 

och därmed upptäcka nyanser och se nya saker jag missat vid tidigare tillfällen. (Björndal, 

2005). 

Jag har till stor del använt mig av litteratur från tidigare kurser. För att komplettera med 

litteratur om barnlitteratur och metodböcker har jag lånat böcker från Blåsenhusbibliotket, 

Stadsbiblioteket samt Bibliotek Enköping. Jag har läst tidigare examensarbeten i DiVA samt 

läst artiklar i databasen ERIC. För att informera mig om vilka produkter som fanns sedan 

tidigare har sökningar på ”läshjälpmedel” samt ”barnböcker” gjorts på internet. 

Metod för att utveckla boken  

Min avsikt var att ha ett boksamtal med barnen om bokens innehåll för att locka barnen till 

interaktion med boken. Jag började med att introducera själva principen om två sidor och bad 

barnen vara uppmärksamma och fundera över om det var roligt eller tråkigt att läsa en bok 

med samma text och bild på två sidor. Därefter tittade vi på omslaget tillsammans och pratade 

om bilden, titeln samt diskuterade vad en författare är. Dessa var inledande frågor som Lindö 

(2009, s. 247) beskriver.  

I boken behandlas olika känslor som oro eller rädsla och hur det kan gå till att få en vän. 

Interaktionen med olika figurer samt hur man kan lösa en konflikt behandlas också. I 

boksamtalet kommer olika frågeställningar att synliggöra de olika temana. Till hjälp har jag 



20 

 

 

Lillapans frågor till barnen. Dessa utgör stommen i boksamtalet. Det är av vikt att ha några 

förberedda frågor men även att kunna improvisera, exempelvis att kunna nappa på barns 

teorier eller inlägg påpekar Lindö (2009, s. 250). Efter lässtunden avser jag att ha en 

avslutande samtalsrunda där jag återkopplar till den inledande frågan om vad de tycker om att 

läsa en bok med text och bild på två sidor. Samtalets syfte är att sätta ord på vad man upplevt. 

Under den avslutande samtalsrundan deltar fingerdockorna. Detta för att barnen ska få se dem 

i verkligheten och kunna interagera med dem. Mitt förhållningssätt som pedagog är att vara 

lyhörd för barnens kommentarer samt vara en god lyssnare. Det är även av vikt att samtalet 

stimuleras genom relevanta följdfrågor enligt Rasmusson & Erbert (2008, s. 71). Exempel på 

frågor eller uppgifter som förekommer i boken och som ingår i boksamtalet: 

-Berätta om något du upplevt när du var orolig eller rädd! 

- Hur kan det gå till att få en vän? 

- Hur kan man få tillbaka sin vän efter en konflikt? 

- Hur kan man ”göra” förlåt? 

Etiska överväganden   

Grunden för forskningsetiken utgörs av forskarens eget etiska ansvar. Det finns dock 

regleringar via föreskrifter. Forskaren har ansvaret för att forskningen uppvisar god kvalitet 

samt är acceptabel på det moraliska planet (codex.vr.se). När man använder intervju som 

metod finns olika saker att beakta. Innan datainsamlingen påbörjas måste forskaren vara säker 

på att kravet på samtycke är uppfyllt. Samtycke innebär att intervjupersonen vet vad hon/han 

ger sig in på. En viktig del är att synliggöra forskarens juridiska ansvar. De personer som 

deltar i en undersökning ska inte bli åsamkade skada (Bell, 2006, s. 55). Det är viktigt att man 

som forskare förklarar vad informationen ska användas till, vad den handlar om samt vilka 

sorts frågor som ska ställas påpekar Bell (2006, s. 157). Björndal (2005) skriver att när man 

använder sig av inspelat filmmaterial är det extra viktigt att uppmärksamma etiska 

frågeställningar eftersom denna metod för observation är mer direkt och mer närgången än 

exempelvis en ljudinspelning (ibid. s. 142).  För att få samtycke till studien har jag lämnat ut 

samtyckesblanketter till berörda intervjupersoner samt till vårdnadshavare för de barn som  

filmas (bilaga 2, 4, 5). Jag har fått hjälp av en av förskollärarna att administrera blanketterna, 

dvs. skriva ut dem, dela ut till vårdnadshavare samt skicka eventuella påminnelser om 
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påskrift. Dessa blanketter samlades in vid dagen för utvärdering, dels förskollärarnas 

blanketter, dels blanketterna från vårdnadshavarna. Vårdnadshavare samt förskollärare har 

informerat barnen samt frågat dem om de vill medverka i läsningen/boksamtalet samt att 

lässtunden filmas. 

Databearbetning 

För att det skulle bli lättare att analysera resultatet av den filmade observationen gjorde jag ett 

observationsschema. Syftet med detta var att kunna notera när ett visst beteende visade sig 

hos de filmade. Det jag observerade är om barnen deltog verbalt eller ickeverbalt samt om 

interaktionen med boken och den läsande pedagogen skedde verbalt eller ickeverbalt. 

Observationsschemat tydliggjorde interaktionen samt delaktigheten, något som även 

Einarsson & Hammar Chiriac (2002, s. 119) beskriver. För att bearbeta och analysera 

intervjumaterialet har jag skrivit ner och sammanställt intervjusvaren i teman, något som 

Trost (2005,s. 127) beskriver. 

Genomförande  

Jag började utvärderingsförmiddagen med en ”provläsning” med en grupp barn och en 

pedagog. Syftet med denna  läsning var att kunna ändra det som inte fungerade inför läsning 

två. Min inledande fråga var att barnen skulle tänka efter om det var roligt eller tråkigt att läsa 

en bok med bild och text på två sidor. Efter läsningen när jag ställde denna fråga till barnen 

svarade de flesta att det var tråkigt. Några barn svarade att det var roligt. Jag hade en stund för 

reflektion efter provläsningen då jag beslutade mig för att vid läsning två inte fråga om barnen 

tyckte det var roligt eller tråkigt att läsa en bok med text och bild på två sidor utan istället 

efter läsningen fråga vad de mindes från boken som var spännande eller otäckt. Jag beslutade 

mig även för att inte ställa alla frågor till alla barn utan istället lämna ordet ”öppet” för den 

som ville säga något. Detta för att jag märkte att koncentrationen började tryta hos barnen då 

det tog lång tid att ställa varje fråga till varje barn. Jag beslutade mig för att efter varje fråga 

ställa några allmänt hållna frågor riktade till alla barn. ”Vem vill säga något mer?”,  ” ska vi 

fortsätta sagan?” innan jag bläddrade till nästa sida. I samband med Lillapans första fråga 

förklarade jag att ”Lillapan har en fråga till er”. Alla barn berättade om sina familjer, även jag.  

Under läsningen verkade barnen helt koncentrerade och följde bokens handling. Barnen 

snappade snabbt upp Lillapans frågor och verkade se fram emot när en fråga dök upp. Alla 

barn var delaktiga på olika sätt i läsningen och i boksamtalet.   
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Efter läsningen intervjuade jag förskollärarna som deltog i läsningarna. När de var på plats 

talade jag om upplägget för intervjun. Upplägget bestod i att den ena intervjupersonen får 

svara på en fråga, därefter ställs samma fråga till den andra intervjupersonen. Syftet med detta 

är att jag vill ha svar från båda förskollärare på alla frågor och undvika att de talar i munnen 

på varandra. Jag har valt att kalla förskollärarna för Emma och Tea. Jag var väldigt tydlig med 

att båda skulle få taluttrymme. Det kändes som en bra strategi som fungerade eftersom de 

båda lät varandra tala till punkt. Mitt fokus var hela tiden på bokens princip snarare än på 

bokens innehåll. Jag fick svar på alla mina frågor. Frågorna var korta och koncisa vilket 

bidrog till att svaren också blev tydliga. Syftet med mina frågor var att förskollärarna skulle 

utvärdera produkten. Jag frågade bland annat om vilka fördelar och nackdelar de kunde se 

med produkten samt om de kunde se något pedagogiskt värde med den. 
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Resultat och diskussion 

Mitt syfte med produkten var att se om boken gör att barnen blir delaktiga i lässtunden då alla 

kan se text och bild samtidigt som pedagogen läser och har ett boksamtal. Delaktighet är 

något som förskolans läroplan betonar. Barn ska få delta i olika former av samarbete samt få 

möjlighet att uttrycka tankar och åsikter (Lpfö 98/10, s. 12). Nedan beskrivs resultat och 

analys av observationen samt intervjun. För att lättare kunna analysera intervjumaterialet har 

jag tematiserat frågeställningarna. Filmmaterialet har analyserats i ett observationsschema. De 

intervjuade förskollärarna har jag valt att kalla Emma och Tea. 

Förskollärarna såg många fördelar med text och bild på två sidor. Emma ansåg att 

arbetsställningen blev bättre för den läsande pedagogen då denna/denne inte behövde vrida 

huvudet och hålla ut armen vid läsningen. Detta var också något som barnboksbibliotekarien 

belyste vid min tidigare intervju. Emma påpekade också att barnen kunde hänga med på ett 

annat sätt när de samtidigt kunde se vad som lästes. Även barn som eventuellt satt bakom 

pedagogen, eller bredvid, kunde se boken. Tea menade att det var en bra idé att ha text och 

bild på två sidor. Ingen av förskollärarna såg några nackdelar men Emma påpekade att det var 

viktigt att hålla ögonkontakten med barnen under läsningen, att man som pedagog inte satt 

och läste innantill, detta är något som Svensson (1995, s. 29-31) betonar. Detta var en viktig 

reflektion eftersom formatet på boken var så pass stor som storlek A3 så hade jag ibland svårt 

att behålla ögonkontakten med barnen. Ingen av förskollärarna såg något som kunde göras 

bättre angående produkten. Min reflektion är att det finns både fördelar och nackdelar med 

bokens format. Fördelen är att alla barn ser, men en nackdel kan vara att formatet blir för stort 

och ohanterligt för den läsande pedagogen. Om tid hade funnits för ytterligare utvärdering 

hade jag kunnat läsa boken med ett annat format för att se hur delaktigheten ser ut då. Ett 

exempel på ett annat format skulle kunna vara ett liggande format med bild och text bredvid 

varandra istället för bild överst och text under som min produkt är utformad. Ingen av 

förskollärarna såg något som kunde göras bättre angående produkten.  

Angående produktens pedagogiska värde ansåg Emma att delaktigheten ökade när barnen såg 

text och bild samtidigt som pedagogen läste vilket gjorde att barnen fick ett annat lugn än när 

de inte ser texten och bilderna. Tea ansåg att frågorna till barnen var bra. ”Frågorna gjorde att 

de var delaktiga i handlingen. Frågorna var så ställda att barnen kunde relatera till sig själva. 

Barnen väntade på frågorna och såg att det fanns en fråga på sidan” (Emma, 2014). Att barnen 
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kan relatera till frågorna är något som Lindö (2009) belyser då hon skriver om barns 

delaktighet i boksamtalet.  

Jag frågade om förskollärarna kunde se någon skillnad i barns delaktighet jämfört med den 

traditionella lässtunden. Emma menade att koncentrationen ökade när alla barn såg och hörde 

bild och text samtidigt. I den traditionella lässtunden avbryter barnen ofta läsningen för att 

säga att de inte ser bilden. ”Det var ingen skillnad jag tänkte på direkt, men det är ju klart 

bättre, men det var inget jag tänkte på, men de hänger ju med direkt istället för att få sitta och 

vänta på att få se bilden” (Tea, 2014). 

Som avslutning på intervjun påpekade förskollärarna att min idé var smart samt att sagan var 

rolig. De tyckte även att det var en bonus att jag tog fram väskan med aporna. De menade att 

det var roligt för barnen att få se aporna och att intrycket av berättelsen förstärktes. ”Våra barn 

dök fram för att se!” sade en av förskollärarna. Pedagog ett påpekade dock att trollet Truls, en 

av huvudpersonerna i boken, saknades.  

När jag analyserade filmmaterialet fokuserade jag på hur barns delaktighet såg ut i lässtunden 

när alla barn kunde se text och bild samtidigt eftersom det var en av mina frågeställningar. Jag 

inledde läsning två med att be barnen fundera över något ur bokens handling som var 

spännande eller otäckt medan jag läste. Det jag såg i materialet var att barnen tyckte att det 

var spännande redan innan jag börjat läsa, vilket många av barnen också sade. Alla barn var 

delaktiga i läsningen antingen verbalt eller med gester och blickar. Den första och sista frågan 

som ställdes till barnen riktades till varje barn, alla berättade något om sin familj. Den sista 

frågan till barnen var att de skulle berätta något ur boken. Några barn utropade ”Titta!” eller ” 

En bild!”. Det som förvånade mig var hur koncentrerade barnen var. De var fullständigt 

fokuserade på händelserna i boken. Några barn var mer pratsamma än andra och svarade 

självmant på frågorna som ställdes i boken. När något barn pratade var de andra 

uppmärksamma och lyssnade på detta barn, vilket syntes tydligt i filmen.  

Min reflektion är att jag genom frågorna som ställdes i boken hade ett öppet förhållningssätt 

till barnens tankar och åsikter, något som Gjems (2010, s. 277) beskriver. Detta 

förhållningssätt kan ha bidragit till barnens önskan att vara delaktiga. Frågorna som ställdes 

hade syftet att befrämja delaktigheten kring boken. Barnen fick också möjlighet att reflektera 

över något spännande eller otäckt i berättelsen, som Lindö (2009,s. 244) redogör för. Min 

fråga till barnen innan läsningen började var att fundera över någon händelse i boken. Det 
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barnen valde att lyfta denna gång var olika spännande saker som hände i boken, exempelvis 

spindlarna som anföll Lillapan, och monstret som kanske hade ätit upp Storapan. Genom att 

improvisera och nappa på barns tankar och inlägg kan delaktigheten befrämjas enligt Lindö 

(2009).  

I den avslutande samtalsrundan följde jag upp barnens frågor och tankar genom att bejaka 

dem samt uppmuntra barnens önskan att tala (ibid, s. 250). Om det funnits tid för en till 

läsning hade exempelvis barnens rädsla för spindlar, som framkom i boksamtalet, kunnat 

belysas ytterligare genom fler följdfrågor från barnens sida, och pedagogens, i samtalet. Om 

jag hade ställt andra frågor till barnen, och om barnen hade tagit upp andra saker, hur hade 

samtalet utvecklat sig då? Petty (2009) belyser att öppna frågor med många möjliga svar kan 

stimulera barns kritiska tänkande samt kognitiva förmågor. Pedagogens frågor kan vara ”Vad 

skulle hända om?” eller ” Vad tror du?”. Genom att ställa dessa frågor kan barn bli inspirerade 

att bli delaktiga i samtalet. Barnen kan även känna att vuxna räknar med dem och att deras 

svar är betydelsefulla (ibid. s. 83). Min reflektion är att när text och bild syns på två sidor 

finns alla förutsättningar för att ställa sådana öppna frågor som Petty (2009) beskriver, vilket 

jag också försökte göra. Man kan även fråga om bilderna i boken, vad barnen tror bilderna 

handlar om. En första läsning av boken skulle kunna vara att berätta sagan utan texten utan 

istället fokusera på bilderna. Barnen verkade intresserade av bilen som var tom. Flera barn 

återkom till frågan om Storapan hade gått till affären istället. En fråga att diskutera skulle ha 

kunnat vara varför bilen var tom, var den trasig? Eller var bensinen slut? 

En annan intressant frågeställning hade varit att göra en jämförande läsning med en 

traditionell bok. Jag beslutade mig för att inte göra någon sådan undersökning då jag fann det 

för svårt att rekonstruera den första läsningen med en identisk lässituation vid ett annat 

tillfälle. Svårigheten bestod bland annat i tidsbrist i verksamheten samt att exempelvis barns 

frånvaro kan göra det svårt att samla exakt samma barn en gång till inom tidsrymden för detta 

arbete. En viktig fråga för mig att lyfta blev då istället att fråga förskollärarna om de kunde se 

någon skillnad mellan läsning av min bok med text och bild på två sidor jämfört med en 

traditionell lässtund. Förskollärarna menade att det var bra att barnen kunde se samtidigt som 

jag läste eftersom delaktigheten främjades.  

Damber (2013) påpekar att högläsning ofta förekommer på pedagogens initiativ. De samtal 

som förekommer under läsningen är sällan utvecklade eller knyter an till barnens egna 

erfarenheter eller livsvärldar, utan grundar sig på olika ords betydelse. Syftet med denna till 



26 

 

 

synes rutinmässiga högläsning verkar i många fall vara att man som pedagog vill läsa klart 

boken (ibid, s. 33-34). Min reflektion över Dambers undersökning är att sådana lässtunder bör 

undvikas i förskolan eftersom barns delaktighet inte gynnas av sådan läsning. Pedagoger i 

förskolan bör istället ha lässtunder med barnen som främjar delaktigheten. Åberg & Lenz 

Taguchi (2005) beskriver hur delaktighet kan se ut i förskolan. Det kan dels handla om hur 

man tar del av olika aktiveteter på varierande sätt, dels kan det handla om att barn får 

möjlighet att tänka fritt och även respektera andras åsikter (ibid, s. 64-66). Min reflektion är 

att läsningen jag hade bidrog till barnens delaktighet i lässtunden vilket också förskollärarna 

bekräftade och att min produkt då fungerade som jag hade tänkt.  

Min andra frågeställning hade fokus på hur barnen interagerade med boken och pedagogen 

under boksamtalet. Det jag såg i materialet var att alla barn interagerade med boken genom att 

titta på bilderna eller uttrycka sig verbalt genom att svara på frågorna självmant eller efter 

uppmaning från mig. När Lillapan blev anfallen av spindlarna sade barnen ” Jag är rädd för 

spindlar”, ”Jag med”, ”Inte jag!”. Frågan om spindlarna fick gehör från barnen. De berättade 

om spindlar de sett hemma. Ett barn pekade på boken och ett annat sa ” En till fråga!”, 

”Kolla!”. Ett barn rörde sig ganska mycket. Jag upptäckte att barnet hela tiden tittade på båda 

sidorna av boken. Barnen interagerade inte bara med boken utan med mig också. När frågan 

om storleken på olika familjer och vilka som är medlemmar i familjen kom upp frågade ett 

barn när jag skulle få barn. Efter läsningen knackade jag på apornas väska och lät aporna 

komma fram. Jag frågade barnen om en händelse som var spännande eller otäck som de 

mindes från boken. De flesta barnen svarade med att berätta något, exempelvis ”Det var 

spännande när spindlarna skulle äta upp Lillapan”, ”Det var lite läskigt med fiskarna” och 

”Att Lillapan träffade en ny kompis”,  men några barn svarade att de inte kom ihåg något ur 

sagan. Ett barn kom inte ihåg något först, men när vi diskuterade trafikhinder sa hon till sist 

”Storapan kanske fick gå.” Frågorna bidrog till att barnen interagerade med boken.  

Dominkovic´(2006) skriver att den kommunikativa förmågan kan utvecklas när dialoger runt 

texter förekommer (ibid, s. 17-19). I filmmaterialet syns att barnen är uppmärksamma på den 

som talar och de verkade lyssna på det som togs upp i samtalet. Detta är något som även Fast 

(2011) beskriver. Hon skriver att varje barn möter texten utifrån sin erfarenhet vid 

högläsningen. När man samtalar om texten kan barn lära sig om språk, meningsbyggnad och 

nya ord (ibid, s. 186-188). Ett barn rörde mycket på sig under läsningen. Barnet tittade hela 

tiden på båda sidor av boken. Min reflektion var att barnet ville förvissa sig om att bild och 
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text verkligen syntes på båda sidor på alla sidor. Jag gjorde som jag bestämt under min 

reflektionsstund, dvs. att jag lämnade ordet ”öppet” för den som ville säga något. Jag var noga 

med att fråga om någon ville säga något mer och jag sa alltid innan jag bläddrade att ”Nu 

fortsätter sagan, ska vi se vad som händer på nästa sida?”. Detta för att de barn som kom på 

att de ville säga något mer skulle få tillfälle till det. Ett barn som först sagt att hon inte visste 

vad som hände i boken, berättade efter en stund om sin teori, att ”Storapan kanske fick gå”. 

Det barnet tog tillfället i akt att berätta något mer innan berättelsen/boksamtalet fortsatte.  

Min förhoppning under produktionens gång var att frågorna skulle fungera för barnen i 

samspelet med boken. Min reflektion är att frågorna fungerade, vilket även förskollärarna 

bekräftade. Chambers (1993) beskriver ”jag-undrar-metoden”, där frågor ställs till barnen. 

Syftet med dessa frågor är att underlätta förståelsen för texten. Min reflektion är att barnen 

förstod texten och gjorde egna analyser. Ett exempel på barns analys är att de trodde att 

Storapan klivit ur bilen och gått och handlat. Därför tog det så lång tid. Barnen interagerade 

även med mig under läsningen, ett exempel är när ett av barnen frågade när jag skulle få barn. 

Min reflektion är att interaktionen med mig kanske kan ses som det svåraste momentet för 

barnen eftersom jag var en okänd person för dem. Det som uppvägde var kanske att det var 

spännande att någon som inte tillhör förskolan kom dit för att läsa för barnen och att de blev 

filmade. En av förskollärarna påpekade att en av huvudpersonerna, Truls, inte var med i 

väskan jag tog fram efter läsningen. Det var ett misstag från min sida att inte ta med alla tre 

huvudpersoner i väskan. Jag förklarade för barnen att Truls var hemma och var förkyld. 

En reflektion angående barns delaktighet i lässtunden är om ett annat teckensnitt, exempelvis 

Comic Sans MS, hade underlättat för barnen att delta i bokens text. En bok med ett annat 

teckensnitt kunde vara en faktor att utvärdera en annan gång. Vissa bokstäver i Times New 

Roman kan verka krångliga för ett barn som vill lära sig läsa, exempelvis bokstäverna a, g, å 

samt ä. I Comic Sans MS ser a,g, å samt ä ut på detta sätt, vilket enligt min mening är ett 

tydligare teckensnitt än Times New Roman. Om jag hade valt att ha endast versaler i boken, 

hur hade delaktigheten sett ut då? 

Förskollärarnas intryck av principen var övervägande positiva. Kan det vara en effekt av att 

jag är tidigare känd på förskolan eller ansåg de verkligen att produkten är bra? För att få svar 

på den frågan kan produkten utvärderas på en för mig okänd förskola. Min reflektion är att 

principen om text och bild på två sidor tillsammans med ett boksamtal kan fungera som ett 

komplement till traditionell läsning. Det som är den stora fördelen med min produkt är att 
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stort fokus kan läggas på bokens bilder. Tillsammans med barnen kan man ha givande 

diskussioner om vad bilderna berättar och därmed stimulera barns (och vuxnas) fantasi och 

berättarförmåga. Responsen från barnen efter att filmningen avslutats var att det var en 

spännade bok vilket även förskollärarna lyfte i intervjun. Det jag fann mest intressant med 

min produkt är att den faktiskt fungerar i verksamheten. De intervjuade förskollärarna gjorde 

reflektionen att frågorna som ställdes i boken gjorde att barnen kom in i berättelsen och 

samspelade med den. Frågorna var ställda så barnen kunde relatera till sig själva.  

Förskollärarnas reflektioner över produktens pedagogiska värde var givande för mig att få 

höra eftersom min förhoppning var att barnen skulle bli delaktiga och kunna relatera till sig 

själva under läsningen.  

Sammanfattning  

Alla barn var delaktiga både verbalt och ickeverbalt. Barnen interagerade verbalt och 

ickeverbalt med mig och med boken. Pedagogerna såg fördelar med boken men inga 

nackdelar. De ansåg att boken hade ett pedagogiskt värde såtillvida att delaktigheten ökade 

när barnen såg text och bild samtidigt som pedagogen läste samt att frågorna i boken gjorde 

att barnen blev delaktiga. Barnen interagerade med boken via tal och gester samt blickar. De 

interagerade med mig som läsare, oftast på min uppmaning, men några barn tog egna initiativ 

till tal. Enligt förskollärarna var frågorna till barnen ett bra sätt för barnen  att interagera med 

boken. Frågorna var ställda så barnen kunde relatera till sig själva. 
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Slutsats 

Min slutsats är att det är en fördel att text och bild syns på två sidor i boken. Detta gör att 

delaktigheten kan främjas. Att befrämja delaktigheten är något som läroplanen betonar (Lpfö 

98/10, s. 12). Genom att ha ett boksamtal under högläsningen med barnen med relevanta 

frågor, kan interaktionen med boken och läsaren gynnas. Många forskare, bla. Chambers 

(1993), Lindö (2009),  Dominkovic´(2006)  och Fast (2011) betonar högläsningens betydelse i 

förskolan. Enligt min mening är det därför viktigt att fortsätta med högläsning i olika former i 

förskolan. I det sammanhanget kan man använda min princip om bild och text på två sidor 

som ett komplement till traditionell läsning. Nackdelar kan vara att pedagogen inte tänker på 

att ha ögonkontakt med barnen samt att produktens storlek kan vara ett hinder för pedagogen i 

läsningen. För att utvärdera hur en mindre storlek på produkten fungerar hade det varit 

önskvärt att pröva boken vid något tillfälle för att se hur delaktigheten ser ut då. Min slutsats 

är att produkten med fördel kan användas i förskolan eftersom det finns stora möjligheter att 

fokusera på bilderna. Boken kan användas som ett komplement till traditionell läsning. 
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http://www.prv.se/Kunskapscenter/Immaterialratt/Om-upphovsratt/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
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Bilaga 1  

Sökning efter ”läshjälpmedel”, ”barnboksförlag” 

Alla hämtade 2014-10-10 

http://hjalpnu.nya-ebutik.se/skriv-och-lashjalpmedel 

http://papunet.net/information/hjalpmedel/skolhjalpmedel/tekniska-lashjalpmedel/ 

http://www.barnnet.se/produkter/lek-underhallning/barnboksforlag   

http://www.berghsforlag.se/ 

http://www.gnesta.se/kulturfritid/bibliotek/lashjalpmedel.4.490d4736114bc27b9298000480.ht

ml 

http://www.rabensjogren.se/bocker/Aktuell-utgivning/Lasa/Genre-1/Bilderbocker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hjalpnu.nya-ebutik.se/skriv-och-lashjalpmedel
http://papunet.net/information/hjalpmedel/skolhjalpmedel/tekniska-lashjalpmedel/
http://www.barnnet.se/produkter/lek-underhallning/barnboksforlag
http://www.berghsforlag.se/
http://www.gnesta.se/kulturfritid/bibliotek/lashjalpmedel.4.490d4736114bc27b9298000480.html
http://www.gnesta.se/kulturfritid/bibliotek/lashjalpmedel.4.490d4736114bc27b9298000480.html
http://www.rabensjogren.se/bocker/Aktuell-utgivning/Lasa/Genre-1/Bilderbocker


34 

 

 

Bilaga 2 

Barnbibliotekaries medgivande till deltagande i en studie i kommun 

 

Studien, som kommer att handla om barns delaktighet och interaktion vid högläsning, 

kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Gabriella Smeds 

Hagman som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mina svar kommer att 

analyseras och användas i studien. Jag har fått förklarat för mig vad studien innebär och jag 

har  förstått detta och vill delta i studien. Intervjun kommer att spelas in. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 

insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

 

 

1. Barnboksbibliotekariens namn: ……………………………………………… 

 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

...................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift    
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Information om en studie av barns delaktighet och interaktion vid högläsning 

 

Jag är lärarstudent som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet.  

 

Jag har kommit på idén till ett läshjälpmedel som synliggörs genom en barnbok. Text och bild 

visas på två sidor av boken. Mitt syfte är att barnen på detta sätt ska bli delaktiga. Jag vill 

observera barns delaktighet och interaktion med pedagogen och boken under läsningen. 

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att intervjua en barnboksbibliotekarie vid ett 

tillfälle.  

 

Datainsamlingen kommer att ske under en dag i oktober 2014. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

(examensarbete och ventilering) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet 

kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Underteckna den medföljande blanketten om 

medgivande och lämnas till studenten. Om du har ytterligare frågor angående studien går det 

bra att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Jenny Normark Momquist, Universitetsadjunkt i didaktik 
Tel.  xx, e-post: xx 

 
 

 

Uppsala 13 oktober 2014 

 

Gabriella Smeds Hagman, mail: xxx 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor barnboksbibliotekarie (2014-10-14)  

- Har du hört talas om mitt läshjälpmedel? (visar en prototyp och förklarar principen) 

- Vilka fler hjälpmedel finns det än storbok?  (hänvisning till tidigare mailkonversation där 

frågan om storbok kom upp) 

- Är det vanligt med barnböcker med fotografier?  
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Bilaga 4 

Information om en studie av barns delaktighet och interaktion vid högläsning 

Till vårdnadshavare på förskola 

 

Jag är förskollärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 

ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. Jag har tidigare arbetat på NNN, XX förskola. 

 

Jag har kommit på idén till ett läshjälpmedel som synliggörs genom en barnbok. Text och bild 

visas på två sidor av boken. Mitt syfte är att barnen på detta sätt ska bli delaktiga. Jag vill 

observera barns delaktighet och interaktion med pedagogen och boken under läsningen. 

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att läsa boken vid ett tillfälle. Jag kommer att 

samla in data genom att filma barns delaktighet och interaktion vid ett tillfälle under en 

förskoledag.Jag  kommer att använda en lärplatta för att kunna dokumentera lässtunden. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under en dag i november 2014. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

(examensarbete och ventilering) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet 

kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med ditt/ert barn om detta 

och fråga om barnet är villigt att delta. Om du/ni är positiv/a till deltagande undertecknas den 

medföljande blanketten om medgivande och lämnas till personalen på avdelningen. Om du/ni 

har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min handledare innan 

ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). Jag kommer även att ta in medgivanden från 

berörd personal på förskolan såsom biträdande förskolechef och förskollärare. Efter att 

personalen på avdelningen har mottagit alla medgivanden kommer jag att bestämma dag för 

datainsamling. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Jenny Normark Momquist, Universitetsadjunkt i didaktik 
Tel.  xxx, e-post: xxx 

 

Uppsala 13 oktober 2014 

 

Gabriella Smeds Hagman, e-mailadress 
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Till vårdnadshavare för barn på förskola 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om barns delaktighet och interaktion vid högläsning, 

kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Gabriella Smeds 

Hagman som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

filmas i sin förskolemiljö, samt att filmmaterialet som mitt barn deltar i kommer att 

analyseras. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt barn 

har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan 

begära att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att 

datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 
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Bilaga 5 

Till pedagoger på förskola 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om barns delaktighet och interaktion vid högläsning, 

kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Gabriella Smeds 

Hagman som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjuas, samt att 

materialet  kommer att analyseras. Jag har fått förklarat för mig vad studien innebär och jag   

vill delta i studien. Intervjun kommer att spelas in. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 

insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

1. Förskollärarens namn: ……………………………………………… 

 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift    
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Information om en studie av barns delaktighet och interaktion vid högläsning 

 

Jag är förskollärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 

ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, xx 

universitet.  

 

Jag har kommit på idén till ett läshjälpmedel som synliggörs genom en barnbok. Text och bild 

visas på två sidor av boken. Mitt syfte är att barnen på detta sätt ska bli delaktiga. Jag vill 

observera barns delaktighet och interaktion med pedagogen och boken under läsningen. 

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att intervjua förskollärare vid ett tillfälle. Jag 

kommer att samla in data genom intervjun.Jag  kommer att spela in intervjun för att kunna 

dokumentera den. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under en dag i november 2014. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

(examensarbete och ventilering) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet 

kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Underteckna den medföljande blanketten om 

medgivande och lämnas till studenten. Om du har ytterligare frågor angående studien går det 

bra att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Jenny Normark Momquist, Universitetsadjunkt i didaktik 
Tel.  xx, e-post: xx 

 
 

 

Uppsala 4 november 2014 

 

Gabriella Smeds Hagman, mail: xxx 
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Bilaga 6 

Intervjufrågor till förskollärare (14-11-06): 

-Vilka fördelar ser du med boken/principen om bild och text på två sidor? 

-Vilka nackdelar ser du med boken/principen? 

-Vad kan göras bättre? 

-Har den något pedagogiskt värde?  

- Såg du någon skillnad i barns delaktighet när bild och text visas på två sidor jämfört med 

den traditionella lässtunden?  Vilka skillnader såg du i sådana fall? 
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Bilaga 7 

Bokens princip (foto av boken där man ser spiralen och två sidor) 
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Bilaga 8 

Boken  

 

 

Lillapan finner en vän 

 
 

 

 

 

Text & fotografier 

Gabriella Smeds Hagman 
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                                                                                                                     1. 

 

Det var en gång två apor  

som bodde tillsammans i ett hus. En dag…. 

 

vaknade de tidigt. 

- Åh vad hungrig jag är, sa Lillapan. 

- Jag också, sa Storapan. 

De bestämde sig för att gå upp och äta frukost. 

 

 

 

 Hallå där! Lillapan här! Vilka bor du tillsammans med? I min familj är det bara 

jag och Storapan! Vi är en liten familj! 
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                                                                                                                                       2. 

 

  

 

 

-Nej, vad dumt!! russinen är slut! sa Storapan. 

- Jag gillar inte yoghurt utan russin, sa Lillapan. 

- Jag åker och handlar, sa Storapan. 
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                                                                                                                              3. 

 

 

 

Storapan tog sin plånbok med pengar och gick till bilen. 

Aporna kom överens om att Lillapan skulle vänta hemma medan Storapan åkte 

och handlade. 

Det var en härlig morgon, men många trafikhinder. 

 

 

 

 

 

 

 Lillapan här! Vad menas med trafikhinder egentligen? Kan du hjälpa mig så jag 

förstår? 
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                                                                                                                4. 

 

 

 

 

Den lilla apan väntade…. och väntade. 

- Var är Storapan?  

- Nej, nu måste jag ut och leta, jag är hungrig och nu börjar jag bli orolig också! 
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                                                                                                      5. 

 

 

 

Först kom Lillapan till Nasses hus. 

Nasse hade precis vaknat. 

- Vad gör du här? sa Nasse. 

- Jag letar efter Storapan. Har du möjligtvis sett min vän? 

- Nej, men jag hörde att en bil körde förbi. Det lät som den körde väldigt fort! 

- Ojdå! Då ska jag nog leta vidare! 
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                                                                                                               6. 

 

 

Lillapan gick till stranden. 

- Kanske min vän är där. 

På stranden låg Brix och Brax och solade. 

- Vad skönt vi har det, sa fiskarna. 

- Vi borde nog hoppa i vattnet snart! sa Brix. 

- Jag letar efter min vän. Har ni hört någon bil köra förbi här?  

- Nej, här har det bara varit en påflugen räka som ville sälja plåster till oss! sa  

Brax. 

- Jaha! Jag får fortsätta leta på annat håll, sa apan. 

 

 

 

 

 Hallå där! Lillapan här! Kanske det vore skönare för fiskarna att vara i vattnet, 

vad tror ni? 
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                                                                                                                                7. 

 

 

I närheten av stranden stötte Lillapan på en säl som låg på en sten. 

- Har du möjligtvis sett Storapan? 

- Nej, men jag tyckte jag hörde en bil någonstans! 

- Ojdå, nu kanske jag hittar Storapan snart! 
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                                                             8. 

 

 

Lillapan klättrade upp i en fyr för att få bättre utsikt. 

- Där är ju bilen! 

Lillapan klättrade ner från fyren. 

- Bilen är tom, det var konstigt! 
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                                                                                                                     9. 

 

 

Eftersom bilen stod vid fyren trodde Lillapan att Storapan skulle vara hos 

tvillingarna. Deras hus låg nämligen nära fyren. 

-Är Storapan här?  

- Det ser du väl att det bara är vi här! Sa tvillingarna.  

De var på dåligt humör för deras mamma hade sagt att de skulle bada.  

- Hoppsan! Bäst att gå vidare! Tvillingarna verkar ju jättesura! 
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                                                                                                                    10. 

 

 

 

- Hej Fjäril! Är Storapan här? 

- Nej, sa Fjäril. 

- Jag är väldigt orolig, för min vän har varit borta hela morgonen!!  

- Vad ska jag göra? 

- Har du varit hos tvillingarna? sa Fjäril. 

- Ibland brukar ju Storapan åka dit och spela tennis med dem, eller bada! 

- Jag har redan varit hos tvillingarna och de var jättesura! 

 

 Hallå där! Lillapan här! Vad ska jag göra för att sluta vara så orolig? Berätta vad 

som hände när du var orolig en gång! 
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                                                                                                                  11. 

 

 

Lillapan gick och funderade var Storapan kunde vara. Helt plötsligt kändes det 

lite kusligt. 

I en otäck, mörk trappa stod ett läskigt monster. 

- Drömmer jag eller är jag vaken? tänkte Lillapan. 

- Tänk om monstret har ätit upp min vän? Monstret har ju en stor gaffel i 

handen! 

- Herr Monster, har du sett Storapan? 

Monstret morrade lite och viftade med gaffeln. 

-Jag rusar vidare innan monstret äter upp mig också! Tänkte Lillapan. 
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                                                                                                              12. 

 

 

 

När Lillapan rusade bort från trappan med det läskiga monstret anföll några 

argsinta spindlar. 

- Hjälp, nu är min sista dag kommen! 

- Släpp mig! skrek Lillapan. 

- Se dig för! Nästa gång äter vi upp dig! skrek de. 

Apan kämpade sig loss och sprang vidare utan ett ord. 

- Ingen idé att fråga efter om spindlarna sett min vän, tänkte Lillapan. 

 

 

 

 Hallå där! Lillapan här! Vilka otäcka spindlar! Blev ni lika rädda som jag? 

Berätta om något läskigt du upplevt! 
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                                                                                                                                              13. 

 

 

 

Apan sprang och sprang tills krafterna tog slut. Då stod plötsligt några troll mitt 

i skogen. 

-Vill du vara med och hoppa hopprep? frågade trollen. 

Lillapan var glad att både monstret och de argsinta spindlarna var långt borta. 

- Ja, vad roligt!  

 Nästan hela dagen gick hos trollen. Tillsammans hoppade de rep och lekte. 

- Oj, jag höll på att glömma att jag letar efter min vän! Jag måste nog gå hem nu. 

- Jag kan följa dig hem om du vill, sa ett av trollen som hette Truls. 

- Vill du det? Vad glad jag blir, sa Lillapan. Jag stötte ju på några argsinta 

spindlar och ett hungrigt monster förut. Jag är lite rädd för att gå hem ensam. 

 Hallå där! Lillapan här! Hur kan man göra för att få en vän? 
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                                                                                                14. 

 

 

Så föll det sig så att trollet Truls följde med. 

När de kom till huset satt Storapan och väntade med frukosten. 

- Var har du varit?  

- Var har du varit själv?  

- Jag letade överallt efter dig men du var försvunnen, sa Lillapan. Förresten har 

jag fått en ny vän som heter Truls, och Truls gillar också yoghurt med russin! 

- Men vad roligt att du fått en vän! Men nu tar vi och äter frukost, jag svimmar 

nästan av hunger, sa Storapan. 

Det blev en sen frukost för vännerna! 

- Kan Truls få sova över här? Det är för sent att gå hem ensam. Ute finns det 

arga spindlar och monster! 

- Javisst, det går bra, sa Storapan. 

 

 



60 

 

 

                                                                                                                                                      15. 

 

Nästa dag vaknade Lillapan sent.  

Storapan och Truls hade redan börjat leka. De hade tagit nästan alla 

suddgummin. Lillapan fick bara två.  

- Truls var ju min vän!  

Vad dum du är Storapan, som leker med min kompis, det är bara min kompis! sa 

Lillapan. 

- Ni ska inte få komma på mitt kalas! skrek Lillapan o sprang iväg och surade! 

 

 

 

 

 Hallå där! Lillapan här! Vad tokigt det blev! Hur kan alla bli vänner igen? Hur 

kan djuren ”göra” förlåt? 
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                                                                           16. 

 

 

Djuren flyttade leken till ett annat ställe.  

Lillapan och Truls lekte tillsammans.  

Då blev Storapan utanför leken istället. 

 

- Jag kan leka med två suddgummin istället.  

Storapan lekte en liten stund för sig själv. 

- Men det är ju inte roligt alls att bara ha två! 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      17. 

 

 

Hur ska djuren kunna bli sams igen? 

-Jag kan gå hem så får ni två leka tillsammans! sa Truls. 

Varken storapan eller Lillapan tyckte det var en bra idé. 
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                                                                                                        18. 

 

 

Vi behöver hjälp av barnen tror jag! sa Truls. 

Hur tycker du djuren ska göra för att bli sams igen? 

 

- Vi kan leka tre, sa Truls. 

- Bra idé, sa Lillapan. 

- Varför tänkte vi inte på det tidigare? sa Storapan. 

 

 

Snipp snapp snut så var sagan slut! 
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19. 

 

                                

Huvudrollsinnehavare 
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