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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur barn är delaktiga vid bokläsning, med tillhörande 

boksamtal. Undersökningen utgick från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på att allt 

lärande är situerat, samt att lärande sker i interaktion tillsammans med andra individer. För att 

synliggöra barns delaktighet vid bokläsningstillfällena och boksamtalen valde vi att använda 

videofilmade observationer som metod för att samla in material, detta gjordes även för att inte 

gå miste om värdefull information. Studien genomfördes på en förskola, där det sällan talas 

om böcker och dess innehåll, vi ville därför föra samtal kring boken med print referencing 

som bokläsningsmetod, samt med tillhörande boksamtal för att synliggöra barns delaktighet. 

Vårt resultat visade att barnen var delaktiga när print referencing användes som metod, 

däremot visade resultatet även att barnen var delaktiga på olika sätt, exempelvis genom sitt 

tal- och kroppsspråk, samt samspel och interaktion tillsammans med andra individer. 
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Förord 
Denna text är ett examensarbete från förskollärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad. 

Examensarbetet har genomförts av Cecilia Holmqvist och Jacqueline Nilsson under 

höstterminen 2014. Examensarbetet ger 15 högskolepoäng. 

Under arbetets gång har vi medvetet valt att dela upp arbetet mellan oss, vilket innebär att 

grunden till de olika delarnas innehåll har skrivits av antingen Cecilia eller Jacqueline. 

Däremot har ingen av oss haft ett enskilt ansvar för någon av de olika delarna, istället har vi 

redigerat och slutfört texten tillsammans och tar därför ett gemensamt ansvar för vår 

slutgiltiga text. 

Vi vill rikta ett stort tack till förskolan som medverkade i vår undersökning, barnen, samt 

pedagogerna på avdelningen. Vi vill också rikta vår tacksamhet mot våra familjer och 

kurskamrater för all stöttning under arbetes gång. Ytterligare ett stort tack till professor Roger 

Säljö, för att du tog dig tid att besvara våra frågor. Slutligen vill vi tacka varandra för gott 

samarbete och uppriktighet gentemot varandra under skrivprocessen. 

 

Cecilia och Jacqueline  
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1 Inledning  

Forskning visar att cirka 80 procent av barns ordförråd har sitt ursprung i böcker (Biemiller, 

2001), vilket visar på hur viktigt det är att man läser tillsammans med barn. Ett villkor för en 

långsiktig och hållbar läs- och skrivutveckling är att så tidigt som möjligt få bekanta sig med 

böcker, samt få erfarenheter av olika berättelsestrukturer och berättelsemetoder (Myrberg, 

2003). Utifrån ett professionsperspektiv kan böcker vara en utgångspunkt för olika typer av 

samtal och diskussioner tillsammans med barnen i verksamheten, vilket vi är intresserade av 

att undersöka, eftersom det i läroplanen för förskolan framgår att förskollärare ska möjliggöra 

att barn får ett intresse för bilder och texter, samt möjligheten att utveckla förmågan att 

samtala om dessa (Skolverket, 2010). Detta är intressant för vår undersökning eftersom den 

bokläsningsmetod som är central i vår undersökning är print referencing. Denna metod 

innebär ett samlat fokus på både text och bild vid bokläsningstillfällen. 

Utifrån våra gemensamma erfarenheter har vi erfarit att pedagoger läser böcker för barn i 

förskolans verksamhet. Däremot upplever vi att det oftast saknas varierade metoder för 

bokläsningen och att det sällan är fokus på skrift och bild i boken. Avsaknaden av dessa 

metoder kan leda till att barn inte får uppleva böcker på olika sätt eftersom varierade 

bokläsningsmetoder kan bidra till utveckling av barns språkliga förmåga (Lane & Wright, 

2007). Fokus på skrift och bild är essentiellt för att utveckla en god språklig förmåga, vilket 

innefattar barns ordförråd, talspråk och skriftspråk, samt en förståelse för bokens innehåll 

(Spencer, Goldstein, Sherman, Noe, Tabbah, Ziolkowski & Schneider, 2012).  

Å andra sidan säger våra gemensamma erfarenheter även att pedagogerna har ett stort 

engagemang för bokläsning, vilket även detta utgör en god grund för barns språkutveckling 

(Lynch, 2011). Däremot talas det, enligt våra erfarenheter, sällan om vad boken handlar om, 

vilket gör att både vuxen och barn går miste om en god utgångspunkt för barns språkliga 

förmåga och samlärande, nämligen interaktiv läsning och samtal om innehållet (Jakobsson, 

2001). Eftersom det sällan talas om boken på förskolan, ställer vi oss frågande till om barn är 

delaktiga i bokläsningen. Delaktighet är viktigt eftersom varje barn, enligt FN:s 

Barnkonvention, har rätt till att uttrycka sina åsikter och tankar (UNICEF, 2009), samt att de, 

på sikt, aktivt ska kunna delta i samhället (Skolverket, 2010). Med vår undersökning vill vi 

undersöka hur barn visar sig delaktiga vid bokläsningstillfällen när metoden print referencing 

används, samt vid efterföljande boksamtal. 
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1.2 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att genom videoinspelade observationer undersöka hur barn är 

delaktiga i bokläsning och boksamtal. Barnen görs delaktiga av oss i sammanhanget, men 

syftet är att undersöka hur de är delaktiga. Med en sociokulturellt ansats i undersökningen, 

samt print referencing som utgångspunkt för bokläsning och boksamtal, vill vi undersöka hur 

barn gör sig delaktiga genom kroppsspråk, samt det verbala språket. 

Vår frågeställning för undersökningen är: Hur visar barn sig delaktiga i bokläsning och 

boksamtal när metoden print referencing används? 

2 Förklaring av print referencing och boksamtal 

Nedan presenteras bokläsningsmetoden print referencing och vad den innebär. En förklaring 

av vad boksamtal är och hur det kan användas lyfts fram. 

2.1 Print referencing  
När vi talar om begreppet bokläsning innebär det en aktivitet där en vuxen läser en bok 

tillsammans med ett eller flera barn. Genom aktivt deltagande i bokläsning förstärks 

utvecklandet av förståelsen för boken, den språkliga förmågan och känslan för berättelsens 

struktur (Mandel Morrow, 1985). 

Vår tolkning av bokläsningsmetoden print referencing är att läsaren har fokus på hela bokens 

tryck, både skrift och bild.  Bilder och ord synliggörs genom att man pekar på förutbestämda 

aspekter i bokens innehåll, vilket kan öka möjligheterna för barns delaktighet (Justice, 

Kaderavek, Fan, Sofka & Hunt, 2009; McGinty, Breit-Smith, Fan, Justice & Kaderavek, 

2011). När vi talar om delaktighet menar vi interaktioner tillsammans med andra i olika 

sociala sammanhang, som kan möjliggöra ett lärande. Lärande är situerat och sker här och nu 

(Säljö, 2000). 

Print referencing är en interaktiv bokläsningsmetod som innebär att personen som läser boken 

vid bokläsningstillfället har fokus på hela boken, både text och bild, för att förstärka bokens 

innehåll för lyssnaren. Exakt vad som fokuseras kan variera beroende på vad läsaren vill lyfta 

fram, samt vilka som lyssnar. När boken blir läst pekar berättaren på förutbestämda ord, 

bilder och följer med fingret längs texten (McGinty, Breit-Smith, Fan, Justice & Kaderavek, 

2011). Exempelvis om man läser en bok där ordet höna finns med, så kan man peka på bilden 

av en höna, men också på ordet “höna”. 
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I vår undersökning deltar barn i mindre grupper under bokläsningen. Beck och McKeown 

(2001) lyfter fram att det ges möjligheter för barn att, tillsammans, bli delaktiga i 

bokläsningen om det finns ett stort fokus på hela trycket, när det ges möjlighet till 

diskussioner kring bokens innehåll och tryck. Detta är intressant eftersom vi, i vår 

undersökning, har fokus på hela bokens tryck, vilket kan resultera i en större delaktighet. 

2.2 Boksamtal 
Boksamtal innebär att människor samtalar om böcker de läst, där varje individ i 

gruppkonstellationen har kunskap om något kring boken. Däremot vet oftast ingen i gruppen 

allting. Deltagarna tar med sina kunskaper om texten in i boksamtalet, där målet är att 

tillsammans upptäcka mer om texten, än vad som annars vore möjligt på egen hand 

(Chambers, 1993). Barn utgår från sina erfarenheter i boksamtalet och diskuterar händelserna 

i boken. Samtalet skapar situationer för individerna att scaffolda (stötta) varandra för att 

bemästra kunskap om bokens innehåll (Säljö, 2000), vilket är vår beskrivning av begreppet 

scaffolding (stöttning). 

För att ge form åt tankar och känslor som väckts, hos både lyssnare och berättare, under 

bokläsningen är boksamtal ett sätt att synliggöra och diskutera dessa. Att samtala kring böcker 

tillsammans med andra människor, ger möjlighet till en förståelse av bokens handling genom 

gemensamma diskussioner, där alla är delaktiga (Chambers, 1993). Detta är intressant för vår 

undersökning eftersom vi valt att genomföra boksamtalen med fyra barn per samtal. 

Boksamtal möjliggör stöttning, för att återknyta till ett sociokulturellt perspektiv. De som 

tidigare varit med om den typen av samtal kan stötta och guida de som inte har några tidigare 

upplevelser av boksamtal (Chambers, 1993). 

När boksamtal används som en metod för att samtala om böcker görs detta oftast under en 

längre period där djupgående frågor kring bokens handling, men också de egna upplevelserna 

och tankarna, är i fokus (Chambers, 1993). Eftersom vår undersökning pågår under en kortare 

period har vi istället valt att använda en del av Chambers (1993) upplägg för boksamtal, detta 

gör vi genom att använda oss av öppna frågor som främst berör bokens innehåll, vilket enligt 

Chambers är grunden för boksamtal. 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning. I avsnittet återfinns underrubriker som innefattar 

barns förståelse av litteratur, språkliga fördelar genom bokläsning, fördelar med print 

referencing som metod, barns intresse för böcker och dess innehåll, samt delaktighet och 

interaktion vid bokläsning. 

3.1 Textförståelse, Läsförståelse och Förståelse  
Genom aktivt deltagande i litterära upplevelser utvecklas och förbättras förståelseförmågan, 

samt förmågan att känna igen berättelsestrukturer (Mandel Morrow, 1985). Böcker är att 

föredra för barns utveckling av vokabulär och förståelse för text (Spencer, Goldstein, 

Sherman, Noe, Tabbah, Ziolkowski & Schneider, 2012). Böcker och berättelsens form 

möjliggör både för läsare och lyssnare att knyta ihop teori och praktik, samt bokens händelser 

och egenupplevda händelser (Mollberger Hedqvist, 2006). 

Meningsskapande är en del av ett lärande, samt en förståelse av omvärlden, som sker 

tillsammans med andra individer, i olika sammanhang (Jakobsson, 2001). Eftersom vägen till 

förståelse går genom interaktion med andra, bör samtal ses som en mötesplats som möjliggör 

för individer att se och skapa sammanhang och därmed en förståelse (Mollberger Hedqvist, 

2006). På så sätt får barn en möjlighet att bearbeta sin egen förståelse genom att använda det 

muntliga språket som ett verktyg för att synliggöra sina egna tankar (Bergström & 

Selmersdotter, 2004). Pantaleo (2007) menar att meningsskapande och ny kunskap utvecklas 

när ny information interagerar med tidigare kunskap. När barn sätter ord på sina tankar och 

tidigare erfarenheter får de också en förståelse för dem. De tankar och erfarenheter som 

synliggörs i samtal med andra, speglar de föreställningar och förståelser som individerna har 

(Mollberger Hedqvist, 2006). Dessa föreställningar och förståelser synliggörs genom samtal, 

diskussioner, läsloggar, samt genom den egna leken (Jönsson, 2007). Barn återberättar och 

sätter nya ord på sina tankar med det muntliga språket som verktyg (Bergström & 

Selmersdotter, 2004). Barns ordförråd spelar stor roll för barns förståelse (Wasik & Hindman, 

2014) och har länge betraktats som en avgörande faktor för läsframgång (Biemiller, 2003). 

Att läsa högt för barn kan vara ett sätt att öka deras förmåga att känna igen ord, samt deras 

hörförståelseförmåga (Lane & Wright, 2007). Däremot menar Spencer et al (2012) att det inte 

finns någon tydlig koppling mellan förståelse och ordförråd. Å andra sidan har det visats ett 

tydligt samband mellan muntlig, språklig- och hörförståelseförmåga hos barn i åldrarna fyra 

till fem. En tidig utveckling av hörförståelsen underlättar i sin tur en senare inlärning av 
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skriftspråket, förståelsen för det, samt läsförmågan (Florit, Roch, Altoè & Chiara Levorato, 

2009). Ordförråd kan med fördel utvecklas genom bokläsning tillsammans med andra 

(Kucirkova, Messer & Sheehy, 2014) och till skillnad från Spencer et al (2012) menar 

Kucirkova et al (2014) att det finns ett starkt samband mellan barns ordförråd och 

läsförståelse. En välutvecklad läsförståelse kan leda till vidare utveckling av andra förmågor, 

exempelvis igenkänning av berättelsestrukturer, förståelse för texters innehåll, samt förmågan 

att dra slutsatser (Tompkins, Guo & Justice, 2013). 

3.2 Språkliga fördelar  
Biemiller (2003) betonar att en starkt avgörande faktor för barns läs- och skrivutveckling är 

barns ordförråd. Vilket kan liknas vid det Lane och Wright (2007) och Mandel Morrow 

(1985) beskriver, att högläsning är ett kraftfullt sätt att öka barns ordförråd, förståelse och 

igenkännelse av ord. Ett intresse för boken, kan bidra till att barn använder kommunikation 

som ett verktyg, barn kan förmedla sig klart och övertygande, för att tydliggöra och 

synliggöra sitt tänkande för andra individer i omgivningen. Barn beskriver och förklarar sina 

ställningstaganden genom olika sorters kommunikation, tillsammans med andra människor 

(Mandel Morrow, 1985; Lane & Wright, 2007). Kommunikation i sig, bidrar till att barn 

stimuleras att uttrycka känslor, idéer och tankar och därmed utvecklar sin kommunikativa 

kompetens (Bergström & Selmersdotter, 2004). 

3.3 Fördelar med Print referencing  
Att använda print referencing som metod har i flera studier visat på olika fördelar i jämförelse 

med att läsa böcker utan fokus på trycket (Lane & Wright, 2007). De barn som fått uppleva 

print referencing visade på ökade kunskaper om tryck (McGinty, Breit-Smith, Fan, Justice & 

Kaderavek, 2011) och bilders betydelse i förhållande till böckers innehåll (Justice, Kaderavek, 

Fan, Sofka & Hunt, 2009). Barn blir mer språkrika och gör större progression i sin 

språkutveckling när print referencing används i större utsträckning (Justice et al, 2009; Dynia, 

Justice, Pentimonti, Piasta & Kaderavek, 2013). Ytterligare en fördel med print referencing är 

att barn i större utsträckning utvecklar läsförståelse (Piasta, Justice, McGinty & Kaderavek, 

2012). 

3.4 Intresse 
Högläsning är ett gyllene tillfälle att främja barns förkärlek till litteratur och för att utöka 

barns ordförråd, förkärleken och intresset bidrar till ett större ordförråd. Barn tillägnar sig 

ungefär tre ord per dag när de tycker att boken är intressant (Biemiller, 2003). Lane och 
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Wright (2007) framhäver att intresset bidrar till positiva attityder gentemot läsning. Däremot 

betonar Lynch (2011) att pedagoger bör fråga barn, vad de är intresserade av och ha deras 

svar som utgångspunkt vid val av böcker. Detta för att öka intresset hos de barn som inte 

vanligtvis frågar efter att bli lästa för, samt skapa ett större intresse till att bli en läsande 

individ (Mandel Morrow, 1985). Intresset bidrar till att barn i större utsträckning blir 

delaktiga i sammanhanget, barn relaterar sig till de situationer de erfarit, de berättar genom 

samtal och diskussioner, de argumenterar, skriver och läser om det de har varit med om, samt 

leker det i den egna leken (Fast 2007; Jönsson, 2007).  

3.5 Interaktion och Delaktighet 
Att enbart läsa för barn och skriva tillsammans är inte tillräckligt för ett barns 

språkutveckling. Å ena sidan är det gynnsamt för barn att läsa och skriva tillsammans oavsett 

deras ålder (Aram & Biron, 2004), å andra sidan är det också betydelsefullt med vem eller 

vilka barnen interagerar tillsammans med (Simonsson, 2004). Miljön läsandet sker i är en 

viktig förutsättning för utvecklingen av barns språkliga förmåga (Bergström & Selmersdotter, 

2004). Det finns studier som pekar på att det är viktigt att aktiviteter med böcker som 

utgångspunkt, sker i barns egna sociala lärmiljö, detta för att deras språkliga förmåga ska 

förbättras (Hay, Gordon, Fielding-Barnsley, Homel & Freiberg, 2007). Beroende på vilken 

kontext bokläsningen sker i, kan olika infallsvinklar skapas utifrån samma bok (Simonsson, 

2004). 

Barn tittar gärna i bilderböcker tillsammans med sina kamrater, en förståelse för omvärlden 

och nya erfarenheter skapas tillsammans i interaktion. Bilderna skapar en interaktiv plats där 

barn kommenterar och utforskar gemensamt, de visar genom sina kommentarer och sitt 

kroppsspråk att de vill vara delaktiga i aktiviteten (Jakobsson, 2001; Simonsson, 2004). 

Kucirkova, Messer och Sheehy (2014) menar att barns ordförråd utökas genom bokläsning 

tillsammans med andra individer. Lärande är situerat och sker här och nu, det är viktigt att ta 

vara på den naturliga interaktionen och använda den som bas för lärande. Lärande är en 

konkret och praktisk process som sker i interaktion tillsammans med andra människor i olika 

sammanhang (Jakobsson, 2001; Melander, 2009). 

I interaktionen sker det en utveckling, där kunskap konstrueras i interaktion, med och mellan 

individer, när de kommunicerar eller försöker förstå varandra. Barn skapar mening av 

sammanhanget i samtal med varandra (Jakobsson, 2001). Även Melander (2009) påtalar att 

det skapas en interaktion utifrån tal- och kroppsspråk när en berättelse konstrueras. När ett 

barn pekar i en bok på olika saker skapas ett intresse hos de andra barnen, de läser boken 
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tillsammans och har ett gemensamt fokus. Björklund (2008) påpekar även att en pekbok kan 

användas som ett stöd för att förtydliga vad barnet säger, barnet pekar i boken när han eller 

hon återberättar. Barn blir delaktiga i berättandet genom språket, samt bilderna i boken, som 

inbjuder till kommunikativ interaktion (Björklund, 2008). Boken blir ett medierande verktyg 

för att göra alla barn delaktiga i aktiviteten, där boken fungerar som en länk till 

kommunikation och interaktion, när barn samtalar och försöker förstå varandra. Lärandet i sig 

blir då att lära sig att bemästra de verktyg som behövs i de olika situationerna, det vill säga, 

kommunikativa verktyg och språklig förmåga (Jakobsson, 2001). 

4 Teoretisk utgångspunkt  

Vår teoretiska utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Grundtanken i ett 

sociokulturellt perspektiv är att kunskap utvecklas och tillägnas tillsammans med andra. 

Kunskap finns inte enbart inom individen, den finns också mellan människor, vilket är det 

som fokuseras i vår undersökning. Kommunikation möjliggör delaktighet i olika aktiviteter 

med språket som utgångsläge. Språket blir i sin tur ett sätt att mediera omvärlden på ett 

meningsfullt sätt för individen (Säljö, 2000; 2011; 2014).  Eftersom vår undersökning har 

fokus på delaktighet och interaktion är detta relevant för vår studie. 

Vi tillägnar oss kunskap genom att ta del av andras erfarenheter och resonemang, vilka senare 

görs till våra egna. Dessa kunskaper lagras sedan inom individen och används i de situationer 

den specifika kunskapen behövs. Ny och tidigare kunskap har med andra ord sin grund i 

interaktion och delaktighet, där alla individer är medierande resurser åt varandra genom 

samtal (Säljö, 2000; 2010; 2011). Det här är relevant i förhållande till vår studie, eftersom en 

viktig utgångspunkt i print referencing är att man lär tillsammans. Detta i sin tur leder till 

olika sätt att se och uppfatta omvärlden (Säljö, 2000; 2011). Det som upplevs korrekt eller 

sanningsenligt är relativt och situerat till olika sammanhang (Säljö, 2011), vilket har betydelse 

för allt lärande (Bergström & Selmersdotter, 2004). 

Språket är en förbindelse mellan kommunikation och tänkande som utvecklas tillsammans - i 

interaktion med andra, genom till exempel boksamtal (Bergström & Selmersdotter, 2004; 

Säljö, 2014), detta samspel kan i sin tur leda till insikter, förståelse och en ökad intellektuell 

förmåga hos individen (Svensson, 2009; Säljö, 2014). 

Grunden för en betydande kommunikation är olika upplevelser som genererar ett omfattande 

ordförråd (Svensson, 2009), vilket i vår undersökning kan möjliggöras genom bokläsning. 

Stöttning möjliggör ett barns progression eftersom en mer kunnig individ, kan stötta barnet till 
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att bemästra nya erfarenheter och kunskaper, vilket kan leda till att barn blir mer delaktiga. De 

olika kunskaper och erfarenheter vi besitter kan leda till vidare färdigheter - vi människor kan 

inte undgå att lära oss (Säljö 2000; 2011). 

5 Metod 

Metoddelen är uppbyggd av olika underrubriker som belyser betydande aspekter kring våra 

metodval. De underrubriker som lyfts fram är metodval, urval och population, bortfall, 

tillvägagångssätt, analysverktyg, samt etiska ställningstaganden. Syftet med att dela in 

metodavsnittet i underrubriker är för att underlätta för läsaren, samt för att synliggöra en röd 

tråd kring den metod vi använt i vår undersökning och redogöra för hur denna har använts. 

5.1 Metodval 
För att samla in data utgick vi från fyra bokläsningstillfällen med tillhörande boksamtal som 

skedde tillsammans med 12 barn. Eftersom lärandet är situerat har dessa även videofilmats. 

En annan anledning till att samtalen videofilmats är för att undvika förlust av data, samt för 

att få ett större omfång i vår insamlade data. Den här typen av metodval har gjort det möjligt 

för oss som forskare att se vad och hur barnen gör för att bli delaktiga i bokläsningen och 

boksamtalet. Resultatet av den insamlade datan har sedan analyserats med utgångspunkt i en 

beskrivande analys, där vi valt ut de sekvenser vi ansett är mest relevanta för vår studie. 

5.1.1 Videoobservation 

Diskussioner med andra individer bör spelas in och transkriberas ordagrant, en aspekt i 

bearbetningen av resultatet är beaktandet av människors kroppsspråk och delaktighet 

(Lundgren, 2008). 

Deltagarna i undersökningen gjordes, innan bokläsningen och boksamtalet påbörjades, 

medvetna om att tillfället skulle spelas in, vilket gjordes utifrån våra etiska 

ställningstaganden, som återfinns i en egen underrubrik nedan. Att deltagarna var medvetna 

om att bokläsningen och samtalet filmas kan ha påverkat resultatet. Anledningen till att vi 

valde att videofilma är för att man som forskare inte kan observera allt, utan man får välja ut 

de områden som har ett samband med studiens teori och forskningsfråga, vilket underlättas av 

videoinspelning (Lundgren, 2008). Den av oss forskare som hanterade videoutrustningen 

placerade sig bakom den andra forskaren i rummet för att få med så mycket av barnens 

delaktighet som möjligt under bokläsningen och boksamtalen.  
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5.2 Urval och population 
Utifrån ett bekvämlighetsurval blev en, för oss, tidigare känd förskola selekterad till att delta i 

undersökningen. En avdelning valdes ut där fokus låg på 14 barn i åldrarna tre till fem. 

Barnen var deltagare och vi koncentrerade oss på barns delaktighet och inte deras 

könstillhörighet. Eftersom undersökningen enbart genomfördes på en förskola kan resultatet 

inte generaliseras i stort. Ett betraktelsesätt kan vara att vårt urval har begränsat oss, eftersom 

vi riskerade att få otillräcklig data. 

När vi talar om “barn” i vår undersökning, förutom under rubriken “Tidigare forskning”, 

menar vi förskolebarn i åldrarna tre till fem. Vår definition av ett förskolebarn är ett barn som 

tillbringar delar av sin dag i förskolans verksamhet. 

Vi definierar oss själva som “forskare”, förutom under avsnittet tillvägagångssätt, samt i 

analysen där vi också benämner oss som “Karin” och “Veronica”. 

5.3 Bortfall 
Studiens utgångsläge var att 14 barn skulle delta i undersökningen, däremot var det enbart 12 

av dem som medverkade. Anledningen till bortfallet var att vi inte fick in samtycke, samt 

sjukdom. Detta kan ha påverkat vårt resultat eftersom vår ursprungliga idé var att fyra barn 

skulle delta i varje bokläsning och boksamtal. Istället fick vi utforma gruppkonstellationer 

som bestod av två till fyra barn per bokläsnings- och boksamtalstillfälle. 

5.4 Tillvägagångssätt  
Under användandet av print referencing var utgångsläget boken “Viggo, du ljuger!” skriven 

av Kim Dalsgaard (2014). Bokläsningen genomfördes, utifrån print referencing, fyra gånger 

på förskolan där de 12 barnen fick möjlighet att delta en gång var. I konstellationer om två till 

fyra barn i varje grupp läste en av oss, forskare, boken med barnen. Det var i förväg bestämt 

vad som skulle fokuseras i boken (se Bilaga 1). Boken lästes tillsammans med barnen i ett 

rum, avskilt från den ordinarie verksamheten, detta eftersom platsen där samtalet sker har stor 

betydelse för resultatet (Skott, 2012). Bokläsningen skedde i en halvcirkel, på golvet, där alla 

barn fick möjlighet att se innehållet, vilket kan ha resulterat i en större delaktighet och ett 

intresse för sammanhanget. Efter bokläsningen genomfördes ett boksamtal. 

Boksamtalet bestod av elva frågor som var uppbyggda utifrån en semistruktur, vilket innebär 

att boksamtalsfrågorna är öppna och ger möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor utifrån 

barnens svar (Skott, 2012). Följdfrågorna gav de barn, som inte varit aktiva under 

bokläsningen, möjligheten att vara delaktiga i boksamtalet. Boksamtalet skedde i samma rum 
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som beskrivits tidigare, med två till fyra barn i taget efter varje bokläsningstillfälle. Frågorna 

som låg till underlag för boksamtalet återfinns i Bilaga två. Totalt fyra bokläsningstillfällen 

med tillhörande boksamtal genomfördes under loppet av två dagar. Den första dagen läste och 

samtalade Veronica tillsammans med två grupper och under andra dagen utfördes samma 

procedur av Karin tillsammans med de andra två grupperna. Den forskare som läste boken var 

också den som förde boksamtalet tillsammans med barnen. 

5.4.1 Bearbetning av resultat 

Vår ursprungliga data består av fyra filmer, vilket innefattar drygt en timmes 

observationsmaterial av fyra olika bokläsningstillfällen med tillhörande boksamtal. Vi har 

sedan ordagrant transkriberat två filmer var, med fokus på hur barnen är delaktiga, både 

kroppsligt och språkligt, vilket innebär att transkriptionerna är en återgivning av händelserna 

utifrån hur vi upplevt dem. För att få ett så reliabelt resultat som möjligt, har vi sedan, 

tillsammans, tittat på filmsekvenserna ett flertal gånger och jämfört dessa med våra 

transkriptioner. Med transkriptionerna, som är våra tolkningar av händelserna, som 

utgångspunkt har fyra beskrivningar utformats, utifrån de sekvenser som har relevans för vår 

undersökning. Det här innebär att vi valt ut och fokuserat på de delar av materialet som berör 

barns delaktighet och interaktion. Beskrivningarna har utformats på så sätt att vi utifrån 

transkriptionerna skapat beskrivningar av vad som skett och sedan lagt in våra värderingar i 

barnens handlingar, detta för att synliggöra hur de är delaktiga. Dessa har sedan analyserats 

med fokus på delaktighet och interaktion mellan barn och barn, varefter vi har gjort en 

sammanfattande analys, där vi har gjort tolkningar, efter varje beskrivning. Slutligen har vi 

diskuterat och dragit slutsatser utifrån resultatet i förhållande till tidigare forskning. De 

händelser och kommentarer som inte blivit delar av våra beskrivningar har inte heller haft 

relevans för vår undersöknings syfte eller frågeställning. 

5.5 Analysverktyg 
I detta avsnitt presenteras den analysmetod vi använt oss av för att analysera vår insamlade 

data. Vår text är uppbyggd utifrån en metodologisk och en teoretisk utgångspunkt som tar 

avstamp i ett sociokulturellt perspektiv. Analysen i avsnittet ”Resultat och analys”, 

genomsyras därför av samma perspektiv, samt av de begrepp som nämnts i avsnittet 

”Förklaring av print referencing och boksamtal”. 
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5.5.1 Analysmetod 

Vår analysmetod är ett beskrivande tillvägagångssätt, som bygger på beskrivningar av olika 

sekvenser. Ett beskrivande angreppssätt ger möjlighet att ha fokus på verbal och icke-verbal 

interaktion i de händelser som analyseras, vilket liknar det analyssätt som Ericsson och 

Lindgren (2010) använt sig av. Vi har konstruerat beskrivningar med fokus på barnens 

språkliga och kroppsliga handlingar, detta gjordes för att synliggöra hur barnen var delaktiga 

när metoden print referencing användes. Våra beskrivningar har fokus på interaktion mellan 

barn för att synliggöra barns delaktighet. Detta görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 

eftersom lärande sker tillsammans med andra (Säljö, 2000). För att i största möjliga mån 

återskapa händelserna från videoobservationerna, har vi dramatiserat beskrivningarna. Detta 

innebär att vi, likt Ericsson och Lindgren (2010), skrivit fram barnens tonfall, kroppshållning, 

ansikts- och röstuttryck, samt rörelser. Anledningen till detta val var att vi ville skapa en 

rättvis återgivning av vad som skett för läsaren, samt för att tydliggöra hur barnen är 

delaktiga. Eftersom vi varit med och konstruerat både händelserna i sig, genom att vi läser 

boken och ställer frågor tillsammans med barnen, samt beskrivningarna kring vad som skett är 

det våra tolkningar av händelserna som synliggörs i beskrivningarna. Eftersom vi gör egna 

tolkningar av vad som hänt, utan att diskutera händelserna med de andra deltagarna kan vi 

inte heller skapa en ”exakt” återgivning av det som hänt. Beskrivningarna är därför inte 

värderingsfria, utan enligt oss rimliga tolkningar av vårt insamlade material (Ericsson & 

Lindgren, 2010), i förhållande till den tidigare forskning vi presenterat. Vårt resultat och 

analysavsnitt är indelat i två delar, en beskrivande och en analyserande del. I våra 

sammanfattande analyser återfinns en summering av våra tolkningar utifrån de respektive 

beskrivningarna, dessa tolkningar ligger sedan till grund för de slutsatser vi drar från vårt 

resultat i relation till tidigare forskning. Avslutningsvis vill vi återigen lyfta fram att vi hade 

kunnat analysera andra delar av vårt insamlade material, däremot har alla våra val gjorts 

utifrån studiens syfte och problemformulering. 

5.6 Etiska ställningstaganden  
I undersökningen nämns barnen, vi som forskare och förskolan inte vid deras rätta namn av 

etiska skäl. Barnen, vi och förskolan i vår rapport har därför fingerade namn. All information 

som skulle kunna bidra till att enskilda individer går att identifiera, i undersökningen har 

transkriberats och förändrats, vilket framgår i vårt samtyckesbrev som återfinns i Bilaga tre. 

Samtyckesbrevet innebär att vårdnadshavare samtycker till att barnet deltar i studien och att 

all information hanteras utifrån de etiska principer som framgår i brevet (Bryman, 2011). 
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Dokumentationen är till för vår undersökning och används enbart i utbildningssyfte. Vi utgår 

från ett barns perspektiv eftersom vi tar i beaktande att barnen möjligtvis inte vill bli filmade 

eller delta i bokläsningen, samt boksamtalen och i så fall respekterar vi givetvis detta. 

6 Resultat och analys  

I avsnittet nedan presenteras relevanta sekvenser från våra videofilmade observationer i 

undersökningen att lyftas fram i beskrivningar, utifrån vår forskningsfråga: Hur visar barn sig 

delaktiga i bokläsningen och boksamtalet när metoden print referencing används? 

Resultat- och analysavsnittet är indelat i fyra olika beskrivningar med tillhörande 

analyssammanfattningar som återfinns efter varje beskrivning. För att underlätta läsningen har 

vi namngett beskrivningarna. 

6.1 “Snipp, snapp, snut, så var sagan slut!”  
I beskrivningen nedan möter vi Veronica och tre barn: femåriga Alexander, fyraåriga 

Benjamin och fyraåriga Ylva.  

Alexander, Ylva och Benjamin kommer in i rummet, där Veronica redan sitter redo med 

boken de ska läsa och samtala om. När barnen sitter på golvet, berättar Veronica att de ska 

få höra en bok och att hon hoppas att barnen ska tycka att den är spännande. Hon visar 

boken för barnen och när Alexander ser framsidan, med en bild av en tiger, konstaterar han 

bestämt att “Ja, det kommer vi såklart, jag älskar tigrar!”. När Veronica säger bokens titel 

skrattar Alexander till och upprepar den. Veronica börjar läsa boken, samtidigt som barnen 

lutar sig nyfiket framåt, mot boken. Benjamin utbrister plötsligt “Nån har ritat!”, samtidigt 

som han lutar sig fram för att peka på ett kryss i boken. Veronica uppmärksammar inte 

detta utan fortsätter att läsa boken och påpekar att pojkens tröja var sönder på förra bilden, 

men att den är hel på nästa, Alexander ställer sig frågande till detta och säger “Hur kunde 

den bli sönder och sen hel?!”, varpå Veronica uppmuntrande svarar att “Det kanske vi får 

reda på!”. 

När tigern syns på bild i boken utbrister Alexander “RAAAWR!”. När Veronica pekar på 

tigerns vassa tänder skrattar Benjamin högt och glatt och pekar på tigern, varpå Alexander 

för fingret till tigerns mun, skriker “AJ!” och skrattar till. När en hund syns på bilderna i 

boken skrattar Benjamin och säger “HUNDEN ÄR UPP OCH NER!” med robotliknande 

röst och Alexander verkar vilja göra sig själv delaktig i sammanhanget eftersom han tittar 

på Benjamin, pekar på hunden i boken och skrattande säger “Men hunden! Kolla hunden!”. 
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När Veronica läser vidare i boken och vänder blad uppmärksammar Benjamin än en gång, 

något frustrerat att någon har ritat i boken, samtidigt som han pekar på ytterligare ett kryss 

i boken, han uttrycker också en oro över pojkens smala ben. 

Veronica pekar på en bild i boken och påpekar att det finns en bild på tigern på sidan av en 

bil, hon artikulerar sedan ordet “cirkus”, som står på bilden. När Alexander får denna 

information utbrister han överväldigat och övertygande att tigern är med på cirkus. 

Veronica nickar instämmande och läser färdigt boken. När hon slår ihop boken säger 

Benjamin glatt “Snipp, snapp, snut, så var sagan slut.”. När Veronica uppmuntrar barnen 

till att själva bläddra i boken samtidigt som de talar om den, greppar Benjamin boken och 

börjar bläddra i den. Flertalet gånger, under boksamtalet, söker Benjamin ögonkontakt med 

Alexander, samtidigt som han bläddrar i boken och berättar var i boken han tyckte att det 

hände roliga saker. 

Veronica leder samtalet vidare och frågar vad tigern i boken gjorde för någonting. 

Benjamin börjar med att säga “Han ville äta upp…” och Alexander fortsätter med att säga 

“Han ville äta upp pojken.”. Veronica utmanar barnens tankar och frågar om tigern ser ut 

som att den ville äta upp pojken. Benjamin och Alexander enas då om att tigern inte ville 

det, medan Ylva osäkert skakar på huvudet. Alexander kommer då med hypotesen att 

tigern kanske bara ville krama pojken. Veronica bekräftar detta med ett leende och frågar 

om någonting gick sönder i berättelsen. Ylva låter tankspridd och tittar ointresserat ut i 

luften när hon tyst och försiktigt svarar “Mmmjae…”. Samtidigt påpekar Benjamin att 

tröjan i boken gick sönder. 

När barnen får frågan om de tyckte om boken svarar Alexander och Benjamin enigt att de 

tyckte att boken var bra, däremot säger Ylva att hon inte alls tyckte om boken för att hon 

inte gillar när tröjan och byxorna går sönder. Benjamin vänder sig då mot Ylva, spärrar 

upp ögonen och sträcker på sig när han förvånat frågar henne “GILLAR DU INTE 

TRÖJAN?!”. När Benjamin inte får någon respons från Ylva, bekräftar Veronica att tigerns 

klor var väldigt vassa. Alexander låter förfärad och säger “Tänk om han gjort det på 

magen?!”, samtidigt som han drar upp sin tröja och visar med handen hur tigern hade 

kunnat klösa pojken på magen. Veronica konstaterar att det var tur att det bara var tröjan 

som gick sönder. Benjamin tillägger då bestämt att byxorna faktiskt också gick sönder. 

Veronica avslutar boksamtalet med att tacka barnen för att de deltagit och sedan går barnen 

ut ur rummet. 
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6.1.1 Sammanfattande analys - “Snipp, snapp, snut, så var sagan slut!” 

Antagandet görs att Alexander är intresserad av att var delaktig i sammanhanget, eftersom han 

upplevs positiv till boken som valts ut. Han konstaterar bestämt att han älskar tigrar, vilket 

även detta, kan tolkas som att han vill vara delaktig i bokläsningen. Det verkar som att 

Alexander är intresserad av titeln när han skrattar till och upprepar den. Barnen ger intryck av 

att vara delaktiga i bokläsningen, när de, nyfiket, lutar sig framåt för att se bokens innehåll. 

Benjamin upptäcker flertalet gånger att vi forskare har markerat kryss på olika ställen i boken, 

detta kan tyda på att han har fått en inblick i tryckets betydelse för berättelsen. Barnen verkar 

intresserade av att veta handlingen i boken, antagandet görs eftersom ett av barnen säger ”Hur 

kunde den bli sönder och sen hel?”. När tigern syns i boken utbrister Alexander 

“RAAAWR!”, en bakomliggande faktor till detta kan vara att han har tidigare kunskap om 

hur en tiger låter. Två av barnen verkar interagera kontinuerligt tillsammans under 

bokläsningen och boksamtalet, med boken som ett medierande verktyg. Detta synliggörs 

speciellt när Benjamin pekar på tigern i boken och när Alexander för fingret till tigerns mun, 

skriker “AJ!” och skrattar till. Alexander och Benjamin ger intryck av att ha bemästrat 

kunskapen om berättelsestrukturer, samt bokens innehåll, eftersom Alexander påpekar att 

tigern är med på cirkus, samt eftersom Benjamin avslutar boken med ett “Snipp, snapp, snut, 

så var sagan slut.”. 

Ylva verkar inte vara lika delaktig som Benjamin och Alexander i bokläsningen. Å andra 

sidan upplevs hon mer delaktig i boksamtalet, än i bokläsningen, eftersom hon, exempelvis, 

påpekar att hon inte gillar att tröjan gick sönder. 

6.2 “Kanske dom kan hugga han!” 
I beskrivningen nedan möter vi Karin och två barn: femåriga Lukas och femåriga Sara. 

Karin leder in barnen i rummet, sätter sig ner på golvet tillsammans med dem och börjar 

med att presentera boken, dess titel och författare. Lukas tittar in i kameran och tittar blygt 

bort samtidigt som han ler, sedan upprepar han samma procedur en gång till. När Karin 

börjar läsa boken pekar hon på en bild, där ett par ögon tittar fram från en 

ventilationstrumma och frågar barnen vad det kan vara som gömmer sig därinne. Barnen 

lutar sig nyfiket fram över boken för att se var Karin pekar. Sara säger fort att hon inte vet, 

medan Lukas funderar en stund och sedan bestämmer sig för att det troligtvis är en 

fladdermus. 

Karin uppmuntrar barnens hypoteser och säger att de får se om de får reda på det när de 

läser vidare. Hon fortsätter, med spänning i rösten, att fråga barnen vad de tror har hänt 
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med pojkens tröja, varpå Lukas konstaterar att den är riven. Veronica ställer nyfiket en 

följdfråga om vem som kan ha rivit sönder den, då svarar Lukas och Sara, i mun på 

varandra, att det är tigern som gjort det. 

Både Sara och Lukas lutar sig framåt, Lukas pekar på ett kryss i boken och ställer sig 

frågande till varför det är där. Karin skrattar till och svarar att det är för att hon ska komma 

ihåg vad i boken hon ska visa för barnen. När ett par fåglar syns på bild i boken säger 

Lukas med förhoppning “Kanske dom kan hugga han!”, Karin bekräftar honom genom att 

upprepa hans påstående och fortsätter läsa. Hon pekar i boken och frågar vad det är som 

tittar fram i fönstret på en bild i boken, varpå Sara svarar med säkerhet att det är en hund 

som tittar fram. 

När Karin byter blad skiner Lukas upp och fnissar till. Sedan pekar han i boken och viskar 

till Sara att det är tigercirkusen. När Karin pekar på tigern på bilden, säger Lukas sitt 

påstående igen, denna gång högt och tydligt, samtidigt som han söker ögonkontakt med 

Sara och pekar på bilden i boken. Han blir plötsligt lite osäker och frågar försiktigt “Var 

det en tigercirkus?” och får till svar av Karin, som samtidigt pekar på ordet cirkus, att det 

kan vara så eftersom det står cirkus i boken. När Karin läst färdigt boken ger hon den till 

barnen och erbjuder dem uppmuntrande till att titta i den samtidigt som de tillsammans 

talar om boken. När hon frågar vad boken handlade om tar Lukas boken till sig och 

bläddrar igenom den, samtidigt som Sara följer boken med blicken. Han bläddrar från sida 

till sida och återberättar hela boken utifrån tigerns perspektiv och slår sedan ihop boken. 

Karin undrar vad pojken i berättelsen gjorde och då börjar Lukas återigen bläddra från sida 

till sida och återberättar hela boken en gång till, denna gång utifrån pojkens perspektiv. 

Sara fortsätter att hela tiden ha blicken fäst på antingen boken eller Lukas. När barnen får 

ytterligare frågor om boken av Karin tittar Sara och Lukas på varandra och skakar på 

huvudet, eller nickar, innan en av dem svarar på frågan. Den sista frågan Karin ställer, 

innan hon tackar barnen för att de har lyssnat och pratat med henne, är var tigern kom 

ifrån. De båda barnen låter då väldigt säkra när de samtidigt svarar att den kom från en 

tigercirkus. 

6.2.1 Sammanfattande analys - “Kanske dom kan hugga han!” 

Antagandet att Lukas och Sara har en kunskap om bokens tryck, kan göras eftersom de 

påpekar att tröjan är riven av tigern, utan att ha hört hela boken. Lukas frågar varför det är ett 

kryss i boken, detta kan upplevas som att han är intresserad av att veta mer om boken, samt att 

han kan ha bemästrat kunskapen om att det är trycket som fokuseras i bokläsningen. En 
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bakomliggande faktor till Lukas förhoppning om att fåglarna kan hugga tigern är att han kan 

ha tidigare kunskap om att fåglarnas näbbar är vassa och farliga. Barnen ger intryck av att 

vara intresserade av att interagera med varandra, när de viskar till varandra, tittar på varandra 

och skakar på huvudet och svarar samtidigt. När Lukas säger att det är tigern från cirkusen 

och pekar på bilden i boken, samtidigt som han söker ögonkontakt med Sara, kan det 

upplevas som att han har bemästrat en kunskap om bokens tryck eftersom det, i boken, inte 

explicit framkommer var tigern kommer ifrån. Sara följer boken med blicken när Lukas 

återberättar hela boken utifrån pojkens och tigerns perspektiv, vilket kan tyda på att hon är 

intresserad av det Lukas säger. 

6.3 “Aha, finns det en koja där?” 
I beskrivningen nedan möter vi Veronica och fyra barn: fyraåriga Frida, fyraåriga Simon, 

treåriga Olof och treåriga Kajsa.  

 Barnen sätter sig ner tillsammans i en halvcirkel, tillsammans med Veronica, för att läsa 

en bok. När alla har satt sig tillrätta visar Veronica boken för barnen och frågar dem vad de 

tror boken handlar om, Simon säger och skruvar på sig “En tiger!”, några sekunder efter 

tittar Frida och Kajsa på Simon och upprepar detta, varpå Simon säger “Och en pojke.”. 

Frida upprepar detta också. Veronica börjar läsa och Simon och Olof lutar sig fram för att 

se innehållet i boken samtidigt som de ler intresserat. Veronica uppmärksammar barnen på 

en bild i boken, där något gömmer sig i ventilationen, ett av barnen konstaterar då att det är 

ett monster i ventilationen. När Veronica med förvåning i rösten frågar barnen vad som 

hänt med tröjan, samtidigt som hon pekar på pojkens tröja i boken, passerar en äldre dam 

obemärkt förbi utanför fönstret. Simon svarar skrattandes att den har gått sönder. 

Veronica bläddrar vidare och pekar uppmanande på vimpeln på en bild i boken och frågar 

barnen vems flagga det är. Simon, Olof och Frida säger tveksamt “Sverige.” i kör, strax 

efter säger Kajsa försiktigt “Sverige...” och tittar mot kameran, Veronica bekräftar det 

barnen sagt genom att upprepa “Sverige.”. Hon läser vidare i boken, “Jag klättrade snabbt 

upp i vårt träd...”. Simon frågar fundersamt efter några sekunder vad vårt träd är. Veronica 

förklarar för Simon att vårt träd, det är pojkens träd i boken, Simon säger skeptiskt, “Aha, 

finns det en koja där?”. Innan Veronica läser vidare uppmuntrar hon ivrigt barnen att 

använda sin fantasi och själva fundera kring om det finns en koja i trädet. Veronica pekar 

på en bild av en lastbil där det står tigercirkus och säger lockande att det står “cirkus” där. 

Simon tittar i boken och konstaterar sakligt att “Då ska tigern säljas till en cirkus.”, vilket 

även Frida upprepar glatt. 
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När Veronica har läst klart boken tillsammans med barnen ställer hon lite frågor kring 

boken. Hon inleder med att intresserat fråga vad boken handlade om. Simon tittar ut genom 

fönstret och svarar oengagerat att den handlade om en tiger. Veronica frågar barnen 

motiverande om de kom ihåg något mer från boken, samt uppmuntrar dem att titta i boken 

under tiden som de återberättar. Simon tittar på Veronica och besvarar vetandes frågan 

med att berätta att den också handlade om en pojke. Frida säger tankspritt, en kort stund 

därefter, också “En pojke...”, vartefter Simon, snabbt och koncist påpekar att det var en 

hund med också. Veronica frågar barnen vad tigern i berättelsen gjorde för något. Frida 

svarar tveksamt och tittar sig runtomkring “Den rev sönder… ehh...”, “Tröjan.” säger 

Simon välvilligt och hjälper Frida att besvara frågan. Kort därpå avslutar Veronica 

boksamtalet med att tacka barnen för att de deltagit och barnen går sedan ut ur rummet. 

6.3.1 Sammanfattande analys - “Aha, finns det en koja där?” 

När barnen får frågan om vad de tror boken kommer att handla om, konstaterar Simon “En 

tiger!”, samt “Och en pojke!”, utifrån detta kan antagandet göras att han har en tidigare 

kunskap om tryckets förhållande till böckers innehåll. Det kan upplevas att Simon använder 

trycket i boken som stöd, för att besvara frågor under bokläsningen och boksamtalet när han 

utifrån bilderna i boken fastställer att tröjan har gått sönder. Både Frida och Kajsa upprepar 

flera av Simons påståenden, detta kan i sin tur tolkas som att de vill vara delaktiga i 

sammanhanget. 

Tolkningen att några av barnen har bemästrat kunskapen om bokens innehåll, kan göras då de 

drar egna slutsatser kring bokens olika delar, exempelvis när Simon säger “Då ska tigern 

säljas till en cirkus!”. Utifrån att Frida återigen upprepar det Simon säger, kan antagandet 

göras att hon vill vara delaktig i bokläsningen. Barnen ger intryck av att vara intresserade av 

boken, då de flertalet gånger lutar sig fram mot boken och ställer egna frågor, när bokens 

innehåll verkar oklart. Tolkningen görs utifrån att Simon frågar vad “vårt träd” är och hans 

följdfråga: “Aha, finns det en koja där?”. När damen passerar utanför fönstret märker inte 

barnen detta, en bakomliggande faktor kan vara att barnen är intresserade av bokläsningen. 

När Simon avslutar Fridas mening kan det tolkas som att han stöttar henne, vilket i sin tur kan 

upplevas som att han vill att Frida ska göras delaktig i boksamtalet. 

6.4 “Så kan ju inte en tiger hoppa?!” 
I beskrivningen nedan möter vi Karin och tre barn: femåriga Tobias, fyraåriga Axel och 

treåriga Nils. 
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 Karin samlar alla barnen i ett rum, tittar på dem och börja sedan läsa, Axel rynkar 

fundersamt på näsan. Karin frågar barnen nyfiket vad det är som är inne i ventilationen. 

Alla barnen lutar sig ansträngt fram för att se bilden, Karin säger då snabbt och med 

försäkran i rösten att alla kommer få se bilderna. “Ett flygplan..?” säger Nils förundrat. 

Karin blir förvånad och Axel säger snabbt och insiktsfullt att det kan det ju inte vara, för 

flygplan har inga ögon. Karin påpekar att flygplan inte har ögon i verkligheten, då stänger 

Nils munnen och ser bestämd ut och säger nöjt att Dusty flygplanen har det. Under tiden 

som Karin läser vidare i boken är barnen framåtlutade och fokuserade på vad hon pekar 

på. Karin läser i boken “Och då såg jag den, den satt mitt på gatan, en tiger stor som en 

buss!”, Axel utbrister tyst, men självsäkert, “Pfft!”. Karin läser vidare och pekar på en 

vimpel i boken och frågar barnen vilket land flaggan tillhör. Axel säger ohämmat att det 

är en kalasflagga, som man har när man firar kalas. Karin blir häpen och förklarar för 

barnen att man brukar hissa flaggan när man har kalas. Axel konstaterar enträget “När 

man fyller år så ska man ha uppe flaggor!”. Karin bläddrar vidare i boken och frågar 

barnen om de ser fåglarna på bilden, Nils säger tyst och lågmält att det är ett fågelbo. 

“Den andra fågeln petar ju på… här...” säger Axel och petar sig själv i sidan, Karin 

upprepar uppmuntrande att Axel har rätt i att den ena fågeln petar den andra i sidan, varpå 

Axel pekar i boken. När bilden av tigern dyker upp i boken igen tittar Nils på bilden och 

gör ett tigerläte. Karin läser att tigern tog ett skutt rakt igenom rockringen, då säger Axel 

fundersamt “Så kan ju inte en tiger hoppa?!”. Karin ställer sig frågande till om tigern 

verkligen inte kan hoppa, Axel svarar upprepande och säkert att tigern inte kan hoppa. 

Karin uppmanar, kort därefter, barnen att titta på bilden av en lastbil med texten cirkus 

på, Axel säger snabbt att “Det är därför den uppträdde på en cirkus!”. Karin frågar Axel 

om han tror att den uppträdde på en cirkus. Axel förtydligar genom att svara “Mmm… 

och sen så har den rymt!”, Karin blir förvånad över att tigern har rymt och frågar Axel 

varför han tror den har gjort det. Axel säger dumförklarande att det var för att 

cirkusdörrarna var öppna. 

Karin ställer lite frågor kring boken till barnen efter att bokläsningen är avslutad. Hon 

frågar barnen om de kommer ihåg vad boken handlade om varpå Tobias, som suttit tyst 

under hela tiden, suckar uppgivet, Nils tittar sig runtomkring och säger uttråkat att han 

inte vet. Barnen hoppar rastlöst på stolarna och besvarar frågorna kort och koncist. Karin 

ställer en sista fråga där hon undrar vart tigern kom ifrån. Tobias och Nils vrider sig på 

stolarna, tittar på väggarna och besvarar frågan oengagerat i kör - tigern kom från 
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cirkusen. Karin tackar de tre barnen för att de deltagit i bokläsningen och boksamtalet och 

följer barnen ut genom dörren. 

6.4.1 Sammanfattande analys - “Så kan ju inte en tiger hoppa?!” 

Att Axel säger “Pfft!” när Karin läser att tigern är stor som en buss, kan tolkas som att han har 

tidigare kunskap om att tigrar inte är så stora som pojken i boken påstår. Barnen verkar 

flertalet gånger knyta ihop bokens handling och tryck till sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper, till exempel när Axel berättar att “När man fyller år så ska man ha uppe flaggor!”. 

Och när Axel förklarar för Nils, att det inte kan vara så, eftersom flygplan inte har några ögon, 

kan det upplevas som att Axel stöttar Nils, då han ger intryck av att ha mer kunskap om 

flygplan och att han vill dela denna kunskap med Nils. 

Axel är den som verkar mest intresserad av boken, eftersom han ställer egna hypoteser kring 

hur tigrar kan hoppa, samt då han är den som svarar på flest frågor under boksamtalet, till 

exempel när han säger “Det är därför den uppträdde på en cirkus!”. Även när han svarar på 

Karins följdfråga med att säga “Mmm… och sen så har den rymt!”. Han verkar dra egna 

slutsatser utifrån boken. Barnen tittar på bilderna i boken och Axel påpekar “Den andra fågeln 

petar ju på… här...”, samtidigt som han petar sig själv i sidan. Utifrån detta kan antagandet 

göras att han har tidigare kunskaper om tryckets betydelse i en berättelse, även om bilden i det 

här fallet inte huvudsakligen har med berättelsens innehåll att göra. Tolkningen kan göras att 

Tobias och Nils inte är intresserade av att delta i sammanhanget eftersom de suckar uppgivet 

och tittar sig omkring. 

7 Slutsatser och diskussion 

I det här avsnittet redovisas de slutsatser vi drar utifrån vårt resultat. Slutsatserna dras utifrån 

beskrivningarna av bokläsningen och boksamtalen, samt de sammanfattande analyserna av 

dessa. I avsnittet presenteras även diskussioner kring tre olika teman, i förhållande till den 

tidigare forskning som tidigare redogjorts för. Dessa tre teman är “Delaktighet genom 

kroppsspråk”, “Språklig förmåga vid användandet av print referencing” och “Delaktighet 

genom interaktion”, dessa har valts ut eftersom de är frekvent återkommande i vårt resultat. 

7.1 Slutsatser 
Den mest framträdande slutsatsen vi kan dra utifrån vårt resultat är att barnen är delaktiga på 

olika sätt, när print referencing används: några lutar sig fram, andra diskuterar sinsemellan, 

pekar i boken, söker ögonkontakt med varandra och ställer frågor. Utifrån vårt resultat kan 
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även slutsatsen dras att det är betydelsefullt med vem eller vilka som delaktigheten sker 

tillsammans med. Undersökningen bidrar med kunskapen om att barn vill bli lästa för, samt 

att barn är delaktiga i bokläsningen och boksamtalet. Undersökningen bidrar även med 

vetskapen om att print referencing möjliggör diskussioner under bokläsningen, samt att print 

referencing som metod utgör en fördelaktig grund för boksamtal. Vi anser att det bör forskas 

mer kring print referencing som bokläsningsmetod i förhållande till barns delaktighet. Detta 

eftersom det finns flera fördelar med en undersökning med ett större omfång än vår, för att 

exempelvis, i större utsträckning kunna generalisera resultatet. 

 

7.2 Delaktighet genom kroppsspråk 
I vår undersökning har olika former av barns delaktighet genom kroppsspråk synliggjorts. 

Något vi har uppmärksammat är att barnen i undersökningen upprepade gånger lutar sig fram 

mot boken för att se innehållet, eller för att peka på bilderna i boken. Bilderna i boken bidrar 

till kommunikation (Mandel Morrow, 1985; Lane & Wright, 2007), vilket synliggörs när 

barnen pekar och tar tag i boken, skrattar åt bokens händelser, söker ögonkontakt med 

varandra när de återberättar delar av bokens handling, samt när barnen använder bilderna för 

att tydliggöra sina hypoteser. Exempelvis när Alexander för sitt finger mot tigerns mun, för att 

visa att tänderna är vassa och när Benjamin greppar tag i boken, bläddrar och återberättar 

handlingen, vilket vi även kan se Lukas göra. Delaktighet genom kommunikation bidrar till 

att barnen kan synliggöra sitt tänkande för andra, samt uttrycka sina känslor och idéer 

(Mandel Morrow, 1985; Bergström & Selmersdotter, 2004; Lane & Wright, 2007). 

När Benjamin spärrar upp ögonen och sträcker på sig tolkar vi det som att han är intresserad 

av att förstå hur Ylva tänker kring tröjan, vilket kan betyda att han försöker skapa mening av 

sammanhanget (Jakobsson, 2001). Genom sina kommentarer och sitt kroppsspråk visar 

Benjamin att han vill vara delaktig, men även att han vill göra andra delaktiga (Jakobsson, 

2001; Simonsson, 2004). 

När vi läser boken skapas en berättelse där exempelvis Alexander använder sitt tal och 

kroppsspråk för att interagera med de andra barnen genom att visa hur tigern hade kunnat 

klösa pojken på magen (Jönsson, 2007; Melander, 2009). Detta synliggörs även när Axel 

petar sig själv i sidan för att visa hur han tänker kring fåglarnas placering på bilden i boken. 

Lärandet är situerat och sker tillsammans med andra individer (Jakobsson, 2001; Melander, 

2009), ett tydligt exempel på detta är när Lukas tar tag i boken och Sara följer boken med 
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blicken och fortsätter titta när Lukas bläddrar och återberättar. Boken blir i detta exempel ett 

medierande verktyg för att få Sara delaktig i sammanhanget (Jakobsson, 2001; Björklund, 

2008). Bokens bilder i sin tur, skapar en interaktiv plats för Sara och Lukas där de 

kommenterar och utforskar gemensamt (Jakobsson, 2001; Simonsson, 2004). Genom att de 

tittar på varandra, skakar på huvudet, samt nickar förklarar de sina ställningstaganden till de 

olika frågorna som Karin ställer (Mandel Morrow, 1985; Lane & Wright, 2007). 

Några av barnen verkar inte vara delaktiga i bokläsningen och/eller boksamtalet då de skruvar 

på sig, suckar uppgivet, flackar med blicken, samt hoppar och vrider sig på stolarna. Detta 

kan även tolkas som ett ointresse för boken och sammanhanget i stort. Kanske hade resultatet 

sett annorlunda ut om vi hade utgått ifrån det som Lynch (2011) framhäver, att pedagogen bör 

utgå ifrån barnens intresse vid val av bok. En annan faktor kan vara att miljön bokläsningen 

och boksamtalet sker i, inte är optimal för några av barnen (Bergström & Selmersdotter, 

2004). 

7.3 Språklig förmåga vid användandet av print referencing 
Eftersom barnen upptäcker kryssen i boken, drar egna slutsatser och ställer egna hypoteser, 

kan vi konstatera att barnen har bemästrat en kunskap om bokens innehåll (Mandel Morrow, 

1985; Lane & Wright, 2007). Detta kan liknas vid en läsförståelse, som i sin tur kan leda till 

utveckling av igenkänning av berättelsestrukturer (Mandel Morrow, 1985; Tompkins, Guo & 

Justice, 2013), vilket även synliggjorts i vår undersökning, exempelvis när Benjamin avslutar 

boken med att säga “Snipp, snapp, snut, så var sagan slut.”. Benjamin visar att han har 

kännedom om hur en saga är uppbyggd, han visar även att han är medveten om när boken är 

slut, vilket kan sammanfattas som att han känner igen berättelsestrukturer. 

I de två studierna utförda av Justice, Kaderavek, Fan, Sofka och Hunt (2009) och McGinty, 

Breit-Smith, Fan, Justice och Kaderavek (2011) visade resultatet att barn som har fått uppleva 

print referencing, visade på ökade kunskaper om tryck, samt bilders betydelse i förhållande 

till böckers innehåll. Med utgångspunkt i vårt resultat gör vi en konklusion att barnen i 

undersökningen har visat på kunskaper om tryck och även bilders betydelse för böckers 

innehåll eftersom barnen drar muntliga slutsatser om boken, utifrån bilderna. De är språkligt 

aktiva med varandra. 

Eftersom vi använt print referencing har vi pekat på delar i boken som inte framgår ur 

berättelsetexten, detta i sin tur har möjliggjort för barnen att dra egna slutsatser, ställa egna 

frågor, samt bemästra en förståelse för texten (Spencer, Goldstein, Sherman, Noe, Tabbah, 

Ziolkowski & Schneider, 2012). Detta synliggörs exempelvis när Lukas drar slutsatsen, att det 



22 
 

är en tigercirkus, redan innan Karin läst färdigt boken, samt när Alexander säger ”AJ!” efter 

att ha fört sitt finger till tigerns mun. 

Resultatet visar att barnens tidigare erfarenheter och kunskaper bidrar till att knyta ihop 

bokens händelser, utifrån egenupplevda händelser (Mollberger Hedqvist, 2006; Fast, 2007; 

Jönsson, 2007), vilket är en form av delaktighet. Den här formen av delaktighet syns när Axel 

pratar om hans erfarenhet av kalasflaggor och när Lukas påpekar att fåglarna kanske kan 

hugga tigern. Erfarenheterna och kunskaperna synliggörs i samtal och diskussioner med 

andra, vilket bidrar till att barnen kan uttrycka sina känslor, idéer och tankar med språket som 

verktyg (Jakobsson, 2001; Bergström & Selmersdotter, 2004; Mollberger, 2006; Jönsson, 

2007). Å andra sidan uttrycker inte alla barn i vår studie detta, vilket kan bero på att barnen 

inte har ordförrådet som krävs, vilket spelar stor roll för barns kunskapsskapande (Biemiller, 

2003; Wasik & Hindman, 2014). Det kan även finnas andra bakomliggande faktorer till varför 

några av barnen inte uttrycker detta. 

7.4 Delaktighet genom interaktion 
I vårt resultat ser vi att lärande sker i interaktion tillsammans med andra individer och att 

lärande är situerat (Jakobsson, 2001; Melander, 2009), eftersom några av barnen interagerar 

med varandra, med boken som ett medierande verktyg, samt genom att till exempel upprepa 

det som andra redan har sagt. 

En viktig förutsättning för bokläsning, är miljön den sker i, detta synliggörs speciellt när 

damen passerar utanför fönstret obemärkt, vilket tyder på att miljön bokläsningen sker i är en 

optimal miljö för de deltagande barnen (Bergström och Selmersdotter, 2004; Hay, Gordon, 

Fielding-Barnsley, Homel & Freiberg, 2007). Barnen är intresserade av att interagera med 

varandra och använder boken som ett medierande verktyg, de pekar på bilderna i boken och 

bjuder in varandra till samspel (Jakobsson, 2001; Lane & Wright, 2007; Björklund, 2008). 

Denna slutsats kan dras eftersom de viskar till varandra, samtalar, läser tillsammans, söker 

varandras bekräftelse, samt återberättar boken för varandra - de stöttar varandra. De skapar 

nya kunskaper tillsammans med andra individer, i interaktion (Jakobsson, 2001; Simonsson, 

2004; Bergström Selmersdotter, 2004; Aram & Biron, 2004; Fast, 2007; Jönsson, 2007). 

En härledning är att barnen vill vara delaktiga och göra andra delaktiga i sammanhanget, 

vilket synliggörs genom att barnen upprepar varandras påståenden och genom att de stöttar 

varandra till delaktighet. Detta liknas vid det som Jakobsson (2001) och Pantaleo (2007) 

beskriver som meningsskapande. Det synliggörs också ett meningsskapande när barnen ställer 

frågor och följdfrågor om bokens innehåll. Det kan å andra sidan vara ett intresse som 
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synliggörs, där barnen använder sin språkliga förmåga som ett verktyg till att bemästra ny 

kunskap (Mandel Morrow, 1985; Lane & Wright, 2007). 

En av våra slutledningar är att barnen är delaktiga genom att de kommenterar och genom att 

de utforskar tillsammans med ett gemensamt fokus, när de pekar i boken och när de 

återberättar för varandra (Jakobsson, 2001; Simonsson, 2004; Björklund, 2008; Melander, 

2009). Vår andra slutledning är att bokläsning och boksamtal utifrån print referencing är ett 

gott tillfälle att främja barns litterära intresse, samt ordförråd (Biemiller, 2003; Kucirkova, 

Messer & Sheehy, 2014). 

7.5 Övergripande diskussion 
Utifrån vårt resultat har vi sett att barnen är delaktiga i bokläsningen och boksamtalen när 

metoden print referencing används som bokläsningsmetod, däremot kan vi, till skillnad från 

Justice, Kaderavek, Fan, Sofka och Hunt (2009), Piasta, Justice, McGinty och Kaderavek 

(2012) och Dynia, Justice, Pentimonti, Piasta och Kaderavek (2013), inte göra antagandet att 

det har skett en utveckling eller ett lärande hos barnen när print referencing används som 

bokläsningsmetod. Eftersom vi utfört undersökningen under en kortare period och inte gjort 

några jämförelsetester, kan vi inte förutsätta att alla barn har gjort en progression i sin språk- 

och ordutveckling, vilket Kucirkova, Messer och Sheehys (2014) resultat visat på. Vår 

uppfattning är att barnen har en förståelse för boken, däremot kan vi omöjligt veta att det är 

så, eftersom ordet förståelse är ett tvetydigt begrepp som ej kan avgränsas till en mental 

dimension (Säljö, R., Personlig kommunikation, 10 december 2014.). Eftersom 

undersökningens fokus har varit ett annat än barns förståelse och ordförråd, kan slutsatsen, att 

de har en förståelse för boken, eller ett utökat ordförråd, inte dras. Däremot upplever vi att 

barnen visar en hörförståelse, därför att de tar sin tidigare kunskap och sätter den i relation till 

vad de får höra, samt är delaktiga i bokläsningen och boksamtalet (Florit, Roch, Altoè & 

Chiara Levorato, 2009). Emellertid kan vi inte generalisera resultatet till hela barngruppen 

och därmed inte heller i ett större perspektiv. Vi finner det intressant att barnen, i så stor 

utsträckning, är medvetna om trycket, å ena sidan vet vi inte om de har bemästrat kunskapen 

om tryckets betydelse i relation till boken, vilket Lane och Wrights (2007) undersökning 

visat. Å andra sidan ser vi möjligheter att föra fler samtal tillsammans med barnen, samt 

utföra jämförelsetester för att synliggöra barnens kunskaper och visa på huruvida de har 

bemästrat dessa. Om vår undersökning pågått under en längre period, samt haft ett större 

urval, hade vi troligen kunnat samla in mer data, vilket troligtvis lett till ett mer omfattande 

resultat. Detta i sin tur hade kunnat synliggöra huruvida barn är intresserade av att bli lästa 
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för. Det hade också kunnat bringa klarhet i huruvida det finns ett samband mellan förståelse 

och ordförråd, vilket Spencer, Goldstein, Sherman, Noe, Tabbah, Ziolkowski och Schneider 

(2012) och Kucirkova et al (2014) är oense om. 

Att barnen varit medvetna om att bokläsningen och boksamtalet videofilmats, kan ha påverkat 

vårt resultat, eftersom barnen ibland fokuserar på kameran istället för bokläsningen och 

boksamtalet. Vi finner det intressant att barnen upptäckt våra markeringar i boken, å andra 

sidan kan markeringarna också ha påverkat vårt resultat, då barnens intryck av andra delar av 

trycket kan ha gått förlorade. För att undvika detta kunde vi varit mer inlästa på boken och 

därmed även kunnat synliggöra fler infallsvinklar (Simonsson, 2004). Detta hade eventuellt 

medfört att vi kunnat utforma boksamtalsfrågorna annorlunda, samt kunnat ställa öppnare 

frågor och även fler följdfrågor. 

Vi anser att det finns betydligt mer att undersöka och fördjupa sig i och föreslår därför vidare 

forskning inom området. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1: Schema för användandet av print referencing 

Bilaga 2: Boksamtalsfrågor 

Bilaga 3: Samtyckesbrev 
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Bilaga 1 
Schema för användandet av print referencing till boken “Viggo, du ljuger!”: 

 

Sidnummer Fokus bild Fokus text 

4-5 Ögonen i ventilationen “BANK, BANK, BANK” 

6-7 Tröjan är trasig “Den vilda tigerns fel” 

8-9 Tröjan är hel “Ensam” 

10-11 Vimpeln “Vassa”  “Farlig” 

12-13 Fågeln “Inte” 

14-15 Hunden “Kan”  “Vassa” 

16-17 - “BUMP”  “Aj!” 

18-19 Blommorna på tapeten “Rockring”  “Vassa” 

20-21 Morrhår, lång svans “Skutt” 

22-23 Grisen/grisarna “Stor” “Nystan” 

24-25 Nystanet “Smet” 

26-27 Tigern på bilden “Ljuger”  “Smyga” 
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Bilaga 2 
Boksamtalsfrågor: 

1. Vad handlade boken om? 

2. Vad gjorde tigern? 

3. Vad gjorde pojken? 

4. Vart skulle pojken? 

5. Vad ville tigern? 

6. Vart kom tigern ifrån? 

7. Vad gjorde pojkens föräldrar? 

8. Var tigern arg? 

9. Var det någonting som gick sönder? Isåfall vad? 

10. Ljög pojken om tigern? 

11. Var boken bra? Gillade du den? 
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Bilaga 3 

 
 
Till vårdnadshavare i förskolor som tar emot förskollärarstudenter 

Er förskola samarbetar med förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad läsåret 
2014/2015, vilket innebär att studenter gör praktik i verksamheten och utför olika uppgifter 
kopplade till utbildningen. Studenterna behöver även ha möjlighet att genomföra 
dokumentation som syftar till att beskriva och diskutera verksamheten i förskolan och den 
kunskap som utvecklas. Dokumentationen kan komma att ske med hjälp av inspelade samtal, 
bilder eller videofilmning. Det insamlade materialet kommer att användas på ett sådant sätt att 
barn och pedagoger inte kan identifieras och kommer endast användas av studenten för 
utbildningsändamål. 

Läsåret inleds med att studenterna ska genomföra ett verksamhetsutvecklingsarbete 
tillsammans med förskolans pedagoger för att bidra till att öka pedagogiska kvaliteter och 
göra en ännu bättre verksamhet för ditt barn. Verksamhetsutvecklingsarbetet kan också bilda 
underlag för studenternas kommande examensarbete. Det som står i fokus är som nämnts 
tidigare att beskriva och diskutera verksamheten i förskolan och den kunskap som utvecklas. 

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall 
kunna planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt ställningstagande. 
Ringa in JA eller NEJ nedan och skriv under. 

Vänliga hälsningar 
Marie-Helene Zimmerman Nilsson 
Utbildningsledare Förskollärarprogrammet 
Mail: marie-helene.zimmerman_nilsson@hh.se, tel 035 - 16 73 36 
 
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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