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Sammanfattning 

 

Denna studies syfte är att studera hur samspelet mellan barn och mellan barn och 

förskollärare sker i en bokläsningsaktivitet med högläsning för en grupp barn jämfört med 

när musik och drama tillförs aktiviteten.  

 

Det visade sig vid de observationer som gjordes att barnen, i detta fall en grupp bestående av 

8-10 treåringar, fick en djupare förståelse för sagan De tre bockarna Bruse. Tidigare forskning 

och begrepp har studerats för att få en fördjupad kunskap om relevanta teorier kring 

samspelets betydelse för barn. Den tidigare forskningen har jämförts med 

observationsmaterialet. Resultatet av dessa studier visar på att det uppstår ett samspel mellan 

förskollärare och barn och barn sinsemellan när drama och musik tillförs bokläsningen. 

Samspelet sker alltifrån en envägskommunikation, där förskolläraren hade en tydlig 

ledarposition, till ett mer engagerat samspel, där barnen förde samtalet och förskolläraren var 

en handledare för att hjälpa barnen. 

  

Slutsatsen av studien är att förskollärarna bör använda sig av drama och musik vid 

bearbetning av bokläsning för att bl.a. vägleda barnen till samspel för att därigenom öka 

läsförståelsen och intresset för läsning. Då PISA-studien visar att svenska skolbarns 

läsförståelse har sjunkit, har detta fått till följd att upplysa lärare att det är viktigt att barn får 

intresse för böcker och högläsning och detta redan i förskolan. 

 

Nyckelord: Förskolebarn, Samspel, Sociokulturellt, Musik, Drama, Bokläsning  
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Förord  

 
Vi vill tacka förskolan, förskollärarna och vårdnadshavarna som har bidragit till denna 

fältstudie, för att ni tog er tid och ställde upp. Framförallt vi vill tacka de underbara barnen 

som medverkade. Vi vill också tacka våra handledare som har gett oss stöttning, detta har 

underlättat för oss. Vi vill även tacka våra familjer och nära för all stöd under utbildningen.   

 

 

 

Annica Kleen och Eva Hantoft   
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1. Inledning  

Forskning påvisar att elektroniska medier till exempel internet, dataspel, TV och filmer har 

förändrat skolbarnens läsning. Mediavanor har påverkat och medfört att läsningen är mindre 

viktig för barnen (Hedmark, 2012). Litteraturen som presenteras för barnen är en del av vår 

kultur, litteraturen påverkar och utvecklar barnens tankar och språk. Högläsningen på 

förskolan ska skapa förväntningar, nyfikenhet och glädje och ge större ordförråd, bättre 

hörförståelse och förståelse av världen omkring oss (Fisher, Flood, Lapp & Frey, 2004). 

Förekomsten av högläsning i förskolan kan benämnas på olika sätt. Vi har valt att kalla den 

bokläsning. 

 

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har sedan 2000 anordnat 

en internationell undersökning PISA (Program for Internnational Student Assessment). PISA 

studien från 2012 med 65 deltagande länder visade att läsförståelse hade markant sjunkit i 

Sverige på bara tre år, 2009-2012 hade Sveriges ranking förändrats från 19:e till 36:e plats. 

Genomsnittlig poäng i studien var 496, Sverige hade 483 poäng, alltså under medelpoäng. 

PISA studien utgår från skolbarns läsförmåga avseende olika texter. 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi arbetat med bokläsning. I den 

teoretiska delen av vår utbildning har vi studerat facklitteratur som berör ämnet. Detta är ett 

område som intresserade oss som vi ville få fördjupade kunskaper om.  

 

Syftet med denna studie är att belysa hur samspelet mellan barn och mellan barn och 

förskollärare skapas i en bokläsningsaktivitet med högläsning för en grupp barn jämfört med 

när musik och drama tillförs aktiviteten.   

 

Utifrån arbetets syfte har följande frågor formulerats;   

 

 Vilka former/ mönster av samspel skapas vid enbart högläsning för en barngrupp? 

 Vilka former/ mönster av samspel skapas i en bokläsningsaktivitet där drama tillförs? 

 Vilka former/ mönster av samspel skapas i en bokläsningsaktivitet där musik tillförs? 
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2. Teoretiskt perspektiv  

___________________________________________________________________________ 

Vi utgår från det sociokulturella perspektivitet att olika former/mönster av samspel skapas vid 

människors möten och är nödvändiga för lärande. Vi skall senare använda oss av 

bokläsningen, drama och musik för att stimulera samspel hos tre-åringar och analyserna 

knyts an till följande teorier. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv  

Detta arbete utgår från ett sociokulturellt perspektiv i ett barns utveckling. Lärandet och 

utvecklingen står i relation till varandra i ett samspel mellan andra människor. Då barnen 

kommunicerar och imiterar varandra, utbyter de nya erfarenheter och kunskaper (Lindqvist, 

1999). Dialogen mellan personerna blir centrala för att ett lärande ska ske. Det viktigaste för 

lärandet är språket. Att förmedla en förståelse om kunskap kallas för mediering.  

Kommunikation mellan människor kan vara en envägskommunikation eller 

tvåvägskommunikation. Envägskommunikationen är när en person frågar eller meddelar 

något till en annan och inte får respons. Vid tvåvägskommunikation förs dialogen mellan två 

eller flera personer. Detta sker i turordning mellan personerna, till exempel kan frågor eller 

instruktioner ställas av en person och mottagaren svarar. Detta kan vara ett vanligt samtal 

mellan två barn eller mellan ett barn och en förskollärare. Även icke- språklig kommunikation 

förekommer genom användande av kroppspråk, ansiktuttryck och gester (Säljö, 2000).  

 

2.2 Den proximala utvecklingszonen (ZPD) 

Ett begrepp som används för att betrakta människans utveckling och lärande är ZPD vilket 

står för Zone of proximal development eller på svenska kallas den Proximala 

utvecklingszonen. Enligt Dysthe (2003) menar Vygotskij att den proximala utvecklingszonen 

är ett avstånd mellan vad någon klarar av utan hjälp och sedan efter vägledning. Därför är det 

intressant att studera hur barn i grupp lär sig av varandra eller kan vägledas av förskollärarna 

till större kunnande. Även här krävs samspelet, där ett mindre kunnigt barn får hjälp av ett 

mer kunnigt eller en vuxen (Dysthe, 2003). På detta förfarande vilar också ett annat begrepp, 

Peer tutoring. Via interaktion leder Peer tutoring till minskad utvecklingszon. Den mindre 

kunniga får stöttning, vilket benämns Scaffolding. I denna situation krävs det från 

förskolläraren lyhördhet för barnens behov och för rätt tillfälle att ge stöttning. Stöttningen 

sker i form av kommunicerbar uppmuntran, ögonkontakt och fysisk beröring (Williams, 2006 

och Säljö, 2011).  
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2.3 Kamratsamverkan   

Förutom Peer tutoring finns ytterligen två modeller för hur kamratsamverkan kan se ut, 

Cooperative learning och Peer Collaboration. I samarbete mellan barn är det vanligt att dessa 

modeller flyter ihop med varandra. Barn kan regelbundet växla mellan varandra och inta olika 

roller och ibland bidrar alla barn för att klara av uppgiften. Förskolläraren skall vara en 

handledare. Emellanåt söker barnen svar på problem utifrån samma kunskapsnivå för dem 

alla (Williams, 2006).  

 

Vid Cooperative learning uppmanas barnen att lösa problem tillsammans, vilket innebär en 

arbetsmodell med mindre barngrupper. Gruppen skall variera kunskapsmässigt och barnen 

samarbetar och lär sig av varandra. Aktiviteten skall vara styrd. Förskolläraren blir mer av en 

handledare (Williams, 2006). Barnen kan lära sig individuellt, men i vissa delar hjälpa 

varandra, vilket kan bidra till ett samarbete för att inhämta ny kunskap.  

 

Vid Peer Collaboration handlar det om ett engagemang mellan barnen i barngruppen under 

tiden som ett problem skall lösas. Barnens kunskapsnivå ligger ungefär på samma nivå. 

Genom att diskutera med varandra märker barnen att det finns andra åsikter än deras egna. 

Kanske vill de arbeta individuellt och försvara sin uppfattning och kan ta ledarrollen 

(Williams, 2006). Målet blir att lära barnen förstå att ta del av andras tankar och samarbeta 

om besluten, vilket på sikt lär dem demokrati (Williams, 2006).  

 

2.4 Teoretisk konklusion  

Det Sociokulturella perspektivet utgår från interaktion, vilket har stor betydelse för hur 

individer tar till sig olika kunskaper (Säljö, 2000). Kommunikation har stor betydelse 

eftersom en övervägande del av barnens utveckling bygger på att kommunicera och samspela. 

Barnen lever i en värld full av olika samspel som hjälper dem att skapa nya erfarenheter. 

Avslutningsvis kan nämnas vikten av att ha ett teoretiskt perspektiv och äga kunskap om vilka 

observationer som bör göras med ledning av tidigare forskning. Kan det skapas olika mönster 

av samspel vid bokläsning för en grupp tre-åringar och kan olika former av samspel märkas 

vid införandet av drama och musik vid så tidig ålder?   
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3. Forskningsområde   

___________________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt redovisas arbetets två centrala begrepp bokläsning och hjälpmedel samt vilken 

betydelse dessa begrepp har för samspel. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv knyts dessa 

begrepp samman med olika teorier inom forskningen. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Bokläsning 

Bokläsningen i förskolans verksamhet enligt Jönsson (2007), innehåller många positiva 

faktorer och ger barnen en känsla av gemenskap. Den skapar spänning, dramatik och inlevelse 

och blir ett slags föreställning för barngruppen och leder den in på en magisk resa att utforska. 

Förskollärarnas engagemang har en stor betydelse för bokläsningen, där deras kunskap och 

erfarenhet skapar olika situationer som försätter barngruppen i meningsfullt samspel kring ett 

väsentligt innehåll (Svensson, 2011). Lässtunderna ska präglas av förväntan, nyfikenhet och 

glädje.  

 

Norling (2013) och Jonsson (2006) betonar att lugn och stilla miljö runt barnen är viktig, så 

barnen kan lyssna och koncentrera sig på böckernas innehåll och fångas av innehållet.  

När barn pratar om olika händelser ur sin vardag som de kopplar till boken, kan det vara ett 

sätt för dem att bearbeta olika händelser. Ødegaard (2007) anser att man ska låta barnen 

försöka utvidga sina erfarenheter av olika händelser med förskollärarnas hjälp. Om man vill få 

barnen att tänka kring bokens innehåll, bör förskolläraren som läser ställa frågor som kan 

utmana barnet. Svensson (2005) menar att med en fråga, som börjar på vad, varför eller hur, 

kan man få barnen att tänka på vad de hör eller vad som kan ske längre fram i boken, vilket 

Svenson menar kan leda till att barnet blir mer nyfiket och börjar ställa egna frågor. Dialog 

kan få barnen att koppla ihop bokens innehåll med sina egna kunskaper och erfarenheter. Med 

dialogens möjlighet får barnen ökat ordförråd och ordens innebörd förklarade. Detta menar 

Fast (2007) bidrar till att barnen lär sig ord och får öva sig på orden men också kunna göra 

dem till sina egna. Orlando (2005), Ziolkowski och Goldstein (2008) och Foy, Mann (2003) 

tycker att en aktiv dialog med barnen kring text och bild stimulerar språkutvecklingen mycket 

mer än enbart bokläsning. Björklund (2008) poängterar att det är viktigt att låta barnen 

reflektera, vilket även Jönsson (2007) håller med om. Ett lärande skapas när barnen får 

förutsättningar att reflektera om sitt eget lärande och egna erfarenheter. Reflektionerna kan ge 

en förståelse för andra människor. Förutsättningarna för detta lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är att det är i social interaktion som personer lär sig att läsa, skriva, 

tala och lyssna (Säljö 2000, 2011, Fast, 2007).   
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Boken kan vara av olika typ, allt ifrån pekböcker, bilderböcker till ABC-böcker, facklitteratur 

och skönlitteratur. Den har betydelse för barnen vilket även Simonsson (2004) poängterade i 

sin avhandling. I de flesta barnböcker finns både bild och text, som förmedlar samma 

budskap. Antingen kompletterar bilden textens innehåll eller tvärtom. Detta menar Björklund 

(2008), Fletcher och Reese (2004) samt Chiong och Deloache (2013), kan utnyttjas i 

förskollärarnas sätt att arbeta med bilden och för att öka barnens bild- och ordförståelse. Det 

är viktigt att barnen får möta klassiker och nyare litteratur från författare som Astrid Lindgren, 

Elsa Beskow och Bröderna Grimm till Juja och Tomas Wieslander. Viktigt är att välja för 

åldern lämplig bok. De böcker som finns ska väcka barnens nyfikenhet och fantasi. Både Fast 

(2007) och Björklund (2008) instämmer i att låta barn vara med och välja litteratur. Detta kan 

få en positiv effekt då de menar att det även är inflytelserikt för barnen att få välja fritt bland 

många olika slags böcker. Samspelet mellan barn skall i den här studien utgå från 

bokläsningen och startar med bokläsning om De tre bockarna Bruse, en norsk folksaga 

nedtecknad år 1840 och bearbetad till en bilderbok.  

 

3.2 Hjälpmedel: rösten, dockor/figurer, drama & musik   

Genom att använda sig av artefakterna, leken, lusten och fantasin görs barnen delaktiga, och 

förskollärarna kan förändra sitt sätt att läsa böcker genom att bjuda in barngruppen till samtal 

och att använda sig av andra hjälpmedel såsom leksaker, handdockor, instrument. Med lek 

kan man skapa förutsättningar för att barnen ska få lust och bli intresserade. Enligt Säljö 

(2011) är rekvisitan ett hjälpmedel till bokläsningen och kan förmedla kunskaper och få 

betydelse för barngruppen.  

 

Det räcker inte bara med att läsa, utan ”vi måste läsa bra” (Fox, 2003). Rösten är ett redskap 

som en läsare bör tänka på, liksom tempot och inlevelsen. När rösten används som ett 

redskap, finns det möjlighet att med talet, rytmen och inlevelsen i rösten fånga barnens 

uppmärksamhet. Rösten är ett viktigt redskap till bokläsning, men att överdriva för mycket 

kan ge en negativ effekt (Fox, 2003).  Fox (2003) påpekar även att kroppens röst är viktig och 

läsaren måste tänka på hur kroppen används för att få ögonkontakt med alla, vilka 

ansiktsuttryck som används. Att använda kroppen som redskap gör rösten mer tydlig i det 

man läser. Om läsaren vill göra bokens innehåll mer spännande och roligare menar Svensson 

(2005) att läsaren måste vara kreativ och ”påhittig” och ha kul i läsandet. Något Svensson 

(2005) tar upp är att vara förberedd och läsa in sig på bokens innehåll, vilket kan bidra till att 

läsaren kan skapa sig en ledning och om något oväntat inträffar under läsningens gång kunna 

förklara för lyssnaren.  

 

Enligt Forsberg Ahlcrona (2009) är dockor/ figurer ett hjälpmedel för sociala aktiviteter i 

förskolan. De är inte vilka hjälpmedel som helst, eftersom de visuellt agerar, talar, tänker och 

använder sig av ett kroppsspråk, som kan förmedla olika betydelser för barngruppen. 

Samspelet mellan förskolläraren och barnet, där dockor/figurer medverkar med rörelser, 

utseende och tal, bekräftar och utvecklar barnens tankar och kan väcka olika känslor till liv 
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och bli kärnan för barnens lärande.  Dockan/ figuren kan bidra till att barnen upptäcker nya 

sätt att leka och att vidareutveckla den pågående leken.  

Enligt Fredriksson (2013) kan drama användas som ett hjälpmedel för att hantera olika 

konflikter. De dramatiserade hjälpmedlet kan bidra till att utforska och guida barnen i det 

skapande arbetet. Dramaövningar har olika syften till exempel att öka koncentration och 

samarbete. När drama har fått en personlig betydelse för en barngrupp, tycks barnen själva 

tycka att de inte har lärt sig något. Drama förknippas som roligt och uppfattas inte som någon 

”riktig kunskap”. Drama kan förstärka lärandet när deltagarna agerar i olika roller. Barnen 

återspeglar detta och skapar sig på så sätt en ny kunskap. Deltagarna utformar och använder 

sina rollkaraktärer i en dramatisk berättelse som både innefattar tänkande och känslor. Barnen 

kan bli utmanade och upptäcka nya kunskaper och kan på så sätt skapa sig en ny förståelse. 

Enligt Fredriksson (2013) har leken en central plats för drama, eftersom leken är något fritt 

där barnen kan bearbeta olika känslor och tankar. Både leken och drama sker i en fiktiv värld 

med egen tid och egna ramar.  

 

Enligt Ehrlin (2012) är musiken i förskolan ett hjälpmedel med sånger och ramsor, som 

används för att skapa gemenskap i barngruppen, träna språket eller olika motoriska 

färdigheter. Musiken har till syfte att kommunicera med andra, vara en aktivitet och 

hjälpmedel för lärandet. Förskollärarna använder musiken för att utveckla musik som ett 

hjälpmedel istället för att använda själva musiken för att lära sig spela ett instrument. Musiken 

hjälper till att skapa gemenskap och stärka individerna i gruppen och barnens samarbete vid 

en gemensam sångsamling och bidra till att vissa barn kan få bättre självkänsla. 

Uppfattningarna om musik är att den sprider glädje. Enligt Ehrlin (2012) är musik 

kommunikation av ljud och rörelser som används när barnets eget ordförråd inte är fullt 

utvecklat. Hur ändras barnens förståelse av sagan och deras samspel när de dramatiserar den 

och sång används? Studien genomförs med stöd av ovanstående hjälpmedel för att observera 

samspel mellan barnen och mellan barnen och förskollärarna. 
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4. Metod  

__________________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt redogör vi för studiens metodval och tillvägagångssätt. Vi beskriver metoden 

för hur observationerna har samlats in samt några etiska principer som har legat till grund 

för arbetet. 

__________________________________________________________________________ 

 

4.1 Metodval  

Etnografisk forskning innebär att forskaren beskriver och tolkar sociala och kulturella 

processer, strukturer och mönster med avsikt att avgöra vad individens och gruppens beteende 

betyder. Observatören är engagerad under en längre tid för att iaktta de olika beteendena och 

dokumentera dessa med fältanteckningar (Bryman, 2011). Detta arbete utgår från Micro-

etnografiforskning vilket innebär fokus på en specifik utgångspunkt av ett tema (Bryman, 

2011). Tidshorisonten kan vara förhållandevis kort från ett par veckor till några månader och 

observatören kan tillbringa tiden på del- eller heltid (Bryman, 2011). Observatören kan enligt 

Bryman (2011) samtala med individerna för att därigenom erhålla mer information om vissa 

frågor som är av intresse. 

 

Enligt Bryman (2011) är observatörerna i en etnografiforskning engagerade i gruppen och 

iakttar gruppens olika beteenden och lyssnar på olika samtalsämnen mellan individerna. 

Information samlas in med hjälp av inspelning och fältanteckningar. Micro-etnografiforskning 

stämmer överens med studiens angreppssätt varvid barngruppens olika samtal och beteenden 

observerats på nära håll. Barngruppen har studerats med utgångspunkt för att se hur deras 

samspel påverkats av vilka hjälpmedel som använts i samband med bokläsning. Studien har 

använt sig av videofilmning och fältanteckningar i sin informationsinsamling.    

 

Utifrån ett bekvämlighetsurval utfördes de fem observationerna på en förskola där vi hade 

goda kontakter sedan tidigare. Enligt Bryman (2011) är det inte helt sannolikt att urvalet är 

helt representativt då man använder sig av personer som för tillfället finns till hands genom 

tillämpning av bekvämlighetsurval. Bryman (2011) redogör vidare att det är mycket vanligt 

med bekvämlighetsurval jämfört med stickprov, detta när olika verksamheter ska analyseras. 

Alternativet skulle vara att tillämpa ett sannolikhetsurval vilket ofta är mycket mer 

tidskrävande enligt Bryman (2011).  

 

Vi valde att ha längre enskilda tillfällen än flera kortare för att det passade bättre för 

förskolans verksamhet. Förskollärarna hade planerat att göra olika aktiviteter två gånger i 

veckan med treåringarna. Vi fick tillfälle att ha denna grupp en till två gånger i veckan under 

ca en timmes tid under en fyraveckors period. Observationerna var utomhus vid en 

närliggande skogsglänta nära förskolan. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är samspelet i 
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fokus mellan individ och grupp (Williams, 2006). Genom att observera en sammanhållen 

grupp av barn skapas förutsättning att urskilja de olika formerna av samspel mellan individ 

och barngrupp. 

 

4.2 Observationer  

I detta avsnitt redogör vi för hur våra observationer är utformade och genomförda. Vi redogör 

även för vårt etiska ställningstagande. 

 

4.2.1 Utformning av observation  

Observationerna var öppna, där vi som blivande förskollärare informerade om studien och om 

studiens syfte till de anställda förskollärarna samt till vårdnadshavare. Information har givits 

till barngruppen att vi är studenter från Halmstads högskola och studerar till förskollärare. Vi 

informerade förskollärarna om att vi både kommer att vara delaktiga i aktiviteterna och vara 

observatörer.  På den förskola där observationerna gjordes, hade förskollärarna liten 

erfarenhet av att använda sig av drama och musik vid bokläsningen och därför valde vi att en 

av oss alltid var delaktig i aktiviteten. Vi var öppna med att observationerna skulle filmas. 

Nackdelen med en öppen observation är att barngruppen och förskollärarna kan bete sig 

onaturligt framför kameran, eller att ingen skulle vilja delta i vårt arbete (Ahrne, Svensson, 

2011).  Videofilmningen utfördes av en ordinarie förskollärare och fältanteckningar skrevs av 

oss för att ligga till grund för vidare analys. Vi informerade också om att allt material från 

observationer kommer att behandlas med sekretess och raderas när studien är slutförd. Vi 

upplyste om att studien var frivillig och utgick från barnens bästa. Vårdnadshavarna fick ett 

informationsbrev där de kunde ta ställning till om deras barn skulle få delta i studien, enligt 

Ahrne och Svensson (2011) är det väsentligt att tydligt informera vårdnadshavarna.  

Anledningen till att vi valde en öppen observation, där alla var medvetna om vilka vi var och 

vad vi gjorde, var att få lättare tillträde till förskolan. Genom att ha en öppen observation och 

vara uppriktiga gav detta känslan av ett seriöst arbete där vi respekterade andra personers 

behov och åsikter.  

 

I observationerna deltog en av oss som förskollärare medan den andra av oss var observatör. 

Förskolläraren engagerade sig i den sociala miljön (vilket för vårt arbete var barngruppen), för 

att samspela med barnen och väcka deras intresse för bokläsning genom att tillföra olika 

hjälpmedel.  En observatör iakttog det som skedde i den sociala miljön och i barngruppen, 

enligt Ahrne och Svensson (2011) är dold alternativt öppen observation möjliga att göra i en 

fältobservation. Genom att en var passiv medan den andre var aktiv skapades möjlighet att se 

olika perspektiv och helhetsbilder. Dessutom ville vi leda aktiviteterna i observationerna då vi 

inte kunde ta för givet att de anställda förskollärarna, som hjälpte oss, hade möjlighet att vara 

tillräckligt mycket deltagande i aktiviteterna.  Genom vårt deltagande underlättade vi för de 

anställda förskollärarna.  
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4.2.2 Genomförande av observation 

Vi gjorde observationer på en förskola med tio treåriga barn där vårt bortfall var relativt litet, 

det var bara två av barnen som inte fick medverka. I våra observationer varierade barngruppen 

beroende på sjukdomar och ledighet. Vi utgick i observationerna från folksagan ”De tre 

bockarna Bruse”.  Den ena av oss spelade karaktärerna och samspelade med barngruppen 

under observationen, den andra av oss var icke-deltagande och hade en passiv roll. Den icke-

deltagande personen skrev fältanteckningar och en ordinarie förskollärare videofilmade. Att 

använda videoinspelning har främst två fördelar, dels möjligheten att fånga ett ögonblick för 

att ha möjlighet att se det igen samt att fokusera på nya saker inför varje uppspelning 

(Bryman, 2011 och Bjørndal, 2005).  Det finns många värdefulla situationer som egentligen 

bara försvinner eller blir helt obemärkta men med inspelning kan dessa bli synliggjorda. En 

nackdel med videokamera är att den drar till sig en hel del uppmärksamhet (Ahrne, Svensson, 

2011).  

 

Genom att barngruppen får ”komma in i sagans värld” kan barnen samspela och relatera sig 

till karaktärerna och gå in i de olika rollerna (Jönsson, 2007). För att på olika sätt ”komma in i 

sagans värld” användes drama och musik kopplat till bokläsandet, detta för att se om 

samspelet förändrades. Våra hjälpmedel var karaktärerna Trollet och Bockarna. Vi använde 

oss av olika utklädnader till exempel en peruk och tre olika horn till bockarna. Vi hade även 

instrument och spelade medan vi sjöng olika sånger i en av våra observationer. Vi hängde upp 

ett plastskynke mellan några träd så det skulle föreställa en bro.  

 

Vid första observationen introducerade vi boken för barngruppen, där vi enbart läste högt 

och visade bilder därefter berättade vi sagan och förstärkte innehållet med hjälp av små 

leksaksfigurer (artefakter) som föreställde bokens olika karaktärer.  

Vid den andra observationen som dramatiserades fick barngruppen träffa karaktären 

Jättebocken. Barngruppen fick reflektera över vad som hade hänt och vilken roll som bocken 

hade i sagan. Enligt Björklund (2008) är barnens reflektioner viktiga liksom möjligheten att få 

berätta sina åsikter. Vid tredje och fjärde observationen fick barngruppen träffa Trollet. 

Barngruppen och Trollet sjöng och spelade instrument tillsammans. Sångerna var både knutna 

till sagan och nya för barnen, samt kända sånger för barngruppen till exempel ”Här kommer 

Pippi Långstrump”. Trollet berättade för barngruppen om Trollets liv under bron. Vid den 

femte observationen fick barnen själva dramatisera sagan och sagans innehåll genom att vara 

delaktiga karaktärer i sagan med hjälp av olika hjälpmedel.  

 

4.3 Etiska ställningstagande 

Studien utgår från ett etiskt ställningstagande vilket flätas samman med en 

samhällsvetenskaplig forskning. En samhällsvetenskaplig forskning grundar sig i sin relation 

till människor (Ahrne, Svensson, 2011), vilket i denna studie är förskollärarna och 

barngruppen. Grundläggande för etiska ställningstagande är att arbetet utförs inom det område 

och på de deltagare som har gett sitt godkännande att observeras eller videofilmas. För att 
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respektera människans rättigheter och människovärde hade ett informationsbrev och en 

samtyckesblankett skickats ut till förskollärarna och till vårdnadshavarna på förskolan, där de 

fått bestämma om de/deras barn vill/får delta i studien. Materialet är konfidentiellt vilket 

innebär att materialet är enbart till för studien och dess syfte. Materialet redovisas på ett sätt 

som innebär att de enskilda personerna inte kan identifieras för utomstående (Ahrne, 

Svensson, 2011). Allt material som används inom detta arbete kommer att raderas när arbetet 

är avslutat. I arbetet används koder och fingerade namn i stället för personernas riktiga 

identitet för att därigenom avidentifiera personerna. De observationer som studien bygger på 

är videofilmade. Studien utförs på ett professionellt sätt i sitt bemötande till vårdnadshavare, 

förskollärarna och barngrupp.  

 

4.5 Bearbetning av material 

Det insamlade materialet bestod av fem observationstillfällen varav fyra videofilmades, cirka 

fyra timmar sammanlagt inklusive fältanteckningar. En observation dokumenterades enbart 

med fältanteckningar på grund av dåligt väder.  Enligt Ahrne, Svensson (2011) kan 

observationerna analyseras utifrån forskarens egna analysverktyg och egna strategier. 

Bearbetningen av videoinspelning och fältanteckningarna utfördes enligt följande steg; 

 

 Översiktlig genomgång av insamlat material  

 Transkribering av materialet, sortering och analys 

 Tolkning och utvärdering av analysresultatet, reducering och val av situationer 

 Utvärdering och argumentation av ett urval situationer 

 

För att erhålla en överblick studerades materialet i sin helhet ett antal gånger för att därigenom 

finna olika detaljer i materialet. Backman (1998) skriver om en helhetssyn vilket utfördes 

initialt för att erhålla en överblick.  

 

Vi gjorde en sortering utifrån studiens syfte och frågeställningarna och utgick ifrån samspelet. 

Vi bearbetade och sorterade materialet utifrån de tre områdena, samverkan vid enbart 

bokläsning, samverkan med verktyget drama till bokläsningen och samverkan med verktyget 

musik till bokläsningen. De utvalda situationerna transkriberades på samma sätt som en 

översättning från muntligt samtal och film till skriven text. Under analysen kunde det urskiljas 

olika samspel mellan barnen och mellan barn och förskollärare. Det huvudsakliga innehållet 

finns i texten, dock har pauser och vissa meningar som inte är relevanta för vår studie tagits 

bort. I bland bytte barnen fokus under samtalen och avslöjade privat information som vi ansåg 

inte skulle tas med utifrån ett etiskt förhållningssätt. Medvetenhet fanns om att vissa samband 

från observationerna som tidsförlopp, kroppsspråk och tonfall kan gå förlorad i den 

renskrivna texten som betonas av Backman (1998).  
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Matrialet (videofilmer och fältanteckningar) bearbetades, tolkades, diskuterades och 

utvärderades, till sist fann vi en logisk ordning. Genom att reducera skapas koncentration och 

skärpa och genom argumentation kan forskarna framkalla självständighet i förhållande till 

tidigare studier (Ahrne, Svensson, 2011). Observationerna har bearbetats och tolkats vid ett 

flertal tillfällen, detta för att inte gå miste om något av betydelse för slutresultatet (Ahrne, 

Svensson, 2011). Vi kunde se likheter och skillnader i observationerna och dela upp dessa i 

olika situationer där samspelsmönster/former var som tydligast. Utifrån de olika situationerna 

gjordes ett urval utifrån studiens syfte och frågeställningar. Utifrån detta sätt att bearbeta 

materialet tolkade och analyserade vi våra observationer/situationer. 
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5. Resultat   

___________________________________________________________________________ 

 

Utifrån arbetets fem observationer framkom olika samspelsmönster vilka vi har valt att dela 

upp i samspelet med enbart bokläsning, samspelet med verktyget drama till bokläsningen och 

samspelet med verktyget musik till bokläsningen. Under varje samspelsmönster redovisas de 

olika uppkomna situationerna vilka var och en har analyserats djupare med utgångspunkt 

från valda forskningsteorier. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Samspelet med enbart bokläsning 

Under detta samspelsmönster tar vi upp två situationer där vi enbart läser och berättar sagan 

om de tre bockarna Bruse. I den andra situationen berättar vi sagan med hjälp av figurer. Efter 

varje situation analyserar vi samspelet.  

 

5.1.1 Enbart bokläsning situation 1 

I situationen sitter det åtta barn och två förskollärare i en halvcirkel på förskolegården. En 

förskollärare börjar läsa sagan om ”De tre bockarna Bruse”. Medan hon läste sagan visade 

hon bilder till. Därefter läser en annan förskollärare, men hon läser enbart Trollets repliker.  

 

Förskollärare 1 håller i boken och börjar berätta med en normal stämma ”Det var en 

gång tre bockar som heter Bruse som bodde på en äng. Varje år gick bockarna till 

andra sidan ån för att äta och bli feta. För att komma över ån behöver bockarna gå 

över en bro. Under bron bodde ett troll. Lilla bocken Bruse börjar trippa över bron” 

Alla barnens ansikten är riktade mot förskollärarna och hon vänder blad i boken, 

förskollärare 2 frågar med en dov stämma ”Vem är det som trippar på min bro?” 

förskollärare 1 svarar med en pipig stämma ”Det är bara jag, lilla bocken bruse” 

Förskollärare 2: ”Nu kommer jag och äter upp dig” Förskolläraren 1: ”Nej, nej, ta inte 

mig, ta mellanbocken som är efter mig, han är mycket tjockare och fetare än jag” 

Förskolläraren 2: ”okej då” Trollet klättrar ner under bron.  Förskolläraren 1läser ” 

Lilla bocken trippar vidare till andra sidan av bron” Hon vänder blad i boken. 

Förskollärare 1 använder basstämma ”Mellanbocken Bruse trampar över Trollets bro.” 

Förskollärare 2 säger med dov stämma ”Vem är det som trampar på min bro?” Hon 

vänder blad i boken och förskollärare 1: ” Det är bara jag, mellanbocken Bruse”.  

Förskollärare 2: ”Nu kommer jag och äter upp dig” förskollärare 1: ” Nej nej, nej, ta 

inte mig, ta den som är efter mig, ta stora boken Bruse han är mycket fetare än jag.” 

Förskollärare 2: ”Okej då” och Trollet kryper ner under bron igen.  Förskollärare 1 

läser ”Mellanbocken trampade vidare till andra sidan av bron” hon vänder blad i 

boken.  Förskollärare 1 säger med en mörk stämma” Stora bocken Bruse klampar över 

Trollets bro.” Förskollärare 2 säger med dov stämma ”Vem är det som klampar på min 

bro” och vänder blad i boken och förskollärare 1: ” Det är bara jag stora bocken 
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Bruse”.  Förskollärare 2: ”Nu kommer jag och äter upp dig!” Förskollärare 1: ”Kom 

upp du bara, rädd för dig det är jag ej.” Förskollärare 2: ”Trollet klättrar upp på 

bron.” Förskollärare 1: ” Stora Bocken tar sats och klampar fram mot Trollet och 

stångar Trollet ner från bron.” Förskollärare 2: ”Ahhhh” Förskollärare 1 läser ” Sen 

klampar han över bron till sina bröder, snipp snapp snut då vad sagan slut” och slår 

igen boken.  

 

Analys 

I situationen ovanför är inte barngruppen aktiv i sagostunden utan sitter passiv och lyssnar på 

förskollärarna som läser sagan för barngruppen. Denna situation är en envägskommunikation 

som inte får respons från den. Denna kommunikation leder inte till något samspel mellan 

barnen och förskollärarna. Båda förskollärarna är aktiva och har en dialog och ett samspel 

med varandra men de har ingen aktiv interaktion mellan sig och barngruppen när de läser 

sagan. Förskollärarna bjuder inte in barnen i sagan och barnen tar inget initiativ till att bli 

aktiva aktörer.  

Förskollärarna läser sagan för barnen, därmed förmedlar de bokens innehåll för barngruppen. 

När förskollärarna läser för barngruppen använder de språket och rösten genom att prata i 

olika tonfall för olika karaktärer i boken. Till exempel Trollet frågar med en dov stämma 

”Vem är det som trippar på min bro?” lilla bocken svarar med en pipig stämma ”Det är bara 

jag, lilla bocken Bruse”. Detta används för att skapa dramatik, spänning och för att göra 

boken lite rolig. Förskollärarna använder språket och rösten för att fånga barnen vid 

bokläsningen vilket vi inte vet säkert i denna situation, eftersom barnen inte ger respons. Den 

tysta responsen från barnen kan tolkas positivt, att barnen är fångade av boken vilket kanske 

är en anledning till att barnen är tysta och sitter passiva.    

 

I situationen syns inget samspelsmönster mellan förskollärare och barnen, eftersom 

kommunikationen är en form av envägskommunikation. Detta kan vara en nackdel för 

förskollärarna eftersom de inte vet om barnen har uppfattat innehållet i sagan.  

 

5.1.2 Enbart bokläsning situation 2 

En torsdagsförmiddag sitter åtta barn och två förskollärare i en halvcirkel på förskolegården. 

När barngruppen nu fått mer kunskaper och erfarenheter om sagan, kan förskollärarna bjuda 

in barnen i samtalet och hjälpa förskollärarna att berätta sagan och reflektera runt den.  

En förskollärare börjar berätta sagan ”De tre bockarna Bruse”. Denna gång har förskollärarna 

små figurer av karaktärerna. Denna situation är en annan typ av bokläsningen där 

förskollärarna berättar sagan för barngruppen och förstärker sagans innehåll med olika figurer 

och symboler. Förskolläraren använder både rösten och så kallade artefakter i form av figurer. 
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Förskollärare 1 håller i en svart påse, börjar berätta med en normal stämma ”Det var en 

gång tre bockar som alla heter Bruse, som bodde på en äng. Varje år gick bockarna till 

andra sidan ån för att äta och bli feta. För att komma över ån behöver bockarna gå 

över en bro” förskollärare 1 tar upp en presenningsbit och lägger på marken. ”Under 

bron bodde ett troll.” Förskollärare 1 säger med pipig stämma ”Lilla bocken Bruse 

börjar trippa över bron ” förskollärare 1 tar upp en liten bock och ställer den på bron. 

Alla barnens ansikten är riktade mot förskollärarna. Förskollärare 2 frågar med en dov 

stämma och tar fram Trollet och ställer honom på bron, tvärs emot lilla bocken ”Vem är 

det som trippar på min bro?” förskollärare 1: ”Det är bara jag, lilla bocken Bruse.” 

Förskollärare 2 ropar: ”Nu kommer jag och äter upp dig.” Förskollärare 1: ”Nej, nej, ta 

inte mig, ta mellanbocken som är efter mig, han är mycket tjockare och fetare än jag.” 

Förskollärare 2: ”Okej då Trollet klättrar ner under bron” tar bort Trollet och håller 

honom bakom ryggen. Förskollärare 1: ” Lilla bocken trippar vidare till andra sidan av 

bron.” medan förskolläraren trippar med figuren över bron. Förskollärare 1 använder 

basstämma och tar upp en mellanbock, som placeras på presenningen ”Mellanbocken 

Bruse trampar över Trollets bro.” Förskollärare 2 säger med dov stämma och tar fram 

Trollet från ryggen och ställer på presenningen framför bocken ”Vem är det som 

trampar på min bro?” Förskollärare 1: ” Det är bara jag mellanbocken Bruse.” 

Förskollärare 2: ”Nu kommer jag och äter upp dig.” Förskollärare 1: ” Nej nej, nej, ta 

inte mig, ta den som är efter mig, ta stora boken Bruse han är mycket fetare och 

tjockare än jag.” Förskollärare 2: ”Okej då och Trollet kryper ner under bron igen” tar 

bort Trollet, bakom ryggen.  Förskollärare 1: ”Mellanbocken trampade vidare till andra 

sidan av bron” medan förskolläraren trampar med figuren över bron. Förskollärare 1 

säger med en mörk stämma och tar fram stora bocken, som placeras på presenningen” 

Stora bocken Bruse klampar över Trollets bro.” Förskollärare 2 säger med en dov 

stämma ”Vem är det som klampar på min bro” och tar fram Trollet.  Förskollärare 1: 

”Det är bara jag stora bocken Bruse.” Förskollärare 2: ”Nu kommer jag och äter upp 

dig!” Förskollärare 1: ”Kom upp du bara, rädd för dig det är jag ej, stora Bocken tar 

sats och klampar fram mot Trollet och stångar Trollet ner från bron.” Förskollärare 1 

stampar med stora bocken mot Trollet.  Förskolläraren 2: ”Ahhhh” tar och slänger 

honom i en båge bakåt när bocken träffar honom. Förskollärare 1: ” Sen klampar han 

över bron till sina bröder, snipp snapp snut då vad sagan slut”.  

 

Analys 

I den här situationen använder förskollärarna två sätt för att förmedla sagan. De använder sig 

av rösten och av artefakter (olika föremål). Förskollärarna berättar sagan med hjälp av rösten, 

där rösten används i olika tonfall, dov stämma, pipig stämma, normal stämma och mörk 

stämma. Tonfallen används när förskollärarna medierar de olika karaktärerna, till exempel 

förskollärarana använder en dov stämma när Trollet säger något i sagan. Vid detta tillfälle 

använder förskollärarna sig av artefakter, olika föremål, under tiden de berättar sagan. 

Förskollärarna använder sig av: en liten bock, en mellanbock, en stor bock, ett troll och en bit  
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presenning som bro. Under berättelsen är barnen fortfarande passiva lyssnare och inte aktiva 

aktörer i berättelsen. I denna situation sker inget samspel. Trots detta märks att deras 

uppmärksamhet har höjts, då en dels blickar följer artefakternas olika rörelser. Denna 

situation är också en envägskommunikation.  

 

5.2  Samspelet med verktyget drama till bokläsningen 

Under detta samspelsmönster tar vi upp tre situationer där det handlar om samspelet när 

verktyget drama tillförs bokläsningen. Efter varje situation analyseras samspelet. 

 

5.2.1 Drama situation 1 

Det sitter åtta barn och Trollet (en förskollärare) i en ring under Trollets bro. De sitter under 

bron som är en upphängd presenning mellan några träd i skogen. På ena sidan hänger 

presenningen ner på marken. Den andra förskolläraren är på andra sidan presenningen så att 

barngruppen och Trollet inte ser henne. Hon berättar sagan och dramatiserar bockarna Bruse. 

Barngruppen får delta under Trollets bro tillsammans med Trollet, där han meddelar sitt 

problem för barngruppen. Trollets problem är att det låter och väsnas för mycket när bockarna 

Bruse går på hans bro.  

 

Trollet börjar berätta för barnen att Trollet inte gillar Bockarna Bruse eftersom det 

väsnas och låter så mycket när bockarna går på hans bro. Mitt i samtalet börjar det 

trippa på andra sidan presenningen (bron) och Trollet frågar: ”Vem är det som trippar 

på min bro? Ska vi gå och kolla vem det är som trippar på min bro?” Barngruppen går 

ut med Trollet för att se efter vem som är på andra sidan då Trollet frågar igen: ”Vem är 

det som trippar på min bro?” Förskolläraren säger: ”Det är bara lilla jag, lilla bocken 

Bruse.” Trollet svarar: ”Nu äter jag upp dig” och förskolläraren ropar: ”Nej, nej, ta 

inte mig, ta mellanbocken, han är mycket större och fetare än jag”. Då frågar Trollet 

barngruppen: ”Ska vi äta bocken eller ska vi vänta på en större och fetare bock?” Olles 

svar: ”Vi tar nästa” och Alice svar: ”Vi äter upp honom” Trollet säger till barngruppen 

”Vi väntar på den större bocken” och Trollet och barngruppen går in under bron. När 

de kommer under bron säger Trollet ”Hörde ni hur det lät härinne under bron, när 

bocken gick?” Amandas svar: ” Jag får ont i öronen” och Trollet säger: ”Jag får också 

ont i öronen när bockarna går på min bro, det är därför jag vill äta upp bockarna så 

det blir tyst och jag kan sova.” Några sekunder senare hörs trampande på andra sidan 

presenningen, ”Nu börjas det igen, ska vi kolla vem det är?” Trollet säger till 

barngruppen: ”Ni får hjälpa mig att fråga vem är det som trampar på min bro?” 

Barnen och Trollet går utanför presenningen (bron) och frågar tillsammans ”Vem är det 

som trampar på min bro?” Förskollärarens svar: ”Det är bara jag, mellanbocken 

Bruse” Trollet frågar barnen: ”Vad ska vi göra nu?” Olle ropar: ”Vi ska äta upp 

honom!” Förskollärarens svar: ”Nej, nej, ta inte mig, ta den stora bocken Bruse, han är 

mycket större och fetare än jag”. Trollet säger: ”Ja, vi kan vänta”. Barnen och Trollet 

går tillsammans under presenningen (bron).   
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Analys 

I situationen ovanför handleder Trollet (förskolläraren) en mindre barngrupp. Han samspelar 

med barngruppen genom att hjälpa barnen att ställa frågor till sagan. Den andra förskolläraren 

på andra sidan presenningen handleder barnen genom att hålla sig inom sagans ramar och 

samspelar inte med barnen. Förskollärarna samtalar endast med Trollet genom att Trollet 

frågar ”Vem är det som trippar på min bro?” Förskolläraren svarar: ”Det är bara lilla jag, 

lilla bocken Bruse.  Den största stöttningen ger Trollet barnen för att dessa skall förstå sagan. 

I exemplet ovanför så frågar Trollet barnen. ”Ska vi äta bocken eller ska vi vänta på en större 

och fetare bock?” där Olle svarar ”vi tar nästa” och Alice svarar ”vi äter upp honom”.  Vi 

kan tolka att Olle och Alice svarar på Trollets fråga utifrån hela barngruppens tankar. Å andra 

sidan kan vi ana att Olle har förståelse för Trollets fråga och sagans innehåll och vet 

fortsättningen. Å andra sidan vet Alice vad Trollet brukar säga och säger hans replik. Denna 

situation kan vara gruppens gemensamma tankar men det kan också vara barnens enskilda 

tankar där Alice och Olle har två olika uppfattningar om svaret på Trollets fråga och vill 

uppmärksamma detta för de andra barnen.  Trollets fråga får två svar, där Alice svarar på 

hälften av frågan och Olle svarar på den andra hälften. Båda barnen har arbetat tillsammans 

för att söka svar på Trollets problem. Samspelet mellan Trollet och barnen och Alice och 

Olles olika svar på Trollets fråga.  Än så länge är detta en tvåvägskommunikation mellan 

Trollet och två olika barn, som ej samarbetat. I exemplet ser vi två barn som tar ledarrollen i 

barngruppen, Alice och Olle. Dessa två barn är mest aktiva och svarar på Trollets frågor. De 

kommunicerar tillsammans med Trollet (förskolläraren) och bocken (förskolläraren) om vilka 

strategier som är bäst för att lösa Trollets problem. I situationen frågar Trollet (förskolläraren) 

när det är den lilla bockens tur att gå över Trollets bro: ”Ska vi äta upp bocken eller ska vi 

vänta på en större och fetare bock?” Två av barnen i barngruppen svarar, Olle svarar ”Vi tar 

nästa” Alice svarar ”äta upp honom.” När det är mellanbockens tur att gå över Trollets bro 

så frågar Trollet ”Ska vi äta upp bocken eller ska vi vänta på en större och fetare bock?” där 

bara Olle svarar från barngruppen ”Äta upp honom”. I denna situation kan vi tolka att Olle 

har omprövat sitt svar efter Alice svar tidigare och visar en förståelse för Alice uppfattning. 

Denna situation är ett samspel av två olika begrepp som kallas för Peer Collaboration och 

Cooperative learning.  

 

I situationen hjälper och stöttar Trollet (förskollärarna) genom att ställa frågor för att hjälpa 

barnen att skapa möjligheter till en bättre förståelse för Trollet. Det sker också en stöttning 

hos den andra förskolläraren som dramatiserar bockarna, där hon stöttar Trollet 

(förskolläraren) och barngruppen genom att hålla sig till sagans ursprung. Den här stöttningen 

kallas för Scaffolding.  
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5.2.2 Drama situation 2 

Situationen utspelas efter dramatiseringens slut och bockarna Bruses vän Jättebocken 

anländer till barnen för att testa på och känna på bron. I skogsgläntan ligger det en presenning 

på marken som ska föreställa Trollets bro i sagan om bockarna Bruse. De åtta barnen har 

placerats i en halvcirkel framför Trollets bro.  

 

Jättebocken kommer fram till barngruppen och säger: ” Hej barnen, de tre bockarna 

Bruse är inte hemma, så jag tänkte att ni skulle få gå på bron”. Agust säger: ”Jag ska 

gå på bron” samtidigt som han klappar tre gånger med händerna. Olle: ”Ja, vi ska gå 

på bron.” Jättebocken säger till barngruppen: ”Ja vi ska testa att gå som lilla, mellan 

och stora bocken Bruse. Kom alla barn så ska vi gå på bron”. Alla barnen börjar resa 

sig, Agust säger: ”Kom nu, kom nu” och börjar gå mot bron. De andra barnen går efter 

Agust. Barnen samlas vid ena sidan av bron bakom Jättebocken. Han säger: ”Nu ska vi 

gå som lilla bocken Bruse.” Agust säger: ”JA”, Jättebocken frågar barnen ”Hur går 

han då?” En minut går och barnen svarar inte, Jättebocken säger ”Jag kan visa hur min 

kompis, lilla Bocken Bruse går”. Jättebocken börjar trippa på sina tår och säger: ”Gå 

försiktigt när ni går efter mig!.” Barnen följer efter Jättebocken och trippar på tårna. 

Jättebocken frågar barnen: ”Kan man gå på andra sätt på bron?” Agust svarar: ”Kan 

man gå vidare?” Jättebocken frågare Agust: ”Hur går man då vidare?” Emmy svarar: 

”Flyger”. 

 

Analys 

I denna situation är det Jättebocken (förskolläraren) som är en handledare. Han stöttar och 

hjälper barngruppen genom att ge barnen instruktioner och ställa olika frågor till dem. Med 

instruktionerna hjälper han barnen genom att säga ”Nu ska vi gå som lilla bocken Bruse.” 

Han handleder barngruppen med frågor för att barnen ska bli engagerade i aktiviteten. Han 

frågar: ”Hur går han då?” Därefter låter han barngruppen försöka svara, men när 

barngruppen inte svarar så visar han och hjälper barngruppen genom att säga till barnen: ”Jag 

kan visa hur min kompis, lilla Bocken Bruse går”. I denna situation är det Agust och Olle som 

tar ledarrollen genom att säga: ”Ja vi ska gå på bron”. Därefter uppmanar de resten av 

barngruppen att komma. Barnen kommunicerar med varandra då de ombeds gå som lilla 

bocken Bruse och först sedan Stora bocken visat hur de skall gå, trippar de över ”bron”. 

Därefter frågar han ”Kan man gå på andra sätt på bron?”  Agust svarar: ”Kan man gå 

vidare?” Jättebocken frågar då Agust: ”Hur går man då vidare?”  Barnen följer Jättebockens 

anvisningar och imiterar honom, Då träder plötsligt Emmy in i handlingen. Hon har fått en 

genial idé. Emmy svarar: ”Flyger”. Man kan flyga över bron till andra sidan ån och då kan 

ingen äta upp någon! Hon har löst bockarnas problem själv och tycker kanske att det är lite 

otäckt att gå över ”bron”. 

  

Denna situation är ett exempel på stöttning, när Jättebocken hjälper barngruppen genom att ge 

barnen instruktioner och olika frågor ”Nu ska vi gå som lilla bocken bruse, hur går han?”  
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Därefter ger Jättebocken utrymme för barnen att yttra sig. När barnen inte svarar på hans 

frågor så hjälper Jättebocken barnen genom att visa hur man går. Detta är Peer Collaboration 

med inslag av Cooperative learning, eftersom Jättebocken handleder dem genom stöttning 

(Scaffolding), 

 

5.2.3 Drama situation 3 

Åtta barn och två förskollärare sitter vid Trollets ”bro”, en presenning som hänger mellan 

några träd i skogen. Agust, Emmy och Rudolf är utklädda till bockarna Bruse. Kalle är Trollet 

i sagan. De andra barnen sitter på marken framför bron tillsammans med förskollärarna. 

Rudolf och Agust dramatiserar sagan och lilla bocken och mellanbocken har precis gått över 

Trollets bro. Emmy spelar stora bocken och börjar gå över bron. 

 

Emmy trampar kraftigt med sina fötter i marken när hon går på bron (presenning), 

Förskolläraren säger till Kalle: ”Hör! Vem är det?” När Emmy kommer till slutet av 

bron möter hon Trollet som spelas av Kalle. Emmy säger: ”Nu kommer jag och” och 

tystnar. Förskolläraren säger: ”Vad säger Trollet?”. Kalle lyfter händerna och spretar 

och böjer sina fingrar och säger: ”Äter upp dig” Emmy springer några steg tillbaka på 

bron (presenningen) och säger: ”Nejj, ta inte mig!”  

 

Analys 

I situationen ovanför dramatiserar två barn sagan De tre bockarna Bruse. Emmy dramatiserar 

Stora bocken och Kalle dramatiserar Trollet. Kalle får stöttning och hjälp av en förskollärare 

som står bredvid honom. I denna situation är det Emmy som är den mer kunniga inom det 

specifika området (sagan och sagans innehåll). När Emmy kommer fram till Kalle på Trollets 

bro är Kalle tyst. Då börjar Emmy prata men tystnar efter några ord. ”Nu kommer jag.”  Kalle 

får en ledtråd och blir påmind om Trollets replik. När Emmy avslutar, så fortsätter Kalle på 

Emmys mening genom att säga ” Äter upp dig”. I denna situation kan vi urskilja ett samspel 

mellan Emmy och Kalle. Stöttningen får Kalle av Emmy men också genom förskolläraren 

som står bredvid Kalle och hjälper genom att ställa frågor. I situationen när Emmy har sagt 

sin replik så tystnar hon och väntar in Kalles. Förskolläraren stöttar Kalle genom att fråga 

”Vad säger Trollet?” Därefter kommer Kalle ihåg och sträcker upp händerna och spretar på 

fingrarna vilket vi tolkar som klor och säger ”Äter upp dig”.  

 

I situationen dramatiserar och samspelar två barn, Emmy och Kalle. I situationen ovanför 

hjälper ett mera kunnigt barn (Emmy) ett mindre kunnigt barn (Kalle) inom ett specifikt 

område. Detta samspel kallas för Peer Collaboration och Kalles proximala utvecklingszon har 

krympt genom kamratsamverkan. De övriga två barnen som är utklädda till bockarna gick 

över presenningen. När en vuxen hjälper ett barn är det viktigt att föra samtal och diskutera i 

barngruppen, för att barnen ska bli mera medvetna om sina kunskaper och erfarenheter. Men 

detta är även ett exempel av begreppet Scaffolding, som hör ihop med dessa två begrepp (Peer 

tutoring och den närmaste utvecklingszonen), det vill säga den mer kunniga hjälper den 

mindre kunniga.   
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5.3 Samspelet med verktyget musik till bokläsningen 

Under detta samspelsmönster tar vi upp två situationer där det handlar om samspelet där 

verktyget musik tillförs till bokläsningen. Efter varje situation analyseras samspelet.   

 

5.3.1 Musik situation 1  

Rudolf och Amanda går hand i hand med en förskollärare och de andra på ett led efter. De åtta 

barnen är på väg till skogen.  

 

Amanda och Rudolf sjunger med varandra och förskolläraren är tyst. ”Lilla bocken 

Bruse trampar över Trollets bro, nu tar jag dig sa Trollet, vad svarar bocken då. Nej, 

nej, ta inte mig, ta den stora bocken, stor, fet och tjocken.” Efter det fortsätter Rudolf 

sjunga ”Mellanbocken Bruse” medan Amanda sjunger ”Stora bocken Bruse”. Därefter 

börjar Rudolf sjunga där Amanda sjunger …”Trippar över Trollets bro, nu tar jag dig 

och så åker du ner i bron, Rudolf slutar sjunga och stannar medan Amanda vänder sitt 

ansikte och kroppen mot Rudolf medan hon sjunger. Rudolf har tystnat och har ansiktet 

vänt åt ett annat håll än mot Amanda som sjunger ”Stora bocken åker ner i bron, och 

alla bockar Bruse trippar över bro, nu är denna visan slut”  En halvminuts tystnad 

följer och förskolläraren frågar ”Ska vi sjunga den tillsammans?”  Rudolf och Amanda 

fortsätter gå och riktar sina ansikten framåt medan de börjar sjunga, Förskolläraren 

börjar också sjunga ”Lilla bocken Bruse trippar” Rudolf och Amanda börjar sjunga 

”Stora bocken trippar över Trollets bro, nu tar jag dig sa Trollet vad svarade bocken 

då? Nej, nej, inte mig, ta den efter mig, (Rudolf vrider sitt ansikte ifrån Amanda) tar 

den stora bocken, stor, fet och tjocken.”  Rudolf slutar sjunga medan Amanda fortsätter 

att sjunga och förskolläraren börjar sjunga med Amanda ” Mellanbocken Bruse, trippar 

över trollebron” Rudolf vrider tillbaka ansiktet framåt och börjar sjunga tillsammans 

med Amanda ” Nu tar ja dig sa Trollet svarar bocken då”. Förskolläraren sjunger 

”Nej, nej, ta inte mig”.  Förskolläraren slutar sjunga och frågar ”Ska vi inte sjunga?” 

Amanda säger medan hon riktar huvudet mot Rudolf och förskolläraren ”Nu är jag trött 

på att sjunga.” och de tre går, men säger ingenting. 

 

Analys 

I situationen ovanför samspelar två barn, Amanda och Rudolf med varandra, genom att sjunga 

tillsammans. Amanda sjunger för Rudolf och visar hur han ska sjunga sången. Den väsentliga 

delen, där både lärandet och kunskapen sker i samspelet mellan Amanda och Rudolf, baserar 

sig i deras förmågor att låta och härma. Rudolf visar att han har lärt sig av Amanda genom att 

imitera henne, även om Rudolf sjöng rätt från början. Detta visar att barn lär sig av andra barn 

genom att imitera dem. Situationen visar tydligt på att lärande kan ske mellan barn, samspelet 

kallas för Peer tutoring.  I denna situation är det mellan två barn som befinner sig på ungefär 

samma kunskapsnivå som för lärandet framåt. Amanda når fram till Rudolf, då hon sjunger 

och han tar efter, med sin sång, eftersom Amanda visar hur hon vill att han ska sjunga. Då 

Rudolf imiterar Amandas sång, utvecklar han sin förmåga att komma ihåg sången, vilket han 

har användning av i en annan situation. Amanda och Rudolf samarbetar på en jämlik nivå då 
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de för sin sång vidare, vilket är exempel på samspel Peer Collaboration. Varken Rudolf, 

Amanda eller förskolläraren, anmärker på att de inte sjunger rätt, vilket bidrar till att barnen 

tror på sin egen förmåga och förskolläraren tror på barnens förmåga. Situationen visar på 

vikten av samspel där Amanda kan texten och Rudolf kan ordningen och tillsammans skapar 

de en gemenskap.  

 

I denna situation stöttar personerna varandra genom kommunikation. Stöttningen sker, när 

den mindre kunniga personen, lånar de andras kompetens. I denna situation kan vi se 

Amanda, som stöttar Rudolf, genom att hon kan vissa delar i texten, så kan Rudolf härma 

henne när hon sjunger.  

 

När både barnen och förskolläraren är delaktiga i aktiviteten bildas det ett socialt 

sammanhang. Sången blir ett slags lek och mediering, som används och förmedlar en 

förståelse av kunskap mellan barnen och förskolläraren, där leken har oskrivna regler och 

olika samspelsmönster. Barnen har olika beteenden för att anpassa sig till situationen och 

kamraternas åsikter där kommentarer är betydelsefulla. Även om barnen är i ett samspel med 

sången som fokus, vill de styra och påverka innehållet i aktiviteten, vilket leder till att barnets 

förståelse av omvärlden ses på ett visst sätt. Kunskapen kan sedan användas som grund för 

barnets egna handlingar.  Till exempel sjunger Amanda och Rudolf med varandra, Amanda 

använder rösten för att styra aktiviteten och för att få bekräftelse på att hon kan texten. 

Amanda sjunger hela tiden, medan Rudolf tystnar i olika delar för att lyssna på texten.  

 

5.3.2 Musik situation 2  

Åtta barn och en förskollärare sitter, under Trollets bro, i en ring och spelar instrument och 

sjunger. Ett av barnen sitter i förskollärarens knä. Barnen och förskolläraren sjunger och 

spelar, för att Trollet ska komma och hitta rätt bro. Barnen har precis sjungit färdigt Lilla katt. 

Under situationen nedanför förekommer det mycket av envägskommunikation, dvs. en 

begränsad dialog som bara förs åt ena hållet. Barnen fungerar som åhörare i sången och 

förväntas sjunga utifrån de förutsättningar som förskolläraren förmedlar. Förskolläraren 

försöker lyfta och förstå barnets tankar och hur de uppfattar situationen. Samtidigt som 

förskolläraren försöker slutföra den uppgift det påbörjat, försökter förskolläraren lyfta barnens 

tankar och idéer. Alla barn har samma förkunskaper om hur man löser problemet att få Trollet 

att komma till barnen. Då Kalle kommunicerar med de andra om att Trollet inte kommer, 

försöker förskolläraren komma med en lösning.   

 

Kalle säger ”Trollet kommer inte ”och förskolläraren svarar ”Kommer han inte? Jag 

tror att vi får sjunga, Trollet och bockarna Bruses sång, så kanske han kommer, vi 

testar.” Kalle säger ”Nej, nej” alla barnen tittar på Kalle. Förskolläraren vänder sitt 

ansikte mot Kalles håll och säger ”Vi testar en gång, Kalle”. Barnen inklusive Kalle 

och förskolläraren börjar spela instrumenten (maracas), Agust börjar sjunga ”Lilla 

bocken Bruse” förskolläraren och barnen börjar sjunga med Agust: Lilla bocken Bruse 

trippar över Trollets bro, nu tar jag dig sa Trollet vad svarade bocken då ”Nej, nej, ta 
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inte mig, ta den som är efter mig, mellanbocken, han är stor, fet och tjocken” Kalle 

slutar sjunga och säger ”Kommer inte Trollet? Nej, nej” alla fortsätter sjunga, därefter 

säger Kalle ”Jag vill inte sjunga” Barnen tystnar och förskolläraren tittar mot Kalle och 

frågar ”Vill du inte sjunga?”  Kalle svarar ”Nej” förskolläraren säger ”Du behöver 

inte, om du inte vill, men du kan spela” Kalle säger ”Trollet kommer nog inte” 

Förskolläraren: ”Vi sjunger nog inte tillräckligt högt, vi försöker än gång till” Emmy 

svara ”Ja” sedan börjar Emmy sjunga och spela sitt instrument. Därefter sjunger 

förskolläraren, barnen och Kalle: ”Mellanbocken Bruse trampar över Trollets bro, nu 

tar jag dig sa Trollet och vad svara bocken då Nej, nej, ta inte mig, ta den som är efter 

mig, ta stora bocken.”  Amanda säger ”Nu kommer Trollet” Barnen fortsätter att 

sjunga, Rudolf skrattar ”Haha haha, Trollet” och pekar ”Där kommer han.” Alla 

barnen riktar sina huvud mot skogen, där Trollet kommer gående.  

 

Analys 

I situationen ovanför sker ett samtal mellan ett barn och en förskollärare, vilket sker i en 

tvåvägskommunikation. Denna kommunikation sker i ett samspel. I exempel använder 

förskollärarna musiken som ett verktyg för att kalla till sig Trollet, genom att sjunga och spela 

instrument. I situationen börjar ett av barnen, Kalle ta ledarrollen, genom att tappa lite 

tålamodet när han säger ”Trollet kommer inte”.  Kalle tar på sig en ledarroll när han pratar med 

förskolläraren och poängterar att använda musik som ett verktyg fungerar inte för att Trollet 

ska komma fram. Kanske vill han inte att Trollet ska komma och därför vill han inte heller 

sjunga. Han får alla att tystna. Kalle är den mer kunniga personen som håller sig till 

anledningen för aktiviteten där förskolläraren är den som försöker hålla sig till aktiviteten, att 

sjunga och spela. Detta samspel kallas för Peer tutoring, där samspelet bygger på att 

synliggöra barnens tankar för varandra. I situationen stöttar personerna genom att delta och 

bekräfta varandra, detta sker i ett socialt sammanhang. Denna stöttning kallas för Scaffolding. 

Även Peer Collaboration förekommer då barnen märker att det finns andra åsikter än deras 

egna. Kalle försvarar sin åsikt och försöker ta ledarrollen (Williams, 2006).  

 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys  

I observationerna som innehåller drama och musik ser man samspelet mellan barnen. Barnen 

tittar på varandra och pekar vid dramatiseringen av sagan. De kommenterar sagan under gång 

med varandra.  De skrattar och tittar på varandra. När sagan dramatiseras ser och hör man ett 

flertal gånger att barnen svarar på vad sagoberättaren säger. Alla barn utom ett var aktiva. Ett 

barn satt i utkanten en bit från barngruppen tillsammans med en ordinarie förskollärare. Hon 

bjöds in att delta men var rädd för Trollet. Hon tittade nyfiket på allt som hände.   
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I studien sågs även skillnader på samspelet i de tre olika momenten. Med hjälp av musik och 

drama till sagan sågs ett samspel mellan barn och förskollärare samt barnen emellan.  

 

Studien påvisar att sampelet när musik och drama tillfördes skedde via stöttning och 

tvåvägskommunikation mellan barnen och förskollärarna. Samspelet där förskollärarna enbart 

läser och berättar med artefakter för barnen, sker med envägskommunikation. Inget samspel 

sker.  

 

Barnens olika engagemang och intresse varierade vid observationerna. Engagemanget var 

lägst när förskollärarna enbart läser och berättar för barngruppen. För musiken fanns ett 

intresse och engagemang i form av att barnen ville delta och vara aktiva i observationen. När 

de med sång ville locka fram Trollet vill Kalle inte sjunga mer och får en bekräftelse på att 

han inte behöver göra det, men som Rudolf i första situationen, fortsätter han ändå att sjunga 

med de andra barnen. I båda situationerna styr detta hur länge aktiviteten ska hållas igång, till 

sist säger Amanda ”Är trött på att sjunga” och vänder sig till Rudolf för att styrka det hon 

säger eller att aktiviteten uppnått sitt mål och Trollet har kommit till barnen. Då slutar även 

Rudolf att sjunga.  

 

Störst engagemang och intresse var under drama, som observationerna mestadels bestod av. 

Engagemanget ifrån barnen var störst, när förskollärarna dramatiserade och höll i de olika 

observationerna. Barnens intresse visades genom att de ställde olika frågor till karaktärerna 

men också frågor före observationerna: ”Vad ska vi hitta på idag?” eller ”Ska vi träffa 

Trollet idag?”.  

 

Vid ett tillfälle när sagan är slut och sagoberättaren säger ”Hej då” till Trollet då börjar ett 

barn också att säga hej då och sedan följer hela barngruppen efter och säger hej då och vinkar 

när Trollet beger sig iväg till skogen. Detta samspel mellan barn och förskollärare och barnen 

emellan ser man ingenting av i observationerna där förskolläraren läser boken och förstärker 

den endast med röst och småfigurer. I en annan observation med drama ser man också att 

barnen reflekterar och drar slutsatser utanför sagan bockarna Bruse”  

 

Amanda som sitter med sina kamrater och Trollet (en förskollärare) under bron, har 

lyssnat färdigt på den dramatiserade sagan och säger ”Lilla bocken Bruse är större än 

min lillasyster” De andra barnen tittar på henne och så börjar barnen prata om större 

och mindre och varför det kan vara så med ledning av förskolläraren. 

 

Detta kallas Vygotskij för internalisering, som innebär att en social samverkan utvecklas till 

ett individuellt medvetande.   

 

Barnen var relativt små så överföringen av kunskap och förståelsen när barnen tillsammans 

försöker hitta nya lösningar får utgå från den utvecklingsnivå barnen är på. Trots detta visade 

studien ett tydligt samspelsmönster utifrån Peer tutoring i observationerna. Drama och musik i 
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bokläsningen skapade ett engagemang som ledde till att barnen kände sig fria att ställa frågor 

och testa nya hypoteser som inte var genomtänkta utan som uppstod i stunden. I flera 

observationer framkom att barnen ingick i relationer med varandra där de testade nya 

tankemönster i dialog med varandra. I en del observationer stöttande och uppmuntrade något 

barn som kunde/visste lite mer än ett annat barn så kallat Scaffolding.  Detta utmynnade sedan 

i en gemensam handling i form av till exempel en sång. I andra observationer sågs barnen 

härma varandra. Ett barn kunde och gjorde något som ett eller flera barn härmade efter. 

I sagan om Bockarna Bruse var alla nybörjare så till vida att ingen kände till sagan innan och 

inför alla aktiviteter och uppgifter som dramatiserades eller musicerades var barnen på samma 

nivå. Detta gjorde att man kunde se ömsesidigt engagemang i barngruppen att ta sig an olika 

uppgifter så kallat Peer Collaboration. Barnen samarbetade och testade saker för att uppnå en 

viss uppgift. Detta visar observationen 5.2 när barnen ska ta sig över bron som Bockarna 

Bruse går på. Barnen ska gå över bron på samma sätt som bockarna och imiterar 

förskolläraren som trippar över som lilla bocken Bruse.  
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6. Diskussion  

___________________________________________________________________________ 

 

Nedan presenteras de slutsatser som kan dras utifrån resultat och analysdelen. Med hjälp av 

litteratur, forskning och studiens resultat diskuteras olika former av samspel som skapas 

mellan barn och mellan barn och förskollärare i en bokläsningsaktivitet där förskolläraren 

har högläsning för en barngrupp och när drama och musik tillförs. 

___________________________________________________________________________ 

 

Syftet med denna studie är att utifrån observationer gjorda av två blivande förskollärare 

belysa hur samspelet mellan barn i en barngrupp och mellan förskollärare och barn skapas vid 

bokläsning och när musik och drama tillförs, samt vilken betydelse denna typ av samspel har 

för barnens förståelse. Det bör poängteras att resultatet grundar sig på endast en barngrupp vid 

en förskola och därför måste slutsatserna tolkas utifrån detta. Likaså kan viss information 

undgått oss när vi filmat och bedrivit observationerna och även gjort fältanteckningar. 

 

Studien har utgått ifrån bokläsning för barn i treårsåldern vilka står ungefär på samma nivå 

vad gäller utveckling, språk och kunskap. Förskollärarna hade tid och möjlighet att se och 

lyssna in varje barn och fånga dem i stunden.  

 

Även miljön har betydelse för bokläsningen. Enligt Norlin (2013) kan miljö locka barnen till 

läsning om den är väl vald. Detta var något som var viktigt när studien planerades för att få 

barnens fulla uppmärksamhet och inte ha något som distraherade. Studiens genomfördes 

utomhus. Detta var ett önskemål av ordinarie förskollärare, som då hade ansvar för barnen 

och var tvungna att närvara.   

 

6.1 Samspelet vid bokläsning med högläsning, drama och musik 

Utifrån våra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) erfarenheter har bokläsningen ofta varit 

spontan och ibland en väntan på annan aktivitet och förskolläraren har läst en saga enbart med 

rösten som verktyg. Samspelet mellan förskolläraren och barnen har inte varit så synligt och 

det har sällan förekommit några efterföljande samtal eller diskussioner. I studiens observation 

5.1 där högläsning genomfördes på ett liknande sätt var det åtta barn och två förskollärare i en 

halvcirkel på förskolegården och förskollärarna läste sagan om de tre bockarna Bruse och 

använde bara rösten och berättade sedan med små figurer. Barnen fick först se några bilder. 

Sagan lästes livfullt av två förskollärare. Enligt Fox (2003) är sättet man läser på viktigt och 

förskollärarna hade övat att läsa med olika röstlägen. Barnen satt passiva, men om de hade 

förstått något, tog man inte reda på detta. Att enbart använda rösten gav inget samspel mellan 

barnen. Säljö (2000) skriver om vikten av bra hjälpmedel som till exempel dialog, reflektion 

och rekvisita. Alltså gjordes ett nytt försök där artefakter, små leksaksfigurer användes. 

Barnens intresse ökade, de följde figurerna med ögonen men var fortfarande tysta. De frågade 
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inget och inte heller förskollärarna ställde frågor, vilket kan ses som ett misstag (Svensson, 

2011). Observationer av samspel mellan förskollärare och barn eller barnen emellan uteblev. 

Fortfarande var det svårt att veta vad barnen förstod. I stället sågs att förskollärarna hade en 

tydlig ledarposition, barnen är med andra ord mottagare. Det var en envägskommunikation. 

Enligt Jönsson (2007) skapar bokläsningen spänning, dramatik och inlevelser när bokläsning 

kan bli ett slags föreställning. Detta märktes inte trots att vi försökte dramatisera sagan med 

hjälp av olika röstlägen.   

 

Nu förstärktes högläsningen av sagan med drama för att barnen skulle förstå och reflektera 

runt folksagan. Denna fiktiva värld utspelades utomhus i skogen där barnen fick samspela 

med karaktärerna. I observation 5.2 är det åtta barn och två förskollärare som dramatiserar 

sagan. Barnen sitter tillsammans med en förskollärare (Trollet) under bron som är en 

upphängd presenning mellan några träd i skogen. Den andra förskolläraren är på andra sidan 

presenningen så att barngruppen och Trollet inte ser henne. Hon berättar sagan som 

dramatiseras. 

 

Förskollärarna samspelar med barngruppen genom att stötta barnen i aktiviteten genom att 

låta dem vara delaktiga på olika sätt bland annat genom att ställa frågor och hjälpa till i olika 

situationer. Barnen är engagerade på olika sätt. Medan den osynliga förskolläraren berättar 

sagan, förklarar Trollet varför han inte vill att bockarna går över bron. Här går man ifrån 

sagan. Ett nytt moment tillkommer. Trollet störs när bockarna klampar över hans bro. En 

flicka visar empati genom att säga ”Jag får ont i öronen”. Alla är delaktiga på så sätt att de gör 

och svarar på det som karaktärerna (förskollärarna) säger. Det är tre barn som ger uttryck för 

egna tankar och två av dessa samspelar. Enligt Lindqvist (1999) och Björklund (2008)  har 

reflektionen lika stor betydelse som lek och drama för samspelet, vilket visades här.   

 

Vid nästa dramasituation införs en ny dramakaraktär, Jättebocken (en förskollärare). Trollet är 

inte med, så nu först ska alla gå över bron. Han bjuder in barnen att pröva och nu är alla 

barnen aktiva. Två pojkar blir ledare, en av dessa samspelar livligt med Jättebocken och också 

med några andra barn. I gruppen samspelar fyra barn med varandra. Nu har sagan blivit en lek 

och sagan verkar meningsfullare. Hela gruppen engageras. Enligt Fredriksson (2013) är 

drama roligt, därför att barnen kan agera i olika roller och få ny kunskap, som skapar 

förståelse. Både lek och drama sker i en fiktiv värld där barnen kan bearbeta, utmana och 

upptäcka nya färdigheter och kunskaper i verkligheten men också i fantasin. Observationerna 

visade att barnen tyckte att det var roligt på så sätt att alla var delaktiga och förstod vad de 

skulle göra. Några tittade på varandra och härmade efter. 

 

Slutligen dramatiserades sagan på så sätt att fyra av barnen kläs ut, tre till bockarna Bruse och 

en till troll. Här har de svårt att veta i vilken ordning de ska gå över bron. Den som ska vara 

stora bocken blir rädd för Trollet och springer fast det borde vara tvärtom. Det roliga är nu att 

gå över bron och sedan springa. Här kan man se hur sagan har blivit en lek. Förskollärarna 

hjälper till och två barn samspelar. Övriga barn tittar på.  
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I dessa observationer sågs också Cooperative learning som enligt Williams (2006) är ett 

samlingsbegrepp för strukturerat samarbete i grupp och där förskolläraren kan ses som en 

handledare som inte styr utan lotsar barnen till att lära av varandra. Cooperative learning var 

ett viktigt arbetssätt för kamratsamverkan och samspel i observationsgruppen med tanke på att 

gruppen bestod av små barn. Treåringarna behövde någon som handledde dem i samtalen för 

att lotsa dem vidare, när de skulle dramatisera sagan.  

 

Läsförståelsen av sagan har koncentrerats till de moment som innehåller lek: gå på en bro och 

bli rädd för Trollet och springa. När utklädda barn skall dramatisera sagan, behövs mycket 

stöttning, vilket visar att sagan som helhet var för svår för treåringar. Det positiva med sagan 

var att den inbjöds till olika lekar, där barnen också lärde sig att samspela, reflektera och ta 

hänsyn till varandra. Vikten vid val av saga lämplig för åldern poängteras särskilt av Fast 

(2007) och Björklund (2008).  

 

Nu fördes musik in i observationerna 5.3.1 och 5.3.2 för att skapa nya möjligheter till sampel.  

Enligt Ehrlin (2012) är musik ett verktyg som används för att skapa gemenskap, träna språket 

och stärka individer i en grupp. I observationen 5.3.1 kände barnen till visan om bockarna 

Bruse. Två av dem håller förskolläraren i handen, övriga barn kommer efter på led. De främre 

barnen börjar själva sjunga, men så uppstår problemet i vilken ordning de olika bockarna 

kommer. Den som egentligen tyckt rätt, slutar sjunga medan den andra sjunger vidare på sitt 

sätt. Den som kan, sjunger nu också fel. Förskolläraren föreslår att alla ska sjunga 

tillsammans och de tre sjunger. Barnen i ledet har inte alls sjungit och inte visat tecken på 

samspel. Samspelet sker mellan de främre barnen i ledet och liknar en dialog. Gemenskapen i 

barngruppen genom sång uteblir. Inga rörelser gjordes eftersom alla gick. Enligt Ehrlin (2012) 

är detta en orsak som kan förklara ointresset för att sjunga eftersom barnen i stället tittade sig 

omkring. Rörelser förstärker intresset för sång.  

 

Vid nästa tillfälle 5.3.2 hade de musiken som gemensam nämnare för att Trollet skulle 

komma, något som alla barnen ville. Här kan man se hur barnen samarbetade med hjälp av 

stöttning av förskolläraren men också hur vissa barn utvecklats som individer. Här blir 

sångerna meningsfulla eftersom dessa ska locka fram Trollet. Här är samspelet störst förutom 

att alla sjunger, samspelar fem barn och förskolläraren. Instrument används. Denna 

observation stämmer helt med Ehrlins studier (Ehrlin, 2012). Alla har en gemensam uppgift 

att utföra, fem yttrar sig, en vågar gå mot hela gruppen men rycks med, en skrattar och pekar 

när Trollet kommer. Alla tittar ditåt.  Fox (2003) anser att rösten och kroppens röst 

(kroppsspråk) tydliggör olika moment i sången och en persons åsikt. Detta använde ett av 

barnen när den gjorde en reflektion av händelsen och berättade att han inte ville fortsätta 

sjunga. Förskolläraren använde rösten för att hjälpa och stötta barnet för att alla skulle få 

möjligheten att utvecklas. Här ser vi att förskolläraren har en viktig uppgift att lyfta fram 

barnens tankar i diskussioner och samtal. I denna observation samverkar barngruppen under 

jämbördighet och med ömsesidigt engagemang, två centrala dimensioner av kamratsamverkan 
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(Williams, 2006).  Studien visar att det är viktigt att förskolläraren går in och handleder 

grupper i deras samspel och är uppmärksamma på olika samspelsmönster som förekommer.  

 

6.2 Slutdiskussion    

Resultatet visade att barn i gruppen samspelar och reflekterar genom att imitera, berätta, 

lyssna, observera och ställa frågor. Likaså ses i observationerna att det fanns många frågor, 

funderingar, slutsatser och skratt från barnen. I observationerna med dramatisering och musik 

av sagan ses glädje och många former av samspelsmönster såsom Peer Collaboration, 

Cooperative learning och Peer tutoring. Jönsson (2007) poängtera att ett lärande skapas, när 

barnen får förutsättningar att reflektera om saker utifrån egna erfarenheter 

 

Förskolläraren kan också genom sitt agerande utveckla empati i gruppen och acceptans av att 

vi alla är olika och har olika behov och roller i en grupp. Ødegaard (2007) betonar 

förskollärarens viktiga uppgift att låta barnen utvidga sina erfarenheter genom att ställa frågor 

som kan utmana dem. Svensson (2005) menar att de frågor man ställer till barnen som 

handledare ska börja med vad, varför eller hur och poängterar förskollärarens engagemang. 

 

Studiens observationer visar på ett samspel i form av kommunikation och samtal mellan 

förskollärare och barn samt barn emellan. Detta är viktigt att ta till vara i form av reflektion 

och diskussion där barnen kan utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra och ett 

lärande kan ske. Dessa samtal och samspel är också viktiga för att utveckla empati. Här har 

förskolläraren en ansvarsfull roll när hon väljer litteratur och sätt den ska framföras på. Boken 

ska uppfylla flera kriterier, vara meningsfull och kul/ spännande för barnet samtidigt som den 

ska vara utgångspunkt för samtal. I denna studie kan vi se att bokläsningsaktiviteterna kan 

kompletteras med exempel drama och musik, för att förstärka bokens innehåll. Men det gäller 

också att förskolläraren bekräftar barnen och stöttar dem i deras läroprocess och skapar 

samspel. 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är ett socialt samspel den viktigaste faktorn i ett barns 

utveckling, detta då lärandet och utvecklingen står i relation till varandra. Lindqvist (1999) 

menar att kreativt lärande inte är någon isolerad händelse i personens beteende, utan att detta 

sker i interaktionen med andra människor, barnen lär tillsammans och av varandra. Vi tycker 

att bokläsning är en viktig aktivitet för barn i förskolan när det gäller socialt samspel, barns 

utveckling och lärande. Det bör vara en mer prioriterad aktivitet som är inplanerad på 

förskolan och som det avsätts mer tid för än vad vi har upplevt på våra VFU-er. Det ska också 

finnas en pedagogisk tanke med mål och syfte med bokläsningen och till vilken grupp av barn 

man vänder sig. Barn befinner sig i olika utvecklingsstadier och vissa bokläsningsstunder ska 

vara allmänt inriktade medan andra är riktade till vissa barn med tanke på ålder, språk med 

mera.   
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7. Slutord 

Studien vill belysa vikten av samspel inom bokläsningen. Genom att förstärka bokläsningen 

med musik och drama visade studien att barnen är mer aktiva och mera engagerade. När den 

förstärktes med sånger och dramatiserade aktiviteter, där barnen fick träffa de olika 

karaktärerna i sagan skapades en större förståelse för sagan. När barnen blev medskapare 

ökade deras kunskap och förståelse genom att de började ställa frågor och samspela med 

karaktärerna, varandra och förskollärarna framför allt när aktiviteterna påminde om lekar.  

En viktig uppgift är att synliggöra alla barn och hjälpa dem att känna sig trygga i gruppen och 

utveckla en positiv självkänsla som gör att barnen vågar synas och samspela med varandra. 

Till sist vill vi med denna studie inspirera andra förskollärare ute i verksamheterna att vid 

bokläsningen använda musik och drama.  

 

Vi vet att vi inspirerade vår VFU-plats att fortsätta med detta. Idag jobbar de vidare med ” De 

tre bockarna Bruses” uppföljare i form av nya sagor som förstärks med musik och drama. Vi 

kan bara hoppas att arbetet med bokläsningen som grund till ökad kunskap och förståelse 

fortsätter på för åldern lämpligt sätt genom följande skolår och att detta skall inspirera till 

barnens egen läsning och ge Sverige ett bättre resultat vid framtida PISA- undersökningar.  

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vårt Syfte med denna studie var att belysa hur samspeltet mellan barn och mellan barn och 

förskollärare skapas i en bokläsningsaktivitet när musik och drama tillförs i aktiviteten inom 

förskolans praktik. Detta har vi gjort genom observationer i form av videoinspelning samt 

fältanteckningar. I den förskolegrupp som vi observerade hade alla barn svenska som första 

språk. Det hade varit intressant att göra en likadan observation i en förskolegrupp som har 

svenska som andra språk för att kunna jämföra samspelet och då framför allt studera 

språkutvecklingen hos dessa barn. Det hade likaså varit intressant att göra denna observation 

på en grupp 5-åringar som befinner sig i ett annat utvecklingsskede. Hur hade deras 

samspelsmönster sett ut? 
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         Bilaga 1 

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! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

JA, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 

NEJ, jag ger inte tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 
 
Målsman för: ................................................................................................................ ............ 
 
Datum och Målsmans namnteckning 

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