
   

 
 

 

  

 
  

 
 

 

Självständigt arbete inom grundlärarprogrammet 
med inriktning mot arbete i fritidshem, 15hp 
 
”Högläsning och bearbetning av litteratur genom skapandeaktivitet” 

Rebecka Elmkvist 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Författare: Rebecka Elmkvist 
Handledare: Linda Johansson 
Examinator: Liselotte Eek 
Karlsson 
Termin: VT17 
Ämne: Utbildningsvetenskap 
Nivå: Grundnivå 



  

 2 

 
Engelsk titel: ”Story reading and processing the litterature by creative activities”  

 
Abstract 
Utvecklingsarbetet syftar till att utveckla elevernas läsglädje och intresse för böcker genom att 
införa regelbunden högläsning ett par dagar i veckan. Med ett långsiktigt mål att det bidrar till 
en ökad läsutveckling och läsförståelse. Arbetet syftar även till att erbjuda eleverna möjlighet 
att bearbeta litteraturen genom skapandeaktiviteter. Arbetet riktar sig mot elever i årskurs två 
där det i nulägesanalysen framgick att eleverna har svårigheter med bland annat 
läsförståelsen. För att samla in material använde jag mig av observationer och intervjuer. 
Under fem veckor utfördes utvecklingsarbetet ute i verksamheten och med hjälp av insamlat 
material kunde jag se att elever visade stort intresse för litteraturen vi läst. Jag kunde också 
observera hur de bearbetade den genom samtal med klasskompisar och genom den värld de 
skapade. Eleverna använde sin fantasi och skapade världen utifrån sina egna önskemål och det 
som eleverna fångat intresse för i litteraturen. Resultatet visade även att eleverna samtalade 
om litteraturen under fria former och kunde återberätta för varandra om händelser samt 
samarbetade på ett bra sätt i skapandeprojektet.  

 
Nyckelord: 
Högläsning. Läsförståelse. Läsutveckling. Läsintresse. Fritidshem. Skapande.  
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1. Inledning och bakgrund 
 
Utvecklingsarbetet handlade om att högläsning infördes regelbundet i fritidshemmet för att 
stödja elevernas läsförståelse, läsutveckling och öka elevernas intresse för läsning. Jag 
arbetade med högläsning ett par gånger i veckan under samlingen före mellanmålet samt ett 
skapande projekt kopplat till boken som lästes, för att bearbeta litteraturen i andra former. Det 
var ett viktigt arbete för elevernas del då läsning är ett problemområde som deras lärare har 
uppmärksammat, likaså har jag observerat detta under tidigare praktiktillfällen på samma 
skola.  
 
I läroplanen och det nya kapitlet riktat mot fritidshemmet står det bland annat att 
fritidshemmet ska komplettera skolan (Skolverket, 2011). Det här är en stor anledning till att 
utvecklingsarbetet utfördes efter skoltid som ett komplement till den läsning som sker i 
skolan. I läroplanen står det även att eleverna ska lära sig att uttrycka sig genom olika 
uttrycksformer, tal, skrift och bild (Skolverket, 2011), varav tal och bild är de delar som var 
kopplat till utvecklingsarbetet. Skolverket (2011) belyser även vikten av att eleverna ska få 
möjligheten att lära sig ord och begrepp så att de kan uttrycka sina ”behov, känslor, kunskaper 
och åsikter ” (s.26). Även hur andra människor kan uppfatta det eleven säger och hur det 
berör eleven själv och andra (a.a.). Med högläsning som metod erbjöds eleverna detta i 
utvecklingsarbetet.  
 
Lundberg (2011) är en forskare som skriver om vikten av högläsning, bland annat att 
högläsning inte bara är högläsning av en berättelse, utan även att barnen får möta nya ord och 
hur de hänger ihop. De får också lära sig hur berättelser är uppbyggda. Högläsning bör ske 
med inlevelse och spänning för att fånga eleverna och visa dem att det är intressant att läsa 
böcker. Genom att visa eleverna att det är intressant med böcker kan det öka deras intresse för 
ord, bokstäver och läsning, vilket gynnar deras språkutveckling. Ytterligare några författare 
som skriver om högläsning är Lundberg och Sterner (2010), som skriver om att alla barn har 
nytta av högläsning och att högläsning inte bara är för nöjes skull. Barnens ordförråd byggs 
upp och de får möta nya ord de kanske inte möter i vardagliga samtal. Högläsning kan också 
bidra till att barnen möter nya världar, fyllda av spänning, äventyr och kunskap vilket ofta 
leder till att barnen skapar ett eget intresse för läsning och böcker (a.a.). En annan viktig 
faktor utöver själva högläsningen var att ge barnen möjlighet att samtala om litteraturen. 
Schmidt (2013) har utfört en studie som visar att det är viktigt att barn får arbeta med 
litteratur för att de ska få förståelse och kunna skapa mening i det de läser. Chambers (1993) 
talar också om hur barn genom boksamtal kan reda ut frågetecken och på så sätt förtydliga 
bokens mening och handling. Att boksamtal kan leda till elevers läslust och att eleverna blivit 
bokslukare är något Eriksson Barajas (2012) skriver om och som författaren sett bevis för i 
sin studie. 
 
Boksamtal är inte den enda aktivitet som är viktigt för elever att bearbeta litteratur genom. Att 
arbeta med skapande för att bearbeta litteratur är också en viktig aktivitet i arbetet. Arnesson 
Eriksson (2009) skriver om att genom att använda fantasin får barnen lära sig kunskap. 
Arbetssättet skapande bidrar även till att undervisningen sker på ett roligt sätt och nära 
elevernas egna erfarenheter. När eleverna har roligt och får skapa saker uppstår de bästa 
förutsättningarna för eleverna att lära sig och utvecklas. Ännu en författare som talar om 
vikten av praktisk kunskap är Änggård (2005), som skriver om att lärarna genom skapande 
och ett praktiskt arbetssätt erbjuder eleverna möjlighet att lära sig med kroppen och alla 
sinnen. Det gör också undervisningen mer lustfylld och eleverna kan göra kunskapen till sin 
egen när de bearbetar kunskapen i form av skapande. Änggård skriver att barn tar till sig 
kunskap bättre när de aktivt får arbeta med den och inte bara informeras om den.   
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2. Nulägesanalys 
 
Genom observationer under tidigare VFU1 och genom samtal med klasslärare och pedagoger 
på fritidshemmet fick jag veta att flera elever i klass två har svårigheter med läsning och att de 
inte uppnår målen i läroplanen. Eleverna läser vid extra tillfällen flera gånger i veckan för att 
utveckla sin läsförståelse och lässtrategi. En del av dem kan läsa någorlunda flytande men de 
förstår inte alltid vad de läser. En del av eleverna behöver öva på att läsa flytande och inte 
staka ut eller bokstavera orden. Många av dem behöver öva på hur man läser en hel mening 
eller stycke; läsa med inlevelse och ta paus efter punkt. Högläsning förekommer endast 
sporadiskt i nuläget på fritidshemmet och pedagogerna har försökt att införa det som rutin 
men inte lyckats på grund av tidsbrist och omorganisation i personalgruppen. Under en längre 
period har det skett många personalbyten vilket har lett till att den ordinarie pedagogen som 
varit där längst och som känner till verksamheten och eleverna inte haft tid och möjlighet att 
ägna sig åt högläsning. Fritidshemmet är en avdelning med 40 elever inskrivna i årskurs två.  
 
I samråd med pedagogerna och klasslärarna fick jag stöd i att basera mitt utvecklingsarbete på 
högläsning på fritidshemmet. Den bok som lästes var Bröderna Lejonhjärta av Astrid 
Lindgren, en bok som de redan påbörjat läsningen av. Under högläsningen kommer mycket 
fokus ligga på att föra boksamtal tillsammans med eleverna för att få deras förståelse för 
boken och att de ska lära sig återberätta det lästa. Arbetet var tänkt att väcka deras intresse för 
litteratur för att på längre sikt gynna elevernas läsförståelse vilket eleverna var i behov av.   
Den andra delen i arbetet var att starta ett skapande projekt kopplat till boken för att eleverna 
skulle få en möjlighet att bearbeta litteraturen. Skapandeprojektet gick ut på att eleverna 
tillsammans skulle skapa en Bröderna Lejonhjärta värld, där eleverna fick bygga upp 
bakgrund, natur och karaktärer de förknippar med boken.  

3. Syfte  
 
Syftet med arbetet är att öka elevernas intresse för läsning och böcker som en del i deras 
läsutveckling och läsförståelse samt erbjuda eleverna en möjlighet att samtala om boken och 
skapa en värld för att bearbeta boken. 
 
 
 
  

                                                
1 Verksamhetsförlagd utbildning 
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4. Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer jag presentera tidigare forskning kopplat till utvecklingsarbetets 
syfte. Forskningen är tematiserad under rubrikerna; läsning i skolan, högläsning, boksamtal 
och arbetsmetoden skapande för att skapa tydlighet.  
 

4.1 Läsning i skolan 
Ewald (2007) talar i sin avhandling om att utgångspunkten för läsning handlar om 
meningsbildande och språklig förståelse. Användning av barn- och ungdomslitteratur i 
undervisning som kunskapskällor ses som gynnande för elevers lärprocess. Hennes 
undersökning visar att bokslukare, ett traditionellt begrepp, består av en förvånansvärt liten 
grupp elever. Undersökningen visar också att många elever visar ett intresse för det fiktiva, 
men bland äldre elever är det allt fler som påvisar att de inte är intresserade av läsning eller 
litteratur, och att de motsätter sig att läsa i skolan. Det är så att elever med bristfälliga 
läserfarenheter i bagaget tyvärr lämnas ifred och att det inte görs någon åtgärd angående deras 
bristande läsintresse. De läser endast så lite de nödvändigtvis måste. Medan andra elever 
upplever att de inte hinner läsa, varken i skolan eller i hemmet, på grund av andra 
skoluppgifter. I grundskolans mellanår är det inte så stora kontraster mellan elever som gillar 
att läsa samt de som inte gillar att läsa. Kontrasterna ökar med åren. Den undervisning som 
präglar svenskundervisningen är den traditionella; språkövningar, grammatik med mera. Det 
finns inte mycket utrymme alls för läsning av litteratur i undervisningen, speciellt inte 
särskilda litteraturprojekt eller teman. Den litteraturundervisning som sker är endast i syfte för 
att öva på språk- och läsfärdigheter men är inte alls kopplat till några av de demokratiska- 
eller värdegrundsmål som står med i kursplanen för svenska. Albright och Ariail (2005) har i 
USA gjort en studie om högläsning i grundskolan. I de lägre skolåldrarna förekommer det 
mycket högläsning men det är minst lika viktigt att läsa högt för äldre elever. Det är däremot 
inte bara högläsning som är viktigt, utan det är också viktigt att erbjuda eleverna tid och 
möjlighet att diskutera det de fått höra eller själva läst. Det här kan påverka deras intresse för 
läsning och litteratur på flera positiva aspekter bland annat deras läsutveckling och 
läsförståelse. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Figur 2. Läsandets cirkel (Chambers, 1993, s.13) 

Att läsa 
(Tid att läsa. 
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”Jag tycker om det. Jag 
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Organiserade boksamtal. 
”Vardagsprat” om böcker 

VUXENSTÖD 

Att välja 

(Bokbestånd, åtkomlighet, 
tillgänglighet, skyltning 

och presentation) 
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Chambers (1993) menar att allt börjar med ett val. Innan läsningen kan påbörjas måste en bok 
väljas. Efter och under läsningen reagerar vi och får respons från andra människor. Vi blir 
påverkade av andra människor i vardagliga samtal där vi pratar om det vi läst. Genom att 
berätta om sin egen läsning eller lyssna på andra som berättar om sin läsning blir vi 
påverkade. Vi stimuleras, får upplysningar och lust att göra något nytt vi inte är vana vid. 
Genom samtal om böcker kan vi få ”en puff uppåt i litteraturspiralen” (s.16). Efter reaktionen 
och all respons tar vi oss tid att läsa, i alla dess olika former, den form som passar mig bäst. 
När den boken sedan är slut börjar vi om från början och cirkeln är sluten (a.a.).  

4.1.1 Högläsning 
Lundberg (2011) skriver i sin artikel Läs högt för era elever! att barn som har hört många 
sagor och berättelser är bättre förberedda för skolstart än de elever som inte har det. 
Högläsning är alltså av stor betydelse för barn och deras språkutveckling, det ger dem 
kunskap som hjälper dem att få ett försprång när det kommer till att uppnå målen i ämnet 
svenska. Han skriver vidare att föräldrarna har ett viktigt uppdrag gällande högläsning, det är 
föräldrarnas uppgift att visa barnen att läsning är intressant och en viktig kunskap i livet. 
Lundberg skriver även om den personliga närvarons magi; att det är i samspel med andra 
människor som vi utvecklas. För att barn ska kunna utvecklas, dels språkligt, socialt och 
emotionellt krävs det samspel med andra barn och vuxna. Högläsning är inte bara högläsning 
av en berättelse. Barnen får lära känna orden, hur de hör ihop och hur berättelser är 
uppbyggda. Högläsning bör ske med inlevelse och spänning. Det visar eleverna att det är 
intressant att läsa böcker och det kan bidra till att eleverna får ett intresse för ord, bokstäver 
och för läsning över huvud taget. Vuxna och lärare är läsande förebilder (a.a.). Lundberg och 
Sterner (2010) beskriver att alla barn har nytta av högläsning, det är inte bara nöje. Barnen får 
bland annat möta nya ord som de annars inte möter i vanliga samtal, det leder till att barnens 
ordförråd fylls på. Barnen kommer efter hand att lära sig hur berättelser är uppbyggda vilket 
kommer gynna deras egen läsning. De kommer upptäcka nya världar fyllda av spänning, 
äventyr och ny kunskap vilket oftast leder till att barnen skapar eget intresse för läsning och 
böcker. Barnen får likaså öva sig på att vara uppmärksamma och koncentrerade under längre 
stunder när de sitter och lyssnar på en berättelse (a.a.). 
 
4.2 Boksamtal 
Schmidt (2013) studie visar att identitetsskapande genom text är något väsentligt om vi vill att 
barn ska läsa och fortsätta läsa. Det är viktigt att arbeta med texterna eleverna läser för att de 
ska få förståelse och skapa mening i det de läser samt att frambringa tydlighet. Att använda ett 
sådant arbetssätt i undervisningen är av stor betydelse för elevers utveckling. Trots att elever i 
efterarbetet inte alltid kan återberätta vad boken handlade om har de alltid någon form av 
minne av deras åsikt om handlingen. Problematik som kan uppstå är när elever gör motstånd 
och inte vill läsa och visar att de inte ser någon mening med att läsa. Ytterligare ett problem 
kan vara att eleverna inte förstår varför de ska lära sig läsa bättre än vad de redan kan. Det kan 
även uppstå problematik i form av bristande läsutveckling och läsförståelse om eleverna inte 
får samtala med andra om böcker, texter och inte får dela med sig av sina upplevelser och 
uppfattningar. Studien och undersökningen visar vikten av att eleverna får tid och möjlighet 
att kommunicera efter läsning i undervisningssyfte. Då populärkulturella och multimodala 
texter är vanligt i elevernas vardag är det viktigt att skolan erbjuder alternativ till dessa, bland 
annat låta eleverna utforska andra former av text och öppna upp deras textrepertoar och syn 
på litteratur. Schmidt menar att det är väsentligare än att använda sig av de populärkulturella 
och multimodala texterna även i skolan. ”… barnens egna resurser i form av tankar och 
språklig kompetens kan utnyttjas och integreras i processer kring språkliga strukturer och 
fenomen.” (s.261) och det bör göras då studien pekar på att det innebär en gynnsam 
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förbättring för elevernas läs- och kunskapsutveckling (a.a.). Ewalds (2007) undersökning 
visar att det är stor brist på tid till textsamtal för eleverna och de får ingen tid till att reflektera 
över det de läser. Även vid särskilda läsprojekt eller lässatsningar är det stor avsaknad av 
fördjupad reflektion, både individuell och gemensam.  
 
Chambers (1993) skriver att det är viktigt att prata om böcker med barn. Hur ska de annars 
kunna bli läsare om ingen pratade om alla de böcker som finns att välja mellan eller samtala 
om de tecken eller ord som finns på sidorna. Barn behöver stöd och vägledning för att bli 
läsare. Det finns tre ingredienser i ett boksamtal. Nummer ett är utbyta entusiasm. Samtal om 
böcker brukar oftast börja på grund av att någon är entusiastisk över ett stycke eller en bok 
den läst. Personen brukar då förklara vad entusiasmen baseras på och vad den kommer ifrån. 
Har de andra inte läst boken brukar de ofta fråga vad den handlar om varpå de får en kort och 
enkel förklaring, inte särskilt detaljerad. Man talar också om vad man gillade och inte gillade 
med boken. Har de andra personerna också läst boken brukar de istället börja prata om 
specifika bitar i boken och fråga vad den andra tycker. Det finns två olika typer av entusiasm. 
Entusiasm över gillande vilket är delar i boken som de har gillat/uppskattat, blivit imponerade 
av eller förvånad över och som har bidragit till att de har läst färdigt boken. Sedan finns det 
entusiasm på grund av ogillande, ogillande för något de läst eller en händelse i boken som fått 
dem att avbryta läsandet.  
 
Den andra ingrediensen Chambers skriver om är utbyta frågetecken/svårigheter. Läsaren visar 
ofta ogillande för sådant de inte har förstått. I ett boksamtal kan läsaren då få hjälp att reda ut 
frågetecken genom att först förklara händelsen denne ogillat. Efter det här kan bokens mening 
förtydligas och skapas i boksamtalet. Man hjälper varandra att reda ut frågetecken och det 
bidrar till att läsarna får en förståelse för boken och textens handling. Den tredje ingrediensen 
i ett boksamtal är utbyta kopplingar/upptäcka mönster. När vi löser problem och reder ut 
frågetecken gör vi det genom att hitta samband i texten. Exempelvis samband i språket, 
händelser eller personer. Människor gillar inte förvirring. Vi letar alltid efter sammanhang, 
mönster, ”som visar hur saker hänger ihop på ett begripligt sätt” (s.21). Chambers skriver 
vidare att en vanlig koppling är världen-till-texten, man jämför exempelvis händelser och 
personer i boken med händelser och personer i verkliga världen i läsarens omgivning. Man 
kan också jämföra olika texter eller böcker med varandra, både likheter och olikheter. Det 
som krävs för att göra dessa jämförelser är våra minnen, både minnen från vårt egna liv samt 
minnen från olika texter vi har läst. De minnesbilder som uppstår när vi läser är en viktig del 
av läsupplevelsen samt en bidragande del till att vi njuter av läsning och böcker. När vi 
samtalar om böcker är det vanligast att samtalen handlar om de minnen vi återupplevt när vi 
läst.  
 
Dessa ingredienser förekommer däremot inte i någon speciell ordning när vi samtalar, utan 
det beror helt på deltagarnas behov. Behov såsom att dela med sig av sin entusiasm, motvilja 
eller få hjälp att reda ut något frågetecken. Boksamtal ger oss möjlighet att reda ut tankar och 
känslor som boken väckt och skapa tolkningar tillsammans utifrån texten. För att kunna lära 
barn att samtala om böcker är det viktigt att klargöra, för både barn och vuxna, att allt är värt 
att berätta. Det förekommer allt för mycket människor som är osäkra eller rädda för att göra 
”fel” och att få höra kommentarer om detta. Barn ska inte lära sig att hålla sina tankar för sig 
själva. Barn ska lära sig att dela med sig av vad som förekommer i deras huvud. Vuxna får 
inte avvisa vad barnen egentligen tycker. Barnen måste kunna lita på läraren och känna sig 
trygg i miljön för att kunna dela med sig av tankar, känslor, åsikter, minnen och vad det nu 
kan vara barnen vill dela med sig av (a.a.). 
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Eriksson Barajas (2012) är ytterligare en författare som skriver om boksamtal och uttrycker i 
sin undersökning att elever som deltar i boksamtal kan vara mycket hängivna och diskutera 
litteraturen tillsammans med varandra. Eleverna delar med sig av sina läsupplevelser under de 
tillfällen boksamtalen skedde och dessa blev en mötesplats för eleverna där litteraturen 
diskuterades och kopplades till det verkliga livet. Boksamtalen är utmärkta tillfällen att arbeta 
med olika moment som står i kursplanen för ämnet svenska. Det står bland annat att eleverna 
ska utveckla sin egen identitet och få förståelse för omvärlden. Det står också att eleverna i 
årskurs 4-6 ska läsa skönlitteratur ”som belyser människans villkor och identitets- och 
livsfrågor” (s. 126). Hon menar då att boksamtal och de samtal som förs där är naturligt givna 
situationer för eleverna att diskutera sådana värderingsfrågor. Hennes studie visar att eleverna 
lyssnar på varandra i boksamtal. I samtalen får eleverna också möjlighet att öva på att 
argumentera för sina åsikter i värderingsfrågor och dela med sig av sina åsikter som de får när 
de läser litteraturen. Boksamtal är alltså en bra undervisningsmetod för eleverna där de kan 
öva på att muntligt diskutera livsfrågor som litteraturen kan väcka utöver läslust. Det verkar 
inte heller påverka elevernas nöjesläsning negativt. Hon tror att de boksamtal som fördes 
under hennes studie istället har gett eleverna läslust och bidragit till att eleverna blivit 
”bokslukare och bokälskare” (s. 127). 
 
4.3 Arbetsmetoden skapande 
Att arbeta med en saga som tema uppmuntras både pedagoger och barn av och det ger dem 
arbetsglädje skriver Arnesson Eriksson (2009). Genom fantasi får barnen lära sig lösa 
problem och vara kreativa. Genom detta arbetssätt sker all undervisning på ett roligt sätt och 
nära barnens egna erfarenheter eftersom arbetet möter barnen på deras nivå där de ofta är; i 
leken. Arbetssättet de utgår från kallar de saga som grund för lärande. I förskolan har det 
länge funnits upplevelsebaserat lärande medan det i skolan är ganska nytt. Upplevelsebaserat 
lärande innebär bland annat att man arbetar med metoder såsom rollspel, simulering, drama 
och skapande med flera. Metoden författaren jobbar med är sagan som tema på förskolan. Det 
innebär att sagan används som en röd tråd i undervisningen, elevernas kunskaper och tidigare 
erfarenheter är ytterligare något deras arbete utgår från. På så sätt får eleverna ”lära sig i ett 
meningsfullt sammanhang som också är inspirerande och roligt” (s.13). Författaren skriver 
vidare om ett talesätt en kinesisk filosof en gång sa och som används flitigt i deras arbetsform. 
”Jag hör – Jag glömmer. Jag ser – Jag minns. Jag gör – Jag förstår” (s.13). När barnen får 
uppleva saker minns de och när de har roligt och får göra saker skapas de bästa 
förutsättningarna för barnens lärande och utveckling. I den skapande verksamheten utgår de 
från sagan och den ger pedagogerna inspiration till vad de ska arbeta med för skapande 
former. Barnen uppmanas då också prova nya saker och arbetssätt. Författaren skriver att det 
är viktigt att ge tid åt skapande verksamhet men också avsätta tid för för- och efterarbete 
såsom samtal om skapandet och se till att barnens färdiga skapelser finns tillgängliga i miljön. 
Trots att det är viktigt att barnen får bearbeta sagorna i form av skapande är det också viktigt 
att ge utrymme för det fria skapandet. Barnen behöver lära sig använda sin egen fantasi. 
Därför behöver material för skapande finnas tillgängligt och synligt för barnen att ta del av 
när de själva känner lust för det. Även i det fria skapandet är det vanligt att barnen tar 
inspiration från sagan. När det kommer till material kan naturmaterial vara minst lika bra som 
annat material. Både för att ge barnen inspiration men även material att använda för att rita 
och skapa, samma sak gäller återvunnet material såsom äggkartonger, mjölkpaket och 
petflaskor med flera (a.a.).  
 
Änggård (2005) skriver också om betydelsen av att använda skapande i undervisningen, 
praktisk kunskap som erbjuder eleverna att lära sig med hela kroppen och alla sinnen. Det gör 
också undervisningen mer lustfylld och ingående. Genom att eleverna får bearbeta kunskapen 
i form av skapande så gör eleverna kunskapen till sin egen. Barn tar till sig kunskap bättre när 
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de aktivt får arbeta med den och inte bara informeras om den (a.a.). Barnes (1994) är ännu en 
författare som skriver om vikten av att barn ska få arbeta med skapande. Skapande kan bidra 
till att barn lär sig förstå och tolka olika erfarenheter och upplevelser, de får en tydligare bild 
av världen omkring och de lär sig genom skapandet att uttrycka sig. Det barnet skapar visar 
på en personlig mognad och hur de upplever världen. Att använda skapande och/eller bilder i 
undervisningen påvisar positiva faktorer av deras utveckling, det finns inga rätt eller fel när 
det kommer till skapande. Barnen lär sig också hantera och uttrycka olika känslor genom att 
vara kreativa. Barnen kan få hantera problemlösning, fatta beslut och de lär sig också använda 
och urskilja olika material och vilket material som passar vid en specifik situation. Barnes 
menar att om barnen får använda sin fantasi i skapandet så når det en ny kunskap (a.a.). 
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5. Pedagogisk positionering 
I det här kapitlet presenteras utvecklingsarbetets pedagogiska positionering med 
teorianknytning till det sociokulturella perspektivet och bland annat teorin om lärande i 
sociala sammanhang.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2012) talar om det sociokulturella perspektivet där lärandet sker mellan individer i 
sociala sammanhang. Genom interaktion utvecklas språket och språket är ett verktyg som ger 
barnet möjlighet att delta i olika sociala sammanhang. Barnets språk påverkar den kognitiva 
utvecklingen. Författaren skriver om Vygotskij som är en huvudfigur inom det sociokulturella 
perspektivet och som hävdar vikten av samspel vid inlärning. Mediering innebär att 
människor använder redskap/verktyg för att förstå världen och verka i den. Ett sådant redskap 
är det språkliga. Det språkliga redskapet utvecklas i gemenskaper. Barn lär sig språk i samspel 
med personer i barnets närhet. Barns utveckling sker i två delar, först i det sociala och sedan 
på individnivå. Det som utformar vårt tänkande, fantasi och förmågan att minnas är 
kommunikationen vi för tillsammans med andra (a.a.).  
 
Inom det socialkulturella perspektivet framhålls en primär och en sekundär socialisation. Den 
primära är den vi får i vardagslivet tillsammans med familj och vänner och det börjar ske 
redan när barnet är väldigt litet. Den primära socialisationen är väldigt viktig men för att 
fungera i det komplexa och utvecklade samhälle vi lever i behöver vi även en sekundär 
socialisation. I det här fallet undervisningen och utvecklingen i skolan tillsammans med andra 
elever och lärare. Det finns två olika begrepp, det vardagliga och det vetenskapliga begreppen 
som är den största skillnaden mellan primär och sekundär socialisation. De vardagliga 
begreppen innebär det vardagliga språket vi lär oss för att kunna samspela i det vardagliga 
livet. De vetenskapliga begreppen innebär sådana begrepp som vi inte möter i vardagen. 
Dessa begrepp behöver man få förklarade för sig för att man ska förstå innebörden och lära 
sig dem. Exempel på vetenskapliga begrepp kan dels vara de grammatiska termerna såsom; 
substantiv och adjektiv eller de matematiska termerna addition och multiplikation. Skolan är 
den plats där barnen ska lära sig de vetenskapliga begreppen. Det är viktigt att barnen går i 
skolan för att lära sig de kunskaper de behöver för att kunna förstå världen runt omkring. 
Barnet är beroende av hjälp och stöd av omgivningen såsom lärare/vuxna, den som är mer 
kunnig, för att förstå omgivningen och världen (a.a.). 
 
Inom det sociokulturella perspektivet talas det om den närmaste proximala utvecklingszonen 
som handlar om Vygotskijs sätt att se på lärande och utveckling som en konstant process. När 
ett barn väl har lärt sig något så är denne också på god väg att lära sig något nytt, det innebär 
att vi ständigt har nya färdigheter och förmågor inom räckhåll. I utvecklingszonen är barnen 
mottagliga för instruktioner och förklaringar, det är här personer med mer kunskap inom 
ämnet kommer in i bilden, exempelvis en lärare eller annan elev, och kan handleda eleven i 
lärandet och dess utveckling (a.a.). Vygotskij (1995) talar om två olika delar i 
kunskapsprocessen; reproduktion och produktion. Reproduktion handlar om minnet, vilket är 
en utgångspunkt för tänkandet. Produktion handlar om det kreativa, vilket är en förutsättning 
för att människan ska kunna skapa något nytt. 
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6. Metod 
I det här kapitlet beskrivs arbetets metod utförligt tematiserat under rubrikerna; 
aktionsforskning, observation, dokumentation, intervju och etiska övervägande. Först en 
kortfattad förklaring kopplad till litteratur och sedan hur metoden används praktiskt i 
utvecklingsarbetet. 

   
6.1 Aktionsforskning 
Denscombe (2009) förklarar vad aktionsforskning innebär. Det är en forskningsmetod som 
innebär att forskaren gör en förändring på ett verkligt problem, inte bara undersöker för att få 
förståelse för problemet. Arbetet har en praktisk inriktning, det finns ett verkligt problem som 
ska förändras i processen. Aktionsforskning är en populär forskningsmetod särskilt inom 
bland annat utbildning, hälsovård och social omsorg. De ser potential i metoden att förbättra 
och utveckla sina verksamheter.   
 
I forskningsprocessen skriver Denscombe att deltagarna som berörs av forskningen ska vara 
delaktiga i genomförandet, inte vara passiva deltagare. Deltagandet är aktionsforskningens 
igenkänningstecken. Forskningen och genomförandet måste vara sammanhängande och 
deltagarna måste alla vara medverkande på samma nivå. Det kan liknas vid deltagarforskning 
men dessa två får inte blandas ihop då det är skillnader mellan dem. I deltagarforskning 
bedrivs forskning på långt avstånd där resultatet inte har någon mening för praktikerns egen 
verksamhet. I aktionsforskning måste forskaren undersöka sin egen praktik med syfte att 
förändra den. Det är inga stora förändringar som kan ske då aktionsforskningen utförs 
platsbundet och småskaligt.  Ofta handlar det om en förändring som handlar om professionell 
självutveckling. Det handlar om att en person är villig att förändra sin verksamhet och metod 
till det bättre och att arbeta för att ständigt förändra verksamheten till det bättre. Den 
datainsamling som aktionsforskningen inbringar kan användas systematiskt som hjälpmedel 
till förändring (a.a.).    
 
Denscombe skriver vidare att aktionsforskningsprocessen är en cyklisk process. Som 
utgångspunkt i praktiken/verksamheten görs en reflektion, man identifierar ett problem eller 
utvärderar en förändring och genom reflektion och dra slutsatser utförs sedan forskning, 
systematiskt och grundligt. Resultaten från forskningen används sedan till en handlingsplan i 
hur man ska förändra verksamheten, efter det görs den verkliga förändringen. Nedan kommer 
en modell till den cykliska process Denscombe talar om som jag förenklat för att tydliggöra 
aktionsforskningens process.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Förenklad modell. Se ursprunglig modell i; Denscombe, 2009, s. 173 

Praktiken/verksamheten 

Reflektion 

Forskning Handlingsplan 

Förändring 
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6.2 Observation 
Denscombe (2009) talar om observation och att det är ett tydligt sätt att samla in data på. 
Genom observation litar du inte bara på det folk säger om händelser eller liknande utan du ser 
händelserna och hur folket reagerar och agerar. Det finns två olika typer av observation, 
systematisk observation som ofta kopplas till kvantitativ data och så finns det deltagande 
observation som innebär att forskaren deltar i situationerna den ska observera. Deltagandet i 
sådana situationer är ofta nödvändigt för att förstå gruppen i sin helhet och dess kulturer.  
 
6.2.1 Deltagande observation 
Deltagande observation innebär att man kan observera utan att de observerade märker något. 
Om de heller inte vet att de blir observerade kommer de heller inte bete sig på något annat sätt 
än det normala. Genom att bibehålla den normala miljön så kommer den data som samlas in 
vara så nära det normala/verkliga som möjligt, genom att vara deltagande och under 
”täckmantel” så kommer hela sanningen fram. Sådant de kunde försökt dölja om de visste att 
de blev observerade. Det här kallas dold deltagande observation. Forskaren kan på så sätt se 
allt av det som verkligen händer i verkliga situationer (Denscombe, 2009).  
 
Denscombe (2009) skriver att genom att vara deltagande får forskaren också möjlighet att 
vara delaktig i situationer som den observerar och på så sätt få en djupare inblick. Genom att 
vara deltagande får forskaren också se händelserna från alla synvinklar och förhoppningsvis 
se vad som ledde fram eller var den avgörande faktorn till en viss händelse. Syftet med 
deltagande observation är att få insikt i kulturer och händelser, sådana insikter som man bara 
kan få genom att vara delaktig i kulturen och händelserna. Att vara delaktig ger forskaren 
möjlighet att få en djupare insikt i materialet, mer detaljerat och komplext. Det blir en 
holistisk förståelse där de olika individuella delarna undersöks i förhållande till andra delar 
och/eller i förhållande till hela händelsen. Materialets validitet är hög vid deltagande 
observation (a.a.).  
 
Att vara en deltagande observatör kan också innebära att forskaren endast är där och ”i 
händelsernas centrum” (Denscombe, 2009, s.284). På så sätt har forskaren inte en lika 
delaktig och aktiv roll men fortfarande medverkande i händelserna och kulturerna. 
Denscombe ger ett förslag på en sådan observatör som en receptionist. Denne är en del i det 
normala samtidigt som det finns en distans till händelsernas centrum. Ett annat exempel är 
”att umgås med en grupp snarare än att bli medlem av gruppen” (Denscombe, 2009 s. 284). 
Detta sätt gör det möjligt för forskaren att tala om sin forskning och avsikt, då denne inte är 
under täckmantel eller dold, samt få gruppens samtycke till undersökningen vilket inte är 
möjligt i den fullständiga versionen av deltagande observation; totalt deltagande. En nackdel 
med denna typ av deltagande observation är att forskarens ärliga deltagande kan störa den 
naturliga miljön. Denna form av deltagande observation kallas deltagande som observatör 
(a.a.).  I utvecklingsarbetet tog jag rollen som deltagande observatör. Eleverna visste att jag 
var i verksamheten för att utföra mitt arbete och att jag var där med en avsikt och ett syfte. De 
tillfällen jag observerade i arbetet var de tillfällen jag steg tillbaka under samlingen och en 
annan pedagog tog hand om högläsningen. På så sätt kunde jag, från andra sidan boken, 
observera barnens upplevelse av högläsningen. Genom att ägna mig åt deltagande observation 
fick jag en mer detaljrik insikt än om jag endast observerat eleverna utifrån eller under tiden 
jag läste. Jag observerade även eleverna under de tillfällen de skapade för att se hur de 
bearbetade litteraturen, samtalade om boken samt vad eleverna visade intresse för. Jag var då 
deltagande i deras gemenskap, med rollen som pedagog och kunde enkelt observera deras 
agerande och samtal. 
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För att göra bra observationer är det viktigt att komma in i undersökningen med ett öppet 
sinne. Forskaren kan inte på förhand ”fastställa hypoteser som han eller hon vill pröva” 
(Denscombe, 2009, s. 285) utan forskaren är där för att lära sig om situationerna och 
händelserna från grunden. Desto mer tid forskaren kan lägga på observation desto bättre 
resultat eftersom forskaren hinner få mer lärdom av gruppen och händelserna. Det är ingen 
snabb forskningsmetod. Det tar tid att bygga upp förtroende och bygga relationer för att bli 
delaktig i gemenskapen samt att samla in data. I början av arbetet bör forskaren koncentrera 
sig på att få en helhetsbild av gruppen. Denscombe kallar detta för en holistisk observation. 
Efter att ha fått en helhetsbild kan forskaren sedan rikta in sin observation på speciella 
områden eller händelser. Det blir då en mer fokuserad observation. Då jag hade fördelen att 
känna elevgruppen sedan tidigare VFU i verksamheten och att de visste vem jag var, behövde 
jag inte lägga mycket tid på att bygga upp förtroende eller relationer. Jag hade en helhetsbild 
så jag kunde direkt rikta in mig på att observera särskilda händelser och fokusera på det jag 
skulle observera. Eftersom eleverna kände mig var jag redan en i gruppen och de kunde 
fortsätta med sin normala vardag utan att känna sig iakttagna.  
 
 
6.3 Dokumentation  
Denscombe (2009) skriver att som observatör och forskare i fältet krävs det att du 
dokumenterar dina observationer. Förslagsvis genom fältanteckningar. Det är viktigt att 
dokumentera så snart som möjligt efter en observation eftersom minnet kan svika oss genom 
att glömma bort viktiga detaljer. Det är ett viktigt moment som är bra att få in som rutin efter 
varje observationstillfälle. Men det är viktigt att dokumentationen görs åtskild från platsen 
och människorna som observeras. Då det annars kan störa den naturliga miljön och att 
forskaren kan avslöja sin roll som observatör (vid totalt deltagande). Under arbetets gång 
skrevs fältanteckningar, efter högläsningstillfällena samt efter observationerna. Det som 
antecknades var bland annat vad eleverna samtalade om som handlade om boken, vad de 
skapade och hur jag uppfattade deras upplevelse av utvecklingsarbetet och arbetet kring 
boken. Inga namn eller vem som specifikt hade uttryckt sig eller ställt en fråga antecknades då 
det inte var dokumentationens syfte. När jag skrev mina anteckningar var jag noggrann med 
att stiga ifrån verksamheten och sitta enskilt för att inte störa eleverna eller påverka dem med 
mitt skrivande.  
 
En annan form av dokumentation som Denscombe (2009) beskriver är dagböcker. I den 
dagboken skrivs en beskrivning av händelserna som har ägt rum. Det är faktiskt data, en skrift 
över saker som har hänt, människor som har varit delaktiga samt om viktiga beslut har tagits. 
Även betydelsefulla händelser, sådant som uppfattas som särskilt viktiga av forskaren. 
Dagboken innefattar personliga tolkningar av händelser och samtal. Det är viktigt att ha detta 
i åtanke, att det är forskarens egen version/uppfattning av det som hände/sades och att detta 
kan vara färgat av tidigare erfarenheter och forskarens personlighet.  
 
Den andra formen av dokumentation som gjordes under arbetet var fotografier av det barnen 
skapade. Inga elever var med på bilderna, som mest syntes deras händer. I fokus på 
fotografierna var istället deras skapelser i olika steg i processen samt den färdiga världen.  
 
6.4 Intervjuer 
Denscombe (2009) talar om att intervjuer handlar om mycket mer än bara ett samtal. Han 
menar att intervjuer innebär att det finns antaganden och kunskap om situationen, vilket inte 
alltid är fallet vid ett vanligt samtal. När forskaren vill ha information och insikt i förslagsvis 
människors åsikter, känslor och uppfattningar är intervjuer en bra metod att använda. Det här 
är sådant som behöver bearbetas på ett mer detaljerat sätt, några enstaka ord i ett 
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frågeformulär är inte tillräckligt att beskriva eller gå till djupet för att få reda på svaren. Det är 
också en fördel att använda sig av intervjuer då känsliga och personliga frågor kan beröras på 
ett helt annat sätt. Forskaren kan uppmuntra och försiktigt diskutera sådana typer av frågor 
”på ett öppet och ärligt sätt” (Denscombe, 2009, s. 233). Motiveringen till metoden intervju är 
att få den personliga kontakten till huvudpersonerna som besitter informationen forskaren 
söker. Metoden kräver också att du som forskare känner eller vet att du kan nå de berörda 
människorna och att de kommer vilja ställa upp och besvara dina frågor.  
 
Det måste finnas ett samtycke att delta i en forskningsintervju. Det innebär att deltagarna 
samtycker till att delta och när det kommer till den forskningsetiska principen är detta 
samtycket särskilt viktigt. Personerna samtycker också till att intervjun kommer 
dokumenteras. Självklart kan den intervjuade kräva att dennes namn inte ska kunna kopplas 
till intervjudokumentationen samt att orden inte ska offentliggöras. Det är alltid forskaren som 
har kontrollen över intervjuerna. Det är forskaren som informerar hur intervjun ska gå till och 
vad den ska behandla. Det beror på vilken typ av intervjustil det handlar om, hur styrd 
intervjun är, men det är alltid forskaren som har ledarrollen (Denscombe, 2009).  
 
6.4.1 Semistrukturerade- och gruppintervjuer 
Denscombe (2009) beskriver vidare intervjustilen semistrukturerade intervjuer och att det 
innebär att det är forskaren som har förberett vilka ämnen och frågor som ska tas upp. 
Däremot är forskaren flexibel och beredd och låter de som blir intervjuade utveckla samtalet 
och sina egna idéer, men med utgångspunkt i det som forskaren har förberett. Svaren är öppna 
och tillåter att den intervjuade utvecklar sina egna svar och synpunkter. Denscombe skriver 
sedan också om att vid gruppintervjuer maximeras antal röster och åsikter som blir hörda. 
Intervjuaren står i centrum och ställer frågorna samt medlar genom svaren. Genom 
gruppintervju kan forskaren få större variation på svaren samt variation på erfarenheter och 
åsikter. Gruppdiskussionerna som uppstår erbjuder de medverkande att lyssna på varandras 
åsikter och synpunkter. De kan stödja eller ifrågasätta varandras synpunkter. Gruppintervjuer 
baseras på gruppdynamik och ”utnyttjar de sociala och psykologiska aspekterna av 
gruppbeteende för att främja deltagarnas förmåga at bli delaktiga, uttrycka sina åsikter och 
reflektera över andras synpunkter” (s.237) 
 
Utvecklingsarbetets syfte att fånga elevernas intresse för läsning och litteratur var något jag 
kunde undersöka, vilket gjordes i form av intervjuer. Jag valde semistrukturerade intervjuer i 
gruppkonstellationer för att fånga flera elevers åsikter och för att underlätta deras respons 
genom att göra det tillsammans med sina klasskamrater. Dessa intervjuer genomfördes två 
veckor efter avslutad praktik då världen 2  var helt färdig och jag kom tillbaka till 
fritidshemmet på ett återbesök för att se den slutgiltiga produkten samt genomföra 
utvärderingen. Det har även genomförts en utvärdering av vad eleverna har tyckt om arbetet 
och högläsningen i det stora hela.  
 
När jag förberedde frågorna såsom en semistrukturerad intervju går till försökte jag formulera 
öppna och icke ledande frågor. Jag ville uppmuntra eleverna att svara på frågorna med mer än 
bara ett enformigt svar. Att svara på frågorna under intervjun var helt frivilligt, på så sätt hade 
jag elevernas samtycke att delta i intervjun när de svarade på mina frågor. Jag förklarade 
också att jag skulle dokumentera deras svar men att de skulle vara anonyma. Eleverna fick 
förklarat för sig att utvärderingen var för min egen och för utvecklingsarbetets skull. Jag hade 
förberett några frågor som utgångspunkt men sedan lät jag eleverna styra intervjun vidare när 
de tog upp nya ämnen eller frågor. På så sätt blev det mer likt ett samtal än om jag bara ställt 

                                                
2 Elevernas skapandeprojekt 
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frågor och fått svar på dem. Eleverna fick vara delaktiga och påverka innehållet i intervjun 
och utvärderingen och utveckla sina svar och synpunkter. Jag tycker också det var viktigt att 
eleverna fick lyssna på varandras åsikter och synpunkter, de fick då möjlighet att stödja eller 
ifrågasätta varandra.  
 
6.5 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2002) och Gustafsson, Hermerén & Pettersson (2011) skriver om de olika 
forskningsetiska principerna. Informationskravet, är ett av dem vilket innebär att deltagarna 
innan forskningen påbörjas ska informeras om forskningen och arbetet. De ska informeras om 
undersökningens syfte samt vad som förväntas av dem samt att det är frivilligt att delta och att 
de får avbryta sin medverkan när de vill.  De ska informeras om att den information som 
samlas in endast ska användas till forskningens syfte. Med informationskravet i åtanke skrevs, 
innan arbetet påbörjades, ett missivbrev3 som skickades hem till vårdnadshavarna för att 
informera dem om utvecklingsarbetet. Jag fick ingen respons från vårdnadshavarna efter det 
här brevet, inte heller någon som utryckte att deras barn inte fick medverka i forskningen och 
arbetet.  
 
Gustafsson, Hermerén & Pettersson (2011) skriver vidare om individskyddskravet vilket 
betyder att deltagarna ska skyddas från skada och inte utsättas för kränkningar. Deltagarna ska 
själv bestämma om de vill delta, vilket handlar om samtyckeskravet. Skulle det vara barn 
under 15 år behövs vårdnadshavarnas samtycke om det handlar om etiskt känsliga 
undersökningar. Samtycke ska alltid finnas. Deltagarna ska också vara införstådda i att de när 
som kan avsluta sitt deltagande utan att de behöver vara orolig för att de ska bli trakasserade 
på grund av det. Skulle en deltagare välja att lämna så får forskaren inte försöka påverka 
dennes beslut. Ibland om det handlar om forskning som inte handlar om privat information 
eller som är etiskt känslig kan samtycket komma från ”företrädare för uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare…” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9) exempelvis arbetsgivare, 
skolledning eller motsvarande. I arbetet hade eleverna möjlighet att bestämma själva över sitt 
deltagande då deras delaktighet var frivilligt. 
 
Konfidentialitetskravet medför att alla uppgifter om deltagarna, personuppgifter, ska hållas 
konfidentiella. Sådant ska förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av 
uppgifterna. Det är speciellt viktigt när det handlar om etiskt känsliga undersökningar. De 
uppgifter som skrivs ner ska alltid skrivas på ett sådant sätt att om de skulle ske att 
uppgifterna kom ut, ska en obehörig inte kunna lista ut vem informationen handlar om, därför 
får den inte vara allt för detaljerad (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011). I 
fältanteckningarna som skrevs under arbetets gång nämndes inga namn eller kännetecken på 
personer, deltagarna i arbetet var helt anonyma och endast jag hade tillgång till 
anteckningarna. 
 
Den sista principen Gustafsson, Hermerén & Pettersson (2011) skriver om är nyttjandekravet 
vilket innebär att all insamlad data endast får användas till forskningens syfte. Insamlad data 
får inte delas vidare eller säljas för kommersiellt bruk, särskilt inte personuppgifter.  Arbetets 
insamlade data har endast använt till forskningens syfte och är inget som kommer delas 
vidare. 
 
 
 
  
                                                
3 Se Bilaga 1 
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7. Planerat genomförande 
 
I det här kapitlet redovisas utvecklingsarbetets planerade genomförande baserat på 
nulägesanalysen. Arbetet var uppdelat i två delar, varav den första delen var högläsning, där 
boken Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren lästes på samlingen ett par dagar i veckan. 
Den andra delen var skapande där eleverna fick bearbeta litteraturen kreativt och med hjälp av 
sin egen fantasi.   
 
7.1 Högläsning 
Då högläsning endast förekom vid sporadiska tillfällen planerade jag genom 
utvecklingsarbetet att föra in regelbunden högläsning tre dagar i veckan; tisdagar, torsdagar 
och fredagar under fem veckor. När barnen kom in efter rasten när de slutat skolan skulle de 
få sätta sig i en ring på golvet. Då var det först upprop som stod på schemat, pedagogerna 
skulle sedan gå igenom eftermiddagen och om det skulle förekomma några särskilda 
aktiviteter. Slutligen, 10-15 minuter innan det var dags att gå och äta mellanmål fanns tid 
avsatt för högläsning. Då de redan påbörjat boken Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren 
valde jag att fortsätta med den boken för att eleverna skulle få ett avslut. 
 
Tanken var att efter läsningen uppmuntra eleverna att ställa frågor om de hade några 
svårigheter att förstå vad vi läst, specifika ord eller om de bara ville kommentera något som 
de tyckte var roligt/bra/spännande. Eleverna skulle då få några minuter efter läsningen att föra 
boksamtal. Det skulle vara speciellt viktigt att barnen lärde sig att fråga och våga uttrycka sig 
om det var något de inte förstod. Även om det bara handlade om en liten sak kunde det göra 
att de inte förstod hela sammanhanget.  
 
Planen var att innan vi började läsa ett nytt stycke skulle vi ha en snabb genomgång av vad vi 
läst föregående stycke. Då skulle jag få höra om eleverna hade lyssnat eller lyssnat och inte 
förstått, samt att de elever som inte var delaktiga vid förra tillfället skulle få höra vad som 
hänt och därigenom enklare kunna följa med. Under läsningen var min ambition att läsa i rätt 
tempo, betona ord på rätt ställe samt läsa med inlevelse för att fånga lyssnarnas intresse och 
engagemang. Vi vuxna är läsande förebilder och genom att läsa med inlevelse och 
engagemang hoppades jag att jag motiverade eleverna till läsglädje och läslust. Jag beslutade 
också att jag skulle ta ett steg tillbaka i samlingen och låta pedagogerna läsa. Jag skulle då få 
tillfälle att observera barnen och se om de var uppmärksamma och verkade intresserade av 
läsningen och boken. 
 
Lindgren och Modin (1994) skriver att högläsning bör ske regelbundet för att hjälpa elevernas 
läsförståelse, de rekommenderar att högläsning bör ske minst en gång per dag. Målet med 
högläsning ska vara att väcka elevernas intresse, nyfikenhet och glädje samt en positiv 
uppfattning av läsning och böcker (a.a.). Därför såg jag det som en väldigt viktig del i arbetet 
att skapa en rutin i schemat så att eleverna fick högläsning ett par gånger i veckan. Under 
högläsningen skulle jag använda mig av bilderna som fanns i boken, då jag av egen erfarenhet 
vet att barnen tycker det är väldigt roligt och viktigt att få titta på bilderna som finns i boken.  
 
7.2 Skapande 
Med utgångspunkt i berättelsen om Bröderna Lejonhjärta skulle eleverna tillsammans skapa 
en ”värld/tittskåp”. Eleverna skulle utifrån boken och sin egen fantasi skapa bakgrund, 
karaktärer och byggnader med mera. Det spelade ingen roll om det blev flera olika av samma 
karaktär då ingen blir den andra lik. Det eleverna skapade skulle sedan komma att finnas 
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tillgängligt i miljön på fritidshemmet så de själva och tillsammans på ett lekfullt sätt kunde få 
möjlighet att bearbeta sagan. 
 
I skapandeprojektet ville vi dra nytta av två andra aktiviteter som fritidshemmet har varje 
vecka. Utflykterna på måndagar skulle vara passande tillfällen att samla naturmaterial de 
kunde använda när de skapade och på onsdagarna var det skapande vilket sågs som ett bra 
tillfälle för eleverna att arbeta med projektet. Jag ville sträva efter att uppmuntra dem att 
skapa när de själva kände och hade inspiration till det och inte endast vid ett specifikt tillfälle. 
 
Planen var att under första veckan låta eleverna dela med sig av sina idéer efter en 
presentation av skapandeprojektet och vi skulle då göra en gemensam tankekarta. Jag 
planerade att skriva på tavlan under tiden eleverna berättade sina idéer för att synliggöra deras 
tankar. Tankar om förslag till vilken bakgrund de ville ha, vilken scen/landskap ville de 
skapa, vilket material ville de använda sig av och så vidare. För att minnas tankekartan skulle 
den fotograferas och skrivas ner.  
 
7.3 Tidsplan  
 
Vecka 1 
Måndag - Planera arbetet tillsammans med pedagogerna. 
På samlingen presentera projektet för barnen samt vilka dagar vi kommer ha högläsning. 
Berätta om skapande projektet och ta del av elevernas idéer. Skriva ner samtidigt. Vad vill de 
skapa. Vad har de för tankar om vad de kan göra för karaktärer och världar med mera. 
Onsdag - skapandeaktivitet på fritidsschemat men eleverna får självklart arbeta med detta 
andra dagar i veckan också.  
 
Högläsning: Påbörjas de dagar vi har kommit överens om 
 
Vecka 2  
Måndag – utflykt. Uppmuntra eleverna (dem som vill) att plocka naturmaterial som de kan 
använda sig av. 
Tisdag – högläsning 
Onsdag – högläsning + skapande 
Torsdag – högläsning 
Fredag – högläsning 
 
Eleverna får påbörja skapa världarna den här veckan.  
 
Vecka 3  
Tisdag – högläsning 
Onsdag – högläsning + skapande (påskpyssel) 
Torsdag – högläsning 
Fredag – högläsning 
 
Diskutera med pedagogerna hur de upplever projektet. Behöver något förändras? Prata med 
eleverna vad de tycker om att ha högläsning regelbundet och hur uppstarten av skapande har 
fungerat. Saknar de något? Är de något de behöver för att kunna göra det de vill? 
 
Vecka 4  
Påsklovsvecka  
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Kommer inte ha högläsning ur Bröderna Lejonhjärta då jag tycker det är synd att många 
elever är lediga. Jag ska försöka hitta en kortare bok tillsammans med eleverna som vi kan 
läsa under veckan när tillfälle ges. Det är svårt att planera i förväg då schemat för påskveckan 
inte har gjorts.  
 
Vecka 5  
Måndag – uppmuntra eleverna att börja slutföra världarna för att det här är sista veckan på 
projektet (om de inte hinner klart den här veckan får de självklart slutföra vid annat tillfälle) 
Tisdag – högläsning 
Onsdag – högläsning + skapande 
Torsdag – högläsning 
Fredag – högläsning 
 
På samling: Fråga barnen i samlingen om vad de tycker om högläsningen och att ha 
högläsning mer regelbundet än tidigare. Även samtal/diskussion med lärare och pedagoger 
hur de har upplevt projektet. Har de upplevt någon skillnad redan efter så kort tid i barnens 
läsning? 
 
Målet var att stödja och gynna elevernas läsutveckling men inga resultat kan ses efter denna 
korta tidsperiod, syftet var att gynna eleverna på lång sikt genom fortsatt högläsning. Där 
resultat förhoppningsvis kommer visas för lärarna och i elevernas måluppfyllelse i framtiden.  
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8. Genomförande och resultat 
I det här kapitlet presenteras arbetets praktiska genomförande och det resultat som 
framkommit under arbetets gång. Kapitlet är tematiserat i rubriker för att skapa 
överskådlighet i de olika delarna i arbetet. Rubrikerna som följer är; högläsning, skapande och 
barnens utvärdering. I varje stycke beskrivs genomförandet samt resultat av observationerna 
som gjordes, i några delar presenteras även den alternativa dokumentationens fotografier för 
att tydliggöra arbetet.  

 
8.1 Högläsning 
Det första jag gjorde när jag kom ut och var på plats i verksamheten var att sätta mig ner 
tillsammans med de berörda pedagogerna på fritidshemmet för att presentera mitt projekt och 
planering. Jag önskade också få höra deras synpunkter. Vi planerade veckoschemat för 
fritidshemmet och gick igenom det för att se när det skulle passa sig att ha högläsning. Redan 
då påpekade pedagogerna att vissa stunder inte skulle passa trots att vår tanke var att ha 
högläsning ofta. Det förekommer ibland oförutsedda händelser som gör att det inte alltid går 
att genomföra projektet enligt planering så vi fick vara lite flexibla på den här punkten. Skulle 
det passa en annan dag då vi egentligen inte planerat att ha högläsning fick vi passa på vid det 
tillfället. Det här var inget nytt för mig heller utan jag hade i min planering haft detta i åtanke. 
Det vi kom fram till var att försöka ha högläsning minst tre dagar i veckan och att det bara var 
en fördel om det skulle förekomma oftare.  
 
Arbetet har också flutit på flexibelt då vi även har tagit med oss boken ut när vi har varit på 
utflykt och då även läst vid dessa stunder. Eleverna uttryckte under läsning utomhus: 
 

- ska vi läsa NU? Det kan vi ju inte 
- men vi vill ju leka! 
- jag läser under tiden ni äter mellanmålet så ska ni få leka efteråt (forskare) 
- okejdå. 

 
Innan jag påbörjade läsningen frågade jag alltid barnen; Kommer ni ihåg vad som hände sist? 
och här nedan följer ett urval av elevernas respons på den frågan, urplockade från olika 
tillfällen 
 

- dom satt i ett träd och badade nakna sen och då räddade Jonatan soldaten i 
floden 

- han räddade hästen också 
- varför badade dom nakna? 

 
- dom red upp i berget 
- och då såg dom Katla 

 
- dom räddade gubben i grottan innan Katla skulle äta honom 
- sen blev dom jagade länge 

 
Det resulterade oftast i en del handuppräckningar men endast av ett fåtal av eleverna, inte 
alltid samma elever. När barnen hade fått berätta vad som hände förra gången vi läste 
påbörjade jag ett nytt stycke. Efter att jag läst klart stycket för dagen frågade jag oftast barnen 
om det var något de inte förstod. Första veckorna var detta mer aktuellt eftersom det då 
förekom flera nya och okända ord men till slut lärde sig eleverna att känna igen dessa och vi 
behövde inte gå igenom specifika ord. Ibland var det inte alltid eleverna själva som lyfte en 
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frågeställning utan jag frågade dem. Som ett exempel; en dag frågade jag om de visste vad en 
märr var. Då jag inte heller var helt säker på vad det betydde pratade vi tillsammans om vad 
vi trodde att det var och sedan använde vi internet för att leta reda på den rätta betydelsen. I 
det här fallet hade vi tillsammans kommit fram till precis samma sak; 
 

- jag vet inte 
- jag kanske vet men jag vet inte 
- ett djur kanske? 
- red han inte på den? (forskare) 
- ja en häst! 

 

Högläsning skedde tre till fyra gånger i veckan. Två gånger på den här femveckorsperioden 
läste en annan pedagog och jag fick möjlighet att observera. Då jag hade ett varierande 
schema och vissa dagar i veckan slutade innan samlingen ägde rum, har de andra pedagogerna 
tagit på sig uppdraget att läsa. Här kommer ett utdrag ur mina fältanteckningar från ett tillfälle 
jag observerade samlingen: 
 

Majoriteten av eleverna satt ordentligt, blicken fokuserad på den som läste, det såg ut 
som eleverna lyssnade på sagan. En del elever pillade med något annat, sina kläder, sitt 
hår eller på en kompis. En del av dessa fick jag ändå en känsla av att de lyssnade 
samtidigt som de sysslade med annat. Jag upplevde huvudsakligen att de inte störde 
någon annan. Det fanns också minst två elever som inte verkade lyssna eller fokusera 
på sagan alls. Pratade med kompisarna, störde de andra som lyssnade och hade ingen ro 
i kroppen att sitta eller ligga still alls. Jag kan inte vara helt hundra procent säker att så 
var fallet, att de inte lyssnade, då jag inte vet vad som försiggår i deras huvud, men det 
var känslan jag fick. 

 
Under högläsningen fick eleverna titta på de bilder som fanns i boken, det var inte många men 
ett par stycken. En av bilderna fick vi diskutera lite kring. Det var en elev som hakade upp sig 
på att Skorpan, en av bröderna och en av huvudkaraktärerna, inte hade några byxor på bilden.  

Källa: Astrid Lindgren (1973) Bröderna Lejonhjärta s.140 
 

- ååh han är naken 
- vad äckligt 
- han går med rumpan bar 

 



  

 22 

Jag fick då förklara att han visst hade byxor på sig, eftersom det bara var en ”skissad” bild 
utan färg så ser man inte exakt. Men om man tittade noga kunde man se att han visst hade ett 
par byxor på sig. Han var klädd i tights och en tunika. Eleverna kunde då koppla direkt till 
vad de mindes att han hade för kläder i filmen och de kunde då se att han visst hade byxor på 
sig och inte alls var naken.  
 

- jaa sånna han hade i filmen 
- har han en klänning? 
- det kallas en tunika tror jag (forskare) 
- jag har också en sån 

 
 
8.2 Skapande  
 

Vecka 1 
Första dagen ute i verksamheten diskuterade jag tillsammans med pedagogerna om det 
skapande projekt som var kopplat till högläsningen. Jag presenterade mina idéer och planer 
och de andra pedagogerna fick komma med frågor eller synpunkter. De hade inga direkta 
frågor utan de tyckte att allt lät som en bra idé. Särskilt att arbeta med ett projekt som är 
kopplat till läsningen så att det blir ett temaarbete där eleverna får arbeta med boken och 
karaktärerna mer. Eleverna får fler chanser att samtala om boken samt använda sin fantasi och 
skapa till boken.  
 

- vi har olika material som vi kan använda. Det ligger en massa kartonger 
uppe på skåpet också (pedagog)  

- det tror jag de kommer tycka är roligt, särskilt de som gillar att pyssla 
(pedagog) 
 

 
Samma eftermiddag presenterade jag skapandeprojektet för eleverna i samband med 
samlingen och högläsningen. Jag försökte förklara så utförligt som möjligt så att de skulle 
förstå vad min tanke med projektet var och vad de skulle få göra. Jag hade en fördel då 
eleverna innan jul hade fått göra ett vinterlandskap som jag kunde använda som ett mer 
konkret exempel. Den här introduktionen var endast för att sätta deras tankar i rullning och för 
att de skulle vara förberedda på vad som skulle hända. Jag gick inte in mer detaljerat genom 
att prata om material eller exakt vad varje elev ville göra, utan det förklarade jag att vi skulle 
göra på onsdagen, den dag som det är skapande aktivitet på fritidshemmet. 
 

- åå måste man?! 
- jag vill inte göra det 
- då ska jag göra Katla! 
- får jag göra en häst? 
- kan vi inte börja nu? 
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På onsdagen under samlingen första veckan började vi mer noggrant prata om detaljer och 
vad vår ”Bröderna Lejonhjärta värld” skulle handla om och innehålla. Under tiden som 
eleverna kom med idéer skrev jag upp dem som en tankekarta (se bild nedan) på White board 
tavlan. Tankekartan fotograferades för att bevara den då den lätt kunde bli utsuddad på tavlan. 
De elever som deltog och bidrog med sina idéer och tankar var majoriteten tjejer. Exempel på 
deras idéer till världen var de flesta karaktärerna (förutom Tengil och Katla), djur, träd, 
blommor och hus. Medan de få pojkar som bidrog ofta gav förslagen Katla, Tengil och 
lägereld. Katla och Tengil var två karaktärer som upprepades ofta, mer förekommande än 
självaste bröderna Lejonhjärta. En del av eleverna ville inte delta alls. De uttryckte starkt 
motstånd och sa: 
 

- det är tråkigt 
- jag har inte tid 

 

Vecka 2 
Trots att många elever visade stort intresse för världen och hade mycket idéer gick det en 
vecka innan världen började skapas. Det arbetet påbörjades alltså onsdag vecka två, då sade 
jag under samlingen att de som ville börja skapa skulle komma till bildsalen (som även 
används som fritidslokal). Några av de kommentarer som dök upp då var; 
 

- JAA!? 
- Måste man? 
- Åh då ska jag göra mitt hus 

 
Efter samlingen kom det fyra elever till bildsalen redo att börja. Jag hade förberett vagnen 
genom att mäta upp två ark papper som skulle pryda bakgrunden så att eleverna direkt skulle 
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kunna börja måla på dessa. Sedan hade jag skurit ut två bitar kartong som jag la på varandra 
som botten. Två lager för att man ska kunna sticka ner saker, såsom träden, så de kunde stå av 
sig själva.  
 
Två av eleverna började skissa på bakgrunden. Vi diskuterade tillsammans hur de skulle börja 
och de två eleverna kom sedan självmant fram till att de skulle börja måla med blyerts och 
sedan färglägga när de var klara. De två andra eleverna började skapa körsbärsträd med 
grenar som de plockat utomhus och blommor av silkespapper. Efter ett tag dök det upp fler 
elever som även de började skapa körsbärsträd. Två pojkar kom sedan in efter att ha varit 
utomhus och de var ganska uppspelta. De hade upptäckt att innehållet i ekollon, om man 
skalar det, ser ut som stenar. De meddelade att de skulle använda sådana och göra en stenmur, 
de kunde bara inte börja idag för de var tvungna att samla ihop fler ekollon. I slutändan gjorde 
eleverna ingen stenmur med ekollon utan istället använde de lera.   
 
En elev berättade att hon ville göra ett hus. Vi förde först en dialog innan hon började skapa. 
Här nedan kommer ett utdrag ur den dialogen. 
 

- Hur vill du göra ditt hus? Hur ska det se ut? 
- Husen ser inte ut som dom gör nu. Dom var gjorda av trä och hade gräs på taket.  

 
 

 

Vecka 3 
Vid nästa skapandetillfälle samlade jag alla elever i bildsalen, eleverna var tvungna att gå dit 
för en genomgång men sedan var deltagandet frivilligt. I bildsalen började jag med att visa 
vagnen och de saker som eleverna redan påbörjat och till viss del färdigställt. Sedan frågade 
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jag eleverna vad de ytterligare hade för förslag på vad vi skulle kunna skapa. Efter det ville 
jag ha elevernas förslag på vad de mer kunde rita på bakgrunden. De kom med förslag såsom; 
 

Träd, blommor, berg, buskar, duvor och Tengils borg i bergen 

 
Fyra elever tog sig an uppdraget att fortsätta med bakgrunden. Tre andra elever bestämde sig 
för att göra Tengil, en målade och de andra två började skapa i lera.  
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Två andra elever började med Katla som de ville rita. De fick en referensbild utskriven som 
bildläraren hittade på nätet. Först ville de bara kalkera av den mot fönstret men jag bad dem 
försöka rita själva först. Två andra elever satte sig och försökte skapa duvor i lera. Det visade 
sig vara väldigt svårt och de försökte då skapa igelkottar istället. Tyvärr gick båda de 
sistnämnda eleverna hem tidigt den dagen så de hann inte slutföra arbetet med att skapa 
igelkottar. De kom fram till att om de skulle göra duvor till världen skulle de använda något 
annat material än lera.  
 
En annan elev gjorde en blomma i lera, det var inte heller enkelt men hon lyckades slutföra 
skapelsen. Eleven behövde lite hjälp och inspiration huruvida kronbladen skulle formas.  

 
Tre andra elever började göra stenar i lera som de sedan skulle limma ihop till en stenmur 
efter att ha målat dem. På bakgrunden målade en elev dit en liten stenmur. Eleverna 
reflekterade över om de skulle sätta stenmuren i lera på samma ställe så att stenmuren 
fortsatte ut från bakgrunden.  
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Vecka 4 (påsklov) 
Vecka fyra var påsklovsvecka och de flesta elever var lediga från fritidshemmet. På tisdagen 
ville några av de elever som inte var hemma på lov, sätta sig och börja färglägga bakgrunden 
då de inte hade något annat att göra. De diskuterade ett tag vilka färger de skulle använda och 
vad de skulle börja färglägga. De kom fram till att de skulle börja måla de små detaljerna och 
att de skulle använda flaskfärg och små penslar för att de skulle kunna måla noggrant. När de 
var klara med att måla detaljerna satte vi oss tillsammans, jag och eleverna och gjorde duvor i 
papper som hängdes upp med sytråd i vagnens tak. 
 

- Då ser det ut som att de flyger 
- Vi kan hänga upp bomull också för det ser ut som moln 

 
Några av de eleverna som var närvarande gjorde Katla i papper. Sedan började de titta i en 
origami bok som finns på fritidshemmet för de ville testa att göra Katla i origami, men där 
fanns ingen beskrivning på drake. De fick därför, med hjälp från mig, leta upp en beskrivning 
på nätet. Det dök då upp en video på Youtube, en man som vek en origamidrake på 20 
minuter som eleverna fattade tycke för och verkligen ville testa. De reflekterade själva över 
att den såg väldigt svår ut och att de inte brukar ha något tålamod men de ville ändå testa. 
Efter många försök var det en av eleverna som gav upp. Vid ungefär samma steg i processen 
fastnade den andra killen och visste inte hur han skulle göra. Jag försökte då stiga in och 
hjälpa honom då jag ville att de i alla fall skulle få ihop en drake. Tyvärr lyckades inte jag 
heller, eleven sa då att de var okej att sluta, han skulle då testa vika någon enklare origami. 
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Vecka 5 

Onsdag, idag var alla elever som hade påbörjat något till världen tvungna att fortsätta och 
försöka bli klara, då det var min sista vecka. Jag och pedagogerna hade kommit fram till att 
världen inte skulle hinna bli klar under min tid på fritidshemmet, så vi bestämde ett datum två 
veckor fram i tiden då jag skulle komma tillbaka för att titta på det slutgiltiga resultatet samt 
utföra utvärderingen.  
 
Här nedan följer ett urval av dialoger som observerades mellan elever under 
skapandeprocessen.  
 

- Vad gör du? 
- Duvor 
- Ja just det. Vad hette dom? 
- Jag vet inte. Hon hette Sofia. 

 
- Gräset är så högt där och mycket mörkare än på den bilden så dom 

passar inte.  
- Dom kanske hade klippt gräset där. 
- Dom har ju inga gräsklippare då 
- Dom använde säkert sådana där yxor 

 
- Hur ska du göra huset? (Lärare) 
- Vitt och med gräs på taket. Då hade dom inget riktigt tak (elev) 

 
- Jag vill göra draken för han är tuff och cool. 
- Jag vill också göra Katla för hon skrämmer alla. 
- Då kan jag göra Tengil. 

Världen färdigställd, med vimplar där det står Bröderna Lejonhjärta och belysning. 
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Skorpan och Jonatan (Bröderna Lejonhjärta) 

Världen med belysningen på. Fler bilder i bilaga4 

                                                
4 Se bilaga 2 
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8.3 Barnens utvärdering  
Här nedan presenterar jag ett urval av barnens åsikter och svar på de frågor jag ställde under 
en samling där vi gjorde en utvärdering av projektet. Då många svar var liknande så 
presenterar jag dem endast en gång. 
 
Fråga: ”Vad tycker ni om att ha högläsning på samlingen?” 
  

- Jag tycker att det är lugnande 
- Det är roligt 
- Det var roligt 
- Jag tycker det är spännande för det händer så mycket i själva boken 
- Det beror på vad det är för bok 
- Det är kul att lyssna på sagor 

 
Fråga: ”Vad tycker ni om projektet som vi har jobbat med kopplat till boken? Bröderna 
Lejonhjärta världen?” 
 

- Det har varit roligt och att få skapa vad man vill 
- Det var bra 
- Den är fin 
- Roligt att jobba i lera och göra gubbar och hästar 
- Det var svårt att göra Katla men jag fick hjälp och då kunde jag 

 
Fråga: ”Vad har ni lärt er?” 
  

- Det var lite pilligt och så men det var kul, jag gedde upp 
- Jag har lärt mig göra gubbar av lera 
- Jag har lärt mig nya ord men jag kan inte säga vilka dom är 

 
Fråga: ”Hade ni velat jobba på något annat sätt med boken också, inte bara med skapande 
utan på något annat arbetssätt?” 
 

- Skriva en text 
- Göra en teater liksom 
- Jag vill göra en teater 
- Jag tycker inte om att pyssla 
- Jag skulle vilja rita 
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9. Analys 
I det här kapitlet presenteras analysen av arbetet; resultatet analyseras med hjälp av det 
sociokulturella perspektivet.    

 

9.1 Sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet handlar om att lärandet sker mellan individer i sociala 
sammanhang (Säljö, 2012) och det här kan man tydligt se resultat av i mitt utvecklingsarbete. 
Dels under högläsning men även under skapandeaktiviteten. Under de boksamtal som fördes 
innan och efter läsning hjälptes eleverna åt att förtydliga och reda ut frågetecken. När 
eleverna skulle återberätta vad som hade hänt i det föregående stycket vi läst fick de hjälpas 
åt. En elev kunde börja berätta vad denne mindes och sedan fyllde de andra eleverna på 
historien och tillsammans kunde de återberätta händelserna. 

- dom satt i ett träd och badade nakna sen och då räddade Jonatan soldaten i floden 
- han räddade hästen också 
- varför badade dom nakna? 

 
- dom red upp i berget 
- och då såg de Katla 

 
- dom räddade gubben i grottan innan Katla skulle äta honom 
- sen blev dom jagade länge 

 

Under skapandeaktiviteten hjälpte eleverna varandra att förtydliga specifika händelser om de 
hade svårt att minnas precis allt som hände, vilka karaktärer som fanns med i boken och vad 
de hette. De lärde också varandra om olika material som kunde användas för att skapa samt 
hur dessa kunde användas.  

- Vad gör du? 
- Duvor 
- Ja just det. Vad hette dom? 
- Jag vet inte. Hon hette Sofia. 

 
Under arbetets gång märktes också att språket är ett verktyg som används för att delta i 
sociala sammanhang i enlighet med det sociokulturella perspektivet som Säljö (2012) skriver 
om. Utan språket hade dessa elever inte kunnat delta på samma nivå som de nu gjorde. 
Genom att samtala och använda språket kunde eleverna stödja varandra att förstå boken och 
förstå världen runtomkring.  

Eleverna drog kopplingar från litteraturen och det de skapade till händelser och saker i 
verkliga livet.  

- Hur vill du göra ditt hus? Hur ska det se ut? 
- Husen ser inte ut som dom gör nu. Dom var gjorda av trä och hade gräs på 

taket.  
-  
- jaa sånna han hade i filmen 
- har han en klänning? 
- det kallas en tunika tror jag (forskare) 
- jag har också en sån 
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Ett resultat av arbetet som även barnen uppmärksammat i sin utvärdering var att de lärt sig 
nya ord genom boksamtalen och högläsningen. Det är ännu ett bevis på att språket utvecklas i 
gemenskaper. Genom att lyfta de svåra orden som fanns i litteraturen och förklara dem för 
eleverna fick eleverna nya kunskaper om ord och på så sätt även förståelse för det som skedde 
i boken. I enlighet med det sociokulturella perspektivet är barnet beroende av vuxna/lärare, en 
person som är mer kunnig för stöd (Säljö, 2012) och det är något jag uppmärksammat under 
arbetets gång. Stundvis räckte inte klasskompisarnas stöd, uppmuntran eller lärdom utan då 
behövde en lärare stiga in och stödja för att hjälpa eleven att gå vidare i processen av 
utvecklingen.  
 

- Det var svårt att göra Katla men jag fick hjälp och då kunde jag 
 

En annan elev gjorde en blomma i lera, det var inte heller enkelt men hon lyckades 
slutföra skapelsen. Eleven behövde lite hjälp och inspiration huruvida kronbladen 
skulle formas. (Utdrag från resultatdelen)  

 
Även under boksamtalen märktes vikten av lärarens roll och kunnighet för att hjälpa eleverna 
att reda ut frågetecken och ord de inte hade någon kunskap om. Där vill jag också dra 
kopplingar till den sekundära socialisationen Säljö (2012) skriver om. Att inom det 
sociokulturella perspektivet talas det om två typer av socialisation, där den sekundära 
socialisationen handlar om undervisning och utbildning är minst lika viktig som den primära. 
I utvecklingsarbetet skedde det undervisning för att sträva mot arbetets syfte.  
 
De två olika delarna i kunskapsprocessen, reproduktion (minnet) och produktion (kreativitet) 
(Vygotskij, 1995) är två delar som har bearbetas under hela arbetets gång. Reproduktion är 
något eleverna fått arbeta med under boksamtalen och produktion under skapandeaktiviteten. 
Jag har sett betydelsen av att arbeta med produktion, låta eleverna arbeta kreativt för att kunna 
skapa något nytt för att bearbeta litteraturen och på så sätt även skapa ett intresse för litteratur. 
Reproduktion har också varit en viktig del då minnet och tänkande är två faktorer som har 
påverkat elevernas intresse.  
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10. Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag diskutera utvecklingsarbetets olika delar och för att tydliggöra 
det hela kategoriserar jag in arbetet och diskuterar dem var för sig. Först för jag en 
metoddiskussion, sedan kommer en resultatdiskussion och som avslutning presenterar jag 
didaktiska implikationer.  
 
10.1 Metoddiskussion 
 

10.1.1 Aktionsforskning 
Att utföra ett utvecklingsarbete i form av en aktionsforskning och försöka göra en förändring 
på ett verkligt problem har varit intressant. Först göra en nulägesanalys och sedan försöka 
komma på en åtgärd på det problem som upptäcks har varit lärorikt. Att sedan tillsammans 
med personalen på berörda avdelningar få stöd och medhåll för arbetet kändes upplyftande. 
Jag kunde komma med ett bra förslag som de såg väldigt positivt på och att de starkt 
uppmuntrade mig att utföra det arbetet för att de också såg att behovet fanns men att tiden och 
resurserna var bristfälliga i verksamheten. Genom att ha pedagogernas stöd under arbetet har 
varit en förutsättning för att arbetet skulle lyckas. Hade de inte stöttat mig och hjälpt till under 
arbetet hade resultatet inte blivit detsamma. Där märker man vikten av att deltagarna som 
berörs av aktionsforskningen ska vara just deltagande och medverkande som Denscombe 
(2009) skriver. Ytterligare en faktor som har varit viktig i arbetet och som är just en faktor i 
aktionsforskning är att jag som forskare har varit delaktig i genomförandet, jag har inte varit 
en passiv deltagare som utfört forskningen på avstånd. Hade jag utfört forskningen på avstånd 
hade jag inte lyckats med arbetet eller fått samma resultat. Som Denscombe beskriver måste 
forskaren undersöka den egna praktiken med syfte att genomföra arbetet, det är inga stora 
förändringar som kan ske då forskningen utförs platsbundet och småskaligt.  
 
Utvecklingsarbetets syfte var att öka elevernas intresse för läsning och böcker som en del i 
deras läsutveckling och läsförståelse samt erbjuda eleverna en möjlighet att samtala om boken 
och skapa en värld för att bearbeta boken. Arbetet har dels handlat om att förändra och 
utveckla verksamheten och dess metod till det bättre. Jag hoppas och tror att resultatet och 
responsen på utvärderingen ses som ett hjälpmedel för pedagogerna att fortsätta arbeta med 
förändringen och att sträva efter att utveckla verksamheten. Arbetet med högläsning och 
bearbetande av litteratur tog inte slut för att jag gjorde klart mitt utvecklingsarbete. Arbetet 
kommer ständigt fortsätta och kommer att behöva utvecklas och förändras. Förändras för att 
passa de nya behoven och de nya eleverna som befinner sig på fritidshemmet. Det är som 
Denscombe (2009) skriver; aktionsforskning är en cyklisk process.  
 
10.1.2 Observation 
Genom att observera har jag fått en tydligare och djupare inblick av händelser och situationer 
än om jag enbart varit delaktig i verksamheten. Jag har kunnat koncentrera mig på att 
observera eleverna för att se hur de reagerar, agerar och jag har lyssnat på vad de samtalat om.  
 
För elevernas del visste de inte att jag observerade dem, för deras del var jag bara delaktig i 
samlingarna och gemenskapen. Eftersom jag var ett känt ansikte och just delaktig, agerade 
eleverna normalt och jag kunde samla in så objektiv data som möjligt. Den form av 
observation jag utförde kallas deltagande observation och det är något som Denscombe 
(2009) beskriver. Författaren skriver också om vikten att lägga ner mycket tid på 
observationer för att få ett så bra resultat som möjligt då forskaren får mer lärdom av gruppen 
och händelserna. Under observationerna upplevde jag inte att eleverna dolde något eller 
samtalade på något annat vis då jag inte var någon främling. Hade så varit fallet hade de 
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förmodligen inte pratat frispråkigt och de hade förmodligen uppfört sig på ett annat sätt än 
vad de brukar i normala fall.  Genom att jag var delaktig i deras gemenskap så bibehölls den 
normala miljön.  När jag utförde mina observationer försökte jag åsidosätta mina känslor, 
tankar och åsikter och försökte titta på bilden med öppet sinne. Att komma in med 
förutfattade meningar hade kunnat försvåra resultatet och jag försökte vara så objektiv som 
möjligt i mina observationer. Det jag önskar är att jag hade fått/ lagt mer tid på observation. 
Jag hade då kanske upptäckt och fått fler lärdomar.  
 
Jag ser det som en stor fördel att jag hade varit på det fritidshemmet vid ett tidigare tillfälle 
och gjort VFU under en femveckorsperiod då alla elever kände igen mig och visste vem jag 
var. Jag behövde därför inte lägga någon tid på att bygga upp förtroende eller relationer utan 
jag var välkommen in i gemenskapen direkt. Jag hade också redan en helhetsbild av gruppen 
och jag kunde då istället observera speciella händelser, alltså mer fokuserade observationer.  
 
10.1.3 Intervjuer 
Samtal fördes dagligen med eleverna. I syfte att göra utvärderingen valde jag att använda 
specifikt semistrukturerade och gruppintervjuer enligt författaren Denscombes (2009) 
beskrivning. Jag förberedde frågor som jag kände berörde utvärderingen och sedan, två 
veckor efter avslutad VFU då jag gjorde ett återbesök för att utföra just utvärdering samt se 
slutresultatet av världen, samlade jag alla elever för att utföra en stor gruppintervju. Jag ville 
maximera antalet svar och åsikter som blev hörda. Jag tror att det fanns både för och 
nackdelar med att samla alla elever på fritidshemmet och utföra utvärderingen. Fördelarna var 
att eleverna inspirerade varandra och på så sätt kunde sätta ord på sina tankar eller komma på 
nya saker som de annars inte hade kunnat få fram. En nackdel kan ha varit att de, eftersom de 
var många elever samlade, inte vågade prata framför alla sina klasskamrater. Ytterligare en 
nackdel kan ha varit att de då endast upprepade samma svar som någon annan i gruppen, 
antingen för att slippa komma på ett eget svar eller för att den helt enkelt inte kunde komma 
på ett eget svar.  
 
Hade jag gjort om utvärderingen hade jag möjligtvis utfört mindre gruppintervjuer med 
kanske endast 3-4 stycken elever i varje grupp. På det sättet hade kanske eleverna vågat öppna 
upp sig och jag hade fått fler svar och empiri att samla in. Jag känner ändå att det var en 
gynnsam utvärdering jag utförde och att eleverna ändå gynnades av att delta i den stora 
gruppintervjun. Eftersom eleverna känner mig så upplevde jag inga problem med att de skulle 
vilja svara på mina frågor.  
 
10.1.4 Dokumentation 
Den här delen av arbetet har jag upplevt som viktig. Vissa stunder under arbetets gång 
tvivlade jag och kände mig ganska trött på att skriva mina fältanteckningar/dagbok. Men nu i 
efterhand och under tiden som jag har slutfört det här arbetet i form av rapportskrivande har 
jag varit otroligt tacksam över de där anteckningarna. Stundtals vet jag inte vad jag hade gjort 
utan dem. Jag har verkligen märkt hur viktigt det varit att dokumentera mina observationer 
och alla högläsning- samt skapandetillfällen. Det var som Denscombe (2009) beskrev det, att 
minnet kommer svika oss och få oss att glömma bort viktiga detaljer och därför är det bra att 
få in genomförandet av dokumentation regelbundet. Mitt minne har svikit mig och jag har 
glömt bort viktiga detaljer men genom mina anteckningar har jag blivit påmind och kunnat få 
tillbaka minnet och mina tankar om specifika situationer. Under första delen av arbetet var det 
svårt att sätta sig ner och formulera dessa fältanteckningar men allt eftersom tiden gick blev 
det lättare. 
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Vid varje tillfälle jag dokumenterade hade jag i åtanke att jag inte skulle sitta i barngruppen 
och göra det. I samråd med min handledare såg jag till att kunna sätta mig ostört för att inte 
påverka barnen. Denscombe (2009) skrev att om forskaren satt i anslutning till barngruppen 
och skrev sina anteckningar kunde det få eleverna att uppföra sig på något annat sätt än det 
normala. Därför tog jag det i beaktning när jag själv skulle skriva mina anteckningar men 
även för att kunna anteckna utan att blir störd av eleverna innan jag skrivit ner allt jag 
behövde skriva ner. Mängden anteckningar har varierat från dag till dag men jag upplever att 
det inte spelade någon roll. Jag har skrivit ner det som var viktigt och vissa dagar var det inte 
mycket som behövde dokumenteras eller som var av stor vikt för utvecklingsarbetet.  
 
Fotografering är en annan form av dokumentation som jag har använt mig av. Jag har under 
skapandeprocessen fotograferat elevernas skapelser, dels under tiden de arbetade med sakerna 
samt när de har flyttat in i världen. Det har varit väldigt intressant att se världen byggas upp. 
Genom de här bilderna har jag fått en tydligare dokumentation än om man endast 
dokumenterat genom text. Bilder/skapande är inte det lättaste att beskriva i dokumentation. 
Det krävs faktiska bilder för att någon annan eller jag själv enklast ska kunna förstå den här 
delen av arbetet. Då jag valde att eleverna själva inte skulle vara med på fotografierna uppstod 
heller inga problem kring de etiska principerna. Hade valet varit att även fotografera eleverna 
hade jag varit tvungen att informera föräldrarna om detta och även varit tvungen att få deras 
godkännande. Hade det varit så att någon elev inte fått medverka hade jag varit tvungen att ta 
det i beaktning när jag fotograferade.  

 

10.2 Resultatdiskussion 

10.2.1 Teorianknytning 
Utvecklingsarbetet kopplas till det sociokulturella perspektivet av den anledningen att 
högläsning handlar om språk och för att högläsning är något man gör i gemenskap. Barnen 
behöver det språkliga redskapet för att kunna leva i världen och i det sociala sammanhanget. 
Nu handlar inte språk om det språk vi talar, svenska/engelska/arabiska med flera, utan det 
handlar om att kunna kommunicera, uttrycka sig och göra sig förstådd. Säljö (2012) skriver 
om hur den språkliga utvecklingen sker i gemenskapen och att barn lär sig språk i samspel 
med personer i dess närhet, han skriver också om hur barns utveckling sker i två delar, först i 
det sociala och sedan på individnivå. Genom de boksamtal som eleverna fått föra tillsammans 
i samlingen efter högläsning har de i samspel med varandra utvecklat sitt språk för att sedan, 
antingen tillsammans med andra eller på egen hand, bearbeta litteraturen genom skapande 
aktiviteter. Säljö (2012) skriver även om den primära och sekundära socialisationen. I det här 
fallet drar jag kopplingar till den högläsningen som sker i hemmet (primär socialisation) och 
den minst lika viktiga högläsningen som sker i skolan (sekundär socialisation). Barnen 
behöver möta högläsning och böcker och får väldigt ofta möta det under uppväxten. Däremot 
är det ofta så att högläsningen försvinner när barnen börjar skolan och själva börjar kunna 
läsa. Men högläsningen är minst lika viktig för utvecklingen då som när barnen var yngre. Det 
är något som Albright och Ariail (2005) också belyser vikten av.  
 

10.2.2 Högläsning 
Anledningen till att högläsning var huvudfaktorn i utvecklingsarbetet motiveras bland annat 
utav det Lundberg (2011) talar om i sin artikel. Hur högläsning har stor betydelse för barn och 
deras språkutveckling och hur det ger dem kunskap. Högläsning är inte bara läsning av en 
berättelse utan eleverna får lära känna orden, hur de hör ihop och hur berättelser är 
uppbyggda. I utvärderingen berättade en elev att hen lärt sig nya ord. Det framkom även i 
observationerna under samlingen att eleverna lärt sig nya ord då de kunde beskriva ord som 
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de dagen innan inte visste betydelsen av. Ewald (2007) talar om vikten av barn- och 
ungdomslitteratur som kunskapskällor för elevers lärprocess och Lundberg och Sterner (2010) 
skriver om vikten av högläsning. De anser att det inte bara är nöje utan barnen får möta nya 
ord som fyller deras ordförråd. De får också upptäcka nya världar, fyllda av spänning, äventyr 
och ny kunskap vilket leder till att barnen skapar ett eget intresse för läsning och böcker. 
Vilket har varit syftet med utvecklingsarbetet. Lundgren (2011) skriver också om att vi vuxna 
är läsande förebilder och genom det visar vi eleverna att läsning är intressant. Arbetets 
resultat visade att eleverna visat intresse för böcker genom att de utryckt önskan att besöka 
biblioteket och när de besökt biblioteket har de själva valt ut böcker de är intresserade av att 
läsa.  
 
De moment som kallas boksamtal i arbetet är de tillfällen när eleverna blivit tillfrågade om de 
kom ihåg vad som hände i det föregående stycket och när eleverna själva återberättade 
handlingen för sina klasskamrater, samt när vi efter läsning diskuterade svårigheter. Som 
Schmidt (2013) skriver är det viktigt att eleverna får arbeta med texterna de läser för att de 
ska få förståelse och skapa mening samt frambringa tydlighet för deras utveckling. Det är en 
stor anledning till att jag efter högläsningen diskuterade med eleverna om det fanns något de 
inte förstod eller om det var något annat som behövdes förtydligas. Schmidt skrev också att 
eleverna i efterarbetet inte alltid kan återberätta vad boken handlade om men de har alltid 
någon form av minne av deras åsikt om handlingen. Genom observationer i boksamtalen var 
det tydligt att eleverna hade minnen av vad vi läst i föregående stycke och att de kunde 
återberätta händelserna. En del av eleverna uttryckte att de kom ihåg vad som hände men att 
de trots det inte kunde förklara vad de mindes.  
 
Chambers (1993) är ytterligare en författare som talar om att eleverna i boksamtal får 
möjlighet att reda ut frågetecken, han menar att läsaren ofta visar ogillande för sådant de inte 
förstår. Genom boksamtalen får läsaren hjälp att reda ut frågetecken och då kan bokens 
innehåll förtydligas och läsaren få förståelse för handlingen. Under högläsningen ställdes ofta 
frågan om det var något eleverna inte förstod. Betydelsen av att eleverna uttryckte sina 
frågetecken bidrog till större förståelse. Hade de haft svårigheter att förstå någon viss del eller 
enstaka ord kunde det leda till att eleverna inte förstod handlingen. Eriksson Barajas (2012) 
tror starkt på att boksamtal ger eleverna läslust och bidrar till att elever kan bli bokslukare.  
Som en bidragande del till skapandeprojektet har boksamtal hjälpt eleverna att samtala om 
litteraturen och som följd ökat deras intresse för litteratur och de har i resultatet visat vidare 
intresse att fortsätta läsandet på egen hand.  

Under utvecklingsarbetets gång uppenbarades bevis på det som diskuterats i uppstarten av 
arbetet. Det faktum att planeringen inte alltid kommer hålla och att vi då får acceptera det och 
försöka på nytt vid ett annat tillfälle eller på en annan dag. Detta har hela tiden varit med i 
åtanke när planeringen gjordes. Av erfarenhet krävs det ibland att man är flexibel och inte ger 
upp om planeringen inte håller. Från början var tanken att endast ha högläsning under de 
samlingar som skedde inomhus på fritidshemmet, men vi tog även med oss boken ut på ett par 
utflykter för att få möjlighet till fler lästillfällen under veckan. Det som blev lite problematiskt 
då var att koncentrationen riktades åt andra håll. Det var en ny miljö, vädret påverkade och 
vinden kämpade emot. Fokus fick läggas på att tänka på var man satt för att alla elever skulle 
höra. Då även lägga fokus på att läsa högt för att övervinna ljudet från blåsten. Att få uppleva 
högläsning utomhus är i sig en upplevelse. Förhoppningsvis inspirerade utemiljön eleverna, 
samtidigt som de fick höra sagan, och att de då kanske kunde se sagan spela upp sig i deras 
huvuden på ett annorlunda sätt gentemot då läsningen skedde inomhus. Skorpan och Jonathan 
var också utomhus i det stycket som lästes så det kändes väldigt passande.  
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Mycket tanke låg bakom hur högläsningen framfördes, tankar på var betoningen på orden 
skulle ligga och att läsa med inlevelse. Men vissa gånger glömdes detta bort och anledningen 
var då att det kom ett stycke där jag själv inte riktigt hängde med eller förstod. Det här kan 
tolkas som att förberedelse genom att läsa boken innan hade visat sig nyttigt, så att jag hade 
varit insatt i språket och händelserna. Det är ett gammalmodigt språk som Astrid Lindgren 
använder sig av vilket ibland försvårade förståelsen ytterligare. Därmed uppmärksammades 
det också vilken stor skillnad det gjorde på elevernas fokus och intresse om högläsningen 
skedde med inlevelse eller inte. Eleverna var betydligt mer intresserade och fångades av 
spänningen om inlevelsen fanns i sagan och på så sätt fångades även eleverna i sagans värld. 
Det är samma uppfattning som Lundberg (2011) har, att om högläsning sker med inlevelse 
och spänning visar vi eleverna att det är intressant att läsa böcker och att vi på så sätt kan 
fånga elevernas uppmärksamhet. Min upplevelse är att syftet med utvecklingsarbetet, att öka 
elevernas intresse för läsning och böcker, har uppnåtts då majoriteten av eleverna har lyssnat 
fokuserat och visat intresse för litteraturen. Intresset visades även i de samtal eleverna förde 
med varandra, hur de uttryckte åsikter för läsning och litteratur genom arbetet med och 
resultatet av skapandeprojektet.   

10.2.3 Skapande 
Arnesson Eriksson (2009) skriver om vikten att arbeta med litteratur och sagor. Genom att 
arbeta med en saga kan elever likaså pedagoger finna glädje i arbetsmomentet. När elever får 
använda sin fantasi lär de sig och den hjälper dem också att vara kreativa och problemlösande. 
Genom att använda skapande som arbetssätt sker undervisningen på ett roligt sätt och kan 
fånga elevernas intresse (a.a.). Istället för att bara arbeta teoretisk eller med traditionella 
metoder när litteraturen skulle bearbetas i utvecklingsarbetet, valde jag istället ett arbetssätt 
som skulle locka eleverna mer. Barnen fick också vara kreativa och använda sin fantasi 
samtidigt som litteraturen bearbetades. Under arbetets gång observerades det att majoriteten 
av eleverna var delaktiga och genuint intresserade av att arbeta med skapandeprojektet och på 
så sätt bearbeta litteraturen på ett mer interagerande arbetssätt. De har upplevts ha roligt och 
själva utryckt önskningar om att arbeta med projektet självmant. Änggård (2005) skriver om 
betydelsen att använda skapande i undervisningen, erbjuda eleverna praktiskt kunskap. Det 
gör undervisningen mer lustfylld och ingående. När eleverna får bearbeta kunskapen i form av 
skapande så gör eleverna kunskapen till sin egen och den blir mer lustfylld och ingående. 
Barn tar till sig kunskap bättre när de aktivt får arbeta med den och inte bara informeras om 
den.  
 
Anledningen till att skapande var den aktivitet eleverna arbetade med för att bearbeta 
litteraturen handlar dels om det Arnesson Eriksson (2009) skriver om. Att när barn får 
uppleva saker minns de och när de har roligt och får göra saker skapas de bästa 
förutsättningarna för barnens lärande och utveckling. När barnen får göra förstår de. 
Författaren talar även om att det är viktigt att eleverna får tid och möjlighet till det fria 
skapandet där barnen lär sig använda sin egen fantasi. Därför måste material finnas 
tillgängligt för eleverna och då även gärna naturmaterial och återvunnet material. Oftast väljer 
eleverna även i det fria skapandet att inspireras av sagorna (a.a.). Vilket är något som märktes 
tydligt även under mitt utvecklingsarbete. Under sin fria tid valde eleverna att sysselsätta sig 
med att skapa till Bröderna Lejonhjärtas värld. De visste vart de kunde hitta materialet de 
sökte och de arbetade självständigt utan något ”tvång”. Vilket visar på en ökad grad av 
intresse i sitt eget lärande.  
 
Hade högläsningen skett på regelbunden basis kanske eleverna i uppstarten hade visat ett 
större intresse och engagemang. Under genomgången när vi skulle börja arbeta med världen 
var det först flera negativa och tråkiga kommentarer men efter att ha lyssnat på sina kompisar 
och fångats av deras entusiasm försvann de flesta negativa kommentarerna och de blev lika 
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intresserade att börja som de andra. De ville börja skapa på en gång och många ville berätta 
vad de ville skapa. Det var tråkigt att se att så många av eleverna hade en sådan inställning, att 
de inte vill prova något nytt, inte arbeta utanför sin trygghetszon eller göra någon bestämd 
aktivitet. Eleverna får alldeles för mycket frihet på fritidshemmet kan det verkas som ibland, 
när det blir organiserade aktiviteter som de måste delta i är eleverna inte vana vid det och kan 
känna att de förlorar sin frihet. Därför anser jag att det är viktigt att erbjuda dem båda delarna. 
Både organiserade aktiviteter där de måste delta men även fri tid där de själva får bestämma 
vad de vill göra. Det är lite så livet är, det finns måsten som ska göras men det finns även 
fritid där du bestämmer över din egen tid. Arnesson Eriksson (2009) är en författare som 
skriver om vikten att arbeta med både organiserat skapande och det fria skapandet. Genom det 
fria skapandet lär sig barnen att använda sin egen fantasi. 
 
Under utvecklingsarbetet upplevde jag brist på tid till skapandeaktiviteten. Ofta gick eleverna 
hem innan de hunnit komma igång med skapandet eller innan de hade slutfört då tillfällena 
var satta till stunder på eftermiddagen. Eller så gick jag hem medan eleverna fortfarande 
skapade. Även om vi lagt upp mitt schema så att jag skulle arbeta långa dagar de dagar vi 
planerat in skapande, kunde jag tycka att den tiden inte räckte till. Sedan var det även så att 
skapande förekom dagar när jag inte var närvarande och det ser jag som både positivt och 
negativt. De positiva delarna överväger dock, pedagogerna fortsatte mitt arbete och brydde sig 
om att lägga tid och energi på att styra upp arbetet. Detta orsakade dock tyvärr att jag vid de 
tillfällena inte kunde observera det eleverna samtalade om eller skapade. Tid har även 
försvunnit då det har varit flera röda dagar (fritidshemmet stängt) och även påsklov. Veckan 
innan påsklovet var det inplanerat påskpyssel på fritidshemmet som många elever valde 
framför att skapa till världen. Sedan är det självklart flera andra aktiviteter på fritidshemmet 
som tar upp tid och fångar elevernas intresse mer än det här projektet. Jag tror att om 
skapandeprojektet hade fått större fokus och mer tid så hade vi kunnat fånga fler elever och 
gett dem fler chanser att bearbeta litteraturen. Även om de fick möjligheten att utvecklas inom 
de områden som dessa andra aktiviteter innebar. 
 
10.2.4 Barnens utvärdering  
Trots detta är min uppfattning att de har tyckt att skapandeprojektet har varit kul. De fick en 
ny aktivitet och nya ”ursäkter” att ”pyssla” som eleverna säger. De har fått använda material 
de i vanliga fall inte brukar använda på fritidshemmet, bland annat lera. De har också arbetat 
tillsammans på ett annat sätt, skapat något stort gemensamt. Det är inte heller vanligt 
förekommande och som jag har uppfattat det har eleverna uppskattat det. De har samarbetat 
för att skapa något de själva fått känna sig stolta över. De har varit nyfikna på vad 
klasskamraterna har skapat och frågat varandra vad de har gjort. Genom det här upplever jag 
att syftet med arbetet, att öka elevernas intresse för läsning och böcker som en del i deras 
läsutveckling och läsförståelse samt erbjuda eleverna en möjlighet att samtala om boken och 
skapa en värld för att bearbeta boken, har uppnåtts.  
 
Från att i vanliga fall vara uppdelade i sina små kompisgrupper har jag sett att eleverna gått 
över gränserna och samtalat och samarbetat med andra elever än de vanligen brukar umgås 
med. Det gemensamma projektet har fört samman nya konstellationer av elever, 
gemensamma intressen och idéer.  
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10.3 Didaktiska implikationer  
 
Meningen med arbetet var att jag skulle stötta pedagogerna att öka elevernas intresse för 
läsning och böcker som en del i deras läsutveckling och läsförståelse samt erbjuda eleverna en 
möjlighet att samtal om boken och skapa en värld för att bearbeta boken. Ett arbete som 
pedagogerna efter dessa fem veckor kunde ta över och fortsätta med. Jag upplever 
utvecklingsarbetet lyckosamt då pedagogerna lyckats hålla rutinen med högläsning och visat 
engagemang att hitta på nya projekt där böcker är huvudaktörer. De har efter avslutat VFU 
läst färdigt boken, de har besökt biblioteket tillsammans med eleverna på fritidshemmet och 
lånat nya böcker, både en ny högläsningsbok som eleverna röstat fram samt andra böcker som 
eleverna velat låna för att läsa på egen hand. Pedagogerna och eleverna har tillsammans börjat 
diskutera vad de kan göra för aktiviteter kopplat till nästa bok och pedagogerna har varit noga 
med att lyssna på vad eleverna vill göra för att försöka fånga alla elevers intresse. När jag 
avslutade mina fem veckor i verksamheten var Bröderna Lejonhjärta världen ännu inte 
avslutad, men pedagogerna såg till att arbeta flitigt och engagerat med den tillsammans med 
eleverna.  
 
Jag tror och hoppas att pedagogerna har blivit inspirerade och sett vikten och effekten av 
utvecklingsarbetet, tillräckligt för att bära vidare min idé och utveckla den ytterligare till sin 
egen och anpassa de förändringar som sker på fritidshemmet.  
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Bilaga 1 
 

Till föräldrar och vårdnadshavare på fritidshemmet XXXX 
 
Mitt namn är Rebecka Elmkvist och jag läser på Linnéuniversitetet där jag utbildar mig till att 
bli lärare i fritidshem. Under veckorna 13-17 kommer jag genomföra min praktik på XXXX 
och även utföra mitt examensarbete som är slutuppgiften i min utbildning.  
 
Jag har valt att utföra ett utvecklingsarbete inriktat på högläsning. Syftet med arbetet är att 
öka elevernas intresse för läsning och böcker som en del i deras läsutveckling och 
läsförståelse.  
 
Högläsningen kommer hållas på samlingen innan mellanmålet då vi läser Bröderna 
Lejonhjärta. Jag kommer uppmuntra eleverna att ställa frågor, uttrycka sina åsikter och 
samtala om det vi läst.  
 
Med utgångspunkt i berättelsen om Bröderna Lejonhjärta kommer vi tillsammans att skapa 
en ”värld/tittskåp”. Eleverna får utifrån boken och sin egen fantasi skapa bakgrund, karaktärer 
och byggnader. Det eleverna skapar kommer sedan att finns tillgängligt i miljön på 
fritidshemmet så de själva och tillsammans på ett lekfullt sätt får möjlighet att bearbeta sagan. 
 
För att dokumentera arbetet kommer jag föra en loggbok där jag skriver anteckningar. Det 
kan vara anteckningar om hur det har gått, hur jag upplever att eleverna har tyckt om 
högläsning, hur eleverna upplevt högläsningen samt deras upplevelse och diskussioner om 
skapandet av världen. Jag kommer inte använda mig av några namn i anteckningarna. 
Dokumentationen kommer användas som underlag till hur högläsningen och 
skapandeprojektet ska fortlöpa samt till utvärdering av utvecklingsarbetet. 
 
Jag kommer också fotografera arbetsprocessen när de skapar som en form av dokumentation. 
Inga bilder på barnen utan endast deras arbete och det färdiga resultatet. Bilderna kommer 
sedan enbart användas i min rapport och visas vid examinationspresentationen i en Power 
Point. Inga bilder kommer läggas ut digitalt så att andra kan använda eller ta del av dem.  
 
I arbetet utgår jag från de forskningsetiska principerna (ni kan läsa mer på www.vr.se, god 
forskningsed). Det innebär att jag tar hänsyn till elevernas anonymitet, inga namn på varken 
barn eller skola/fritidshemmet kommer nämnas i arbetet, eleverna kommer vara väl 
informerade om vad arbetet handlar om och vad som förväntas av dem. Eleverna kommer 
själva få bestämma om de vill medverka i projektet och kan när som helst avsluta sitt 
deltagande om de så vill. 
 
Hör av dig om du har några synpunkter eller frågor! 
 
Vänliga hälsningar Rebecka Elmkvist 
mail: rebecka.elmkvist@outlook.com 
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