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Sammanfattning 

Denna studie är en liten undersökning om barns kroppsspråk samt barns kroppsliga 

uttryckssätt kring en saga. Undersökningens syfte var att ta reda på hur barns olika 

uttryckssätt kan tolkas utifrån en gemensam situation. I studien försöker vi även ta reda 

på vilket sätt vi kan förstå barnens uttryckssätt. Vi har använt oss av en kvalitativ 

undersökningsmetod, där vi använder oss av videokamera. Från det inspelade 

materialet väljer vi sedan ut två sekvenser som vi sedan analyserar. Resultatet visar att 

barnen upplevde med och utifrån den egna kroppen i form av gester, miner, imitation 

och känslor.   

 
Vårt goda samarbete blev utgångspunkten för denna uppsats, vi valde varandra innan 

vi valde ämne. Vi har följts åt sedan början på studierna och kommit att bli goda 

vänner. Det var utifrån detta vi valde att skriva en C- uppsats ihop, vilket har fungerat 

lika bra som vi hoppats. 

Arbetet med denna uppsats har varit tidskrävande men roligt, spännande och lärorikt. 

Vi vill framförallt tacka alla ni som deltagit i vår undersökning, de två förskolor som lät 

oss komma och observera vilket har legat till grund för denna studie. Tack!  

Ett stort tack till Eva- Maria Ahlquist som varit vår handledare som har gett oss 

användbara tips på vägen. Vi vill även tacka våra familjer som har ställt upp på alla 

vis. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för härliga stunder.  

 

Nyckelord  

Uttryckssätt, Gester, Miner, Ordets betydelse, Saga,  

Fenomenologi, Postmodernism.  
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1 Bakgrund 

 

En varm aprildag åkte vi pendeltåg som vi alltid brukar göra när vi åker hem ifrån 

lärarhögskolan, plötsligt började vi diskutera hur människor sitter ner och rör sig när de 

åker tåg, då blev vi väldigt nyfikna och började diskutera ännu mer kring ämnet. Vi blev 

intresserade av om vi kunde göra en studie genom att upptäcka olika kroppsspråk, 

uttryckssätt hos förskolebarn. Vi har även under utbildningens gång samt i den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen blivit inspirerade av sagor som har väckt 

många funderingar hos oss. Vi blev intresserade av hur sagor och uttryckssätt kan 

samspela med varandra, det var så vårt arbete startade. Studien är gjord på två olika 

förskolor och avdelningar med barn i åldern fem – sex. Den tar upp hur barnens 

kroppsliga uttryckssätt kring en saga kan se ut utifrån en gemensam situation.  

1.1 Inledning  

Barn använder dagligen många olika uttryckssätt och genom dessa kan de hitta ett sätt 

som passar dem själva. I den här uppsatsen innefattar ordet uttryckssätt; språk, 

kroppsspråk, fantasi, drama, bild med mera. Det syftar därmed inte bara till det talade 

språket. Sagan som är vald heter Prinsessan Papperspåse och är en till synes 

kontroversiell saga där de traditionella könsmönstren är ombytta. Den valdes eftersom 

vi använt och diskuterat den många gånger under vår utbildning. Projektet delades upp 

på två olika förskolor dels för att göra undersökningen lite bredare, men även för att vi 

båda har en god relation till dessa Reggio Emilia inspirerade förskolor och pedagogerna. 

Det har alltså inte någon betydelse för uppsatsen att vi har gjort undersökningen på två 

olika ställen. Fokus har legat på att se hur barnens kroppsspråk med gester, miner och 

rörelser kan se ut utifrån en gemensam situation. Vi vill rikta in oss på ett postmodernt 

samt ett fenomenologiskt perspektiv för att få en bredare syn i vår forskning. Vi 

kommer i teoridelen att förklara och resonera kring de olika begreppen som kommer att 

förklaras. Till en början kommer det två olika perspektiven som nämns ovan att 

presenteras, samt det lärande subjektet, olika perspektiv på berättarens kraft, teorier 

kring barns kroppsliga samspel. Miljön är även tillägnat ett avsnitt. 
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1.2 Syfte 

 
Vi vill i denna uppsats tillsammans med barnen försöka utforska och upptäcka olika 

kroppsspråk hos dessa. Med denna studie vill vi försöka få en inblick i hur barnens 

uttryckssätt kan tolkas utifrån en gemensam situation, i detta fall en saga. 

Undersökningen utförs i två olika förskolor. 

 

1.3 Frågeställning 

 
- På vilket sätt agerar barnen i form av språk och kroppsspråk utifrån denna 

gemensamma situation? 

- På vilket sätt inspireras barnen av varandra i sina uttryckssätt?  

- På vilket sätt reagerar barnen på ord och fraser?    

 

1.4 Begreppsbestämning 

 
Kroppsspråk 

Vi har valt att definiera kroppsspråket i den här uppsatsen som gester, miner och 

rörelser med kroppen. En rörelse med ett finger kan tolkas på ett eller annat sätt och det 

är också därför vi valt att förklara ordet eftersom somliga har olika uppfattningar om 

vad ordet kroppsspråk står för. På flera ställen i uppsatsen benämner vi ordet 

kroppsspråk som uttryckssätt, eftersom vi menar att det inkluderar hela vårt sätt att röra 

och visa uttryck på. Vi människor talar med kroppen då kroppens språk är den största 

delen av vårt uttryck och därför brukar vi säga att kroppen aldrig ljuger. Kroppen 

berättar vad vi känner, utifrån gester, utseende, hållning, gångart, ansiktsuttryck, kläder, 

färgval och tonfall. Vårt kroppsspråk kan säga mycket om oss, kroppen och tanken 

interagerar med varandra. Enligt fenomenologin så är tanke och kropp sammanvävd.  

 

 

 



 

 4 

2 Teoretiskt perspektiv- 
Forskningsbakgrund 

 

Den litteratur som vi läst har vi framförallt funnit genom att söka i olika databaser, där 

ibland, Google Schoolar, artikelsökt, Libris webbsök. Därutöver har vi funnit diverse 

litteratur på bibliotek som behandlar vårt aktuella ämne. I detta kapitel redogör vi för 

den tidigare forskning som vi funnit relevant och belysande för det ämnesområde 

uppsatsen handlar om. Belysande menas i denna studie att litteraturgenomgången är 

tänkt som ett hjälpmedel för oss då vi diskuterat vårt empiriska material. Studien är 

baserad på dels det fenomenologiska och det postmoderna perspektivet. Nedan följer ett 

teoriblock med en redogörande diskussion om fenomenologin som filosofisk teori i 

allmänhet samt hur vi kan koppla den till vår studie. Det postmoderna perspektivet 

kommer att förklaras och vidareutvecklas. Vidare behandlas forskning rörande barns 

kroppsliga uttryckssätt kring en saga. Valet av det postmoderna perspektivet föll sig 

naturligt för oss eftersom vi behandlat den tidigare, däremot var vi inte lika inlästa inom 

den fenomenologiska teoribildningen, vi såg det mer som en utmaning.   

 

2.1Fenomenologiska perspektivet 

Vi har valt detta teoretiska perspektiv för att kunna granska hela studien ur en filosofisk 

vinkel. 

 

Det fenomenologiska perspektivet anses naturligt att ta upp i denna uppsats då den 

handlar om kroppens betydelse och upplevelsen utifrån den. Ordet är en förklaring eller 

en beskrivning av idéer och väsen ”i sig”, så som de ”ter sig”. Fenomenologin studerar 

därför inte primärt kausala samband mellan objekt. Det är ett livsvärdesperspektiv och 

kan delas upp i två kategorier där den ena grundar sig på Martin Heideggers teorier och 

den andra på Edmund Husserls idéer. I den här uppsatsen tas främst Husserls 

teoribildning upp, anledningen är att vi anser att den kan kopplas samman bättre med 

vår studie. Ordet fenomen kommer från grekiskan och betyder det som visar sig, vilket 

sammanfattar vad hela fenomenologin står för (www.ne.se). 
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Inom denna typ av forskning talas det mycket om barns perspektiv. Hur kan vi med 

hjälp av den fenomenologiska teoribildningen förstå barns perspektiv, intentioner och 

meningsuttryck? Perspektivets ledarmotiv är att studera det som är givet. Begreppet 

grundar sig i Edmund Husserls idéer i början av 1900-talet (Husserl, 2004). 

Ursprungligen är Livsvärlden ett filosofiskt begrepp med kunskapsteoretisk och 

ontologisk innebörd. Begreppets aktuella betydelse går tillbaka till Edmund Husserl, 

den moderna fenomenologins grundare (Johansson, 2003). Att en pedagog närmar sig 

ett barns perspektiv behöver inte nödvändigtvis betyda att vi alltid anpassar oss efter 

detta. Nedan följer ett citat hämtat ur Eva Johannsons doktorsavhandling, den beskriver 

på ett bra sätt ytterliggare en gång vad fenomenologin står för.  

 

”Det som visar sig för barnet tar sig uttryck i barnets sätt att vara, i kroppsliga, 

sinnliga och språkliga uttryck, i gester och tonfall, i en situation, i ett sammanhang 

där också forskaren ingår. Uppgiften är att på grundval av barns agerande, barns 

existens, försöka förstå barnens avsikter, deras uttryck för mening och därmed 

deras erfarenheter av fenomenet i fråga.” (Johansson, 2003, s. 44)  

 

Författaren ovan menar med andra ord att barn visar med hela sitt kroppsspråk och 

uttryckssätt hur och vad de vill och känner. Det är därmed pedagogens uppgift att se och 

uttolka vad barnen egentligen vill. Merleau-Ponty som är filosof inom fenomenologi 

menar att den existentiella fenomenologin utgår från kroppen och upplevelsen, den 

utgör därmed förutsättningen för vår förståelse av världen och livet. Det finns ett 

dialektiskt utbyte mellan kroppsliga strukturer hos det subjekt som upplever och det 

som upplevs, faktum är att vi bebor världen med våra kroppar menar Ljunge (2007). 

Tilley (1999) som är fenomenologisk forskare beskriver fenomenologin som en 

metaforisk förståelse av kroppsliga processer såsom rumslig rörelse och genusrelaterad 

symbolik med kroppslig hänvisning. Det är alltså viktigt att komma ihåg att vi ser och 

upplever världen från våra kroppar och det är där med den meningen som sammanfattar 

hela fenomenologin.  

 

”Vi kan inte se oss som passiva mottagare av information om hur världen är 

beskaffad. Vår kunskap är alltid grundad i en personlig kontext där konkreta 

projekt, värderingar, behov och så vidare utgör förutsättningen för den process där 

vi tar in information och ny kunskap om världen.” (Ljunge, 2007, s. 15)  
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Karaktäristiska drag inom den fenomenologiska teorin är att det strävas efter att fånga 

upplevelsen av ett fenomen. Målsättningen är att göra en noggrann beskrivning av 

upplevelsen av ett fenomen så som det visar sig hos individerna. Människan vill dels 

beskriva alla variationer av livsvärldsmönster som påträffats, samt den centrala essensen 

som kommer igen i alla människors livsvärldar. Det vi bör komma ihåg är att forskaren 

som ställer frågor är en del av individernas livsvärld och detta kan tänkas påverka 

resultatet. Viktiga delaspekter är att vi inte får tolka en situation utan den visar sig precis 

som den är (Internet, En sida som behandlar det fenomenologiska perspektivet).  

 

2.2 Postmoderna perspektivet 

 

Vi har valt detta teoretiska perspektiv för att kunna granska hela studien ur en 

nytänkande vinkel. Detta perspektiv anses naturligt att ta upp i denna uppsats eftersom 

den handlar om kroppens betydelse, men kanske framförallt hur vi väljer att tolka den. 

Inget sätt är rätt eller fel. Det finns därmed inga sanningar, mer än den som konstrueras 

och skapas oss människor i mellan. Denna studie är sann utifrån våra ögon, men den 

kanske skulle ha sett annorlunda ut om någon annan gjort om undersökningen, inget sätt 

är fel anser vi. Det postmoderna perspektivet utgår från att vi ger barnen möjligheter 

och förutsättningar till att vara subjekt och huvudpersoner. Intresse och engagemang 

finns hos barnen när det kommer inom ramen för deras eget intresse och 

kunskapsområde. Barn visar även empati med varandra och detta gör att de ges 

möjlighet till delaktighet och ansvar (Lenz Taguchi, 2004). Karaktäristiska drag inom 

det postmoderna perspektivet är strävan efter att använda olika sinnen och uttryckssätt, 

samt det Kompetenta barnet och Det lärande subjektet hänger också samman med detta 

perspektiv. Vårt förhållningssätt som sagoberättare kommer delvis att speglas utifrån 

det postmoderna perspektivet. 

 

Ordet postmodernt förekommer ofta i form av konst, kultur och arkitektur. I den här 

studien har vi dock valt att fokusera på det postmoderna perspektivet inom filosofisk 

teoribildning inom pedagogik. Detta perspektiv handlar framför allt om att reflektera 

över sitt förhållningssätt till barn samt över den pedagogiska verksamheten, således att 

försöka utmana samt hitta andra sätt att tänka när det gäller barn och den pedagogiska 
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verksamheten. Detta gör det möjligt att synliggöra teorier och praktiker och att lära sig 

att förstå dessa på nya sätt. 

 

Loris Malaguzzi som var barnpsykolog och förskollärare och samtidigt Reggio Emilia 

filosofins grundare kom att leda det pedagogiska arbetet där. Han har haft en stor 

betydelse för Reggio Emilias utveckling och spridning välden över, han har kämpat för 

att förankra filosofin tillsammans med pedagogerna i Reggio Emilia. Deras arbetssätt 

och synsätt är ingen pedagogik eller metod, utan en filosofi samt ett förhållningssätt. 

Därigenom finns inga modeller att överta eller tillämpa. Filosofin har utvecklat ett 

tänkande om små barns lärande och förmåga som är unikt i världen (Lenz Taguchi, 

1997). Förhållningssättet och tänkandet har vuxit fram ur en demokratisk syn på 

människan där kommunikationen är livsavgörande. Barnet står i centrum för 

verksamheten och i Reggio Emilia talas det ofta om Det komptenta barnet, vilket kan 

förklaras som att barnen ses som kommunicerande och komptenta redan från födseln. 

Det är kommunikationen som är utgångspunkten för allt lärande. Pedagogerna ser sig 

som medforskare i barns utforskande av världen och därför blir förmågan att lyssna 

avgörande för att skapa ett kvalitativt samspel. Förhållningssättet och synsättet kan 

beskrivas som att vi lär oss att kommunicera genom att använda olika 

uttrycksmöjligheter i olika former, detta kan leda till att barnen får förutsättningarna till 

lust och vilket kan leda till att de stimulerar sin kreativitet. Att barnen dessutom ges 

möjlighet till att få utforska sina hypoteser med hjälp av olika uttrycksformer och språk 

så som; teckna, skriva, fantasi och kroppsspråk. Att barn får tillgång till användandet av 

olika material breddar barns kunskaper och bidrar till att de kan skaffa sig olika och fler 

läsningar om ett ämne, samt att nya och intressanta frågor kan ställas (Jonstoij & 

Tolgraven, 2001).  

 

Inom den postmoderna teoribildningen förklaras ett viktigt begrepp som kallas ”den 

språkliga vändningen”. Med detta har språkbegreppet utvidgats till något mer än bara 

den verbala och skriftliga kommunikation som språk är. Ett fåtalt exempel på vad ett 

icke verbalt språk skulle kunna vara är; sinnen, gester och kroppsspråk, i den här 

studien (Lenz Taguchi, 2004). Detta kan kopplas samman med ”de hundra språken”, 

som används inom Reggio Emilias filosofi. En del av dessa är språk, kroppsspråk, 

fantasi, drama, bild med mera. De hundra språken innebär att barn ges möjlighet att på 
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olika sätt uttrycka sig. Ett av de hundra språken är kroppsspråket som kommer att 

behandlas i den här uppsatsen (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

 

Det lärande subjektet är ägnat ett avsnitt eftersom det hänger ihop med det 

fenomenologiska perspektivet och så även den postmoderna teoribildningen. Barnen 

blir subjekt först när pedagoger utgår från deras handlande och tänkande (Lenz Taguchi, 

1997). När vi talar om det lärande subjektet utgås det ifrån att barnen alltid är 

intresserade och nyfikna och framför allt att de kan och vill av egen kraft, inte för att 

vara snälla eller tillfredställande för pedagogen. Barnen ges på det här sättet makt över 

sina tankar. Det utgås inom postmodernism ifrån att vi ser barnet som en enskild individ 

och som har en egen identitet, alltså inte som något objekt vi ska fylla med fakta. 

Genom att subjektet (jaget) alltid har tillgång till olika diskurser är det i ständig 

förändring och skapas och omskapas hela tiden (Davies, 2003). Studien bygger delvis 

på begreppet Det lärande subjektet där det är viktigt att se till varje barn och 

uppmärksamma deras förmågor och olikheter. Barn är olika och har olika 

förutsättningar därför bli analysen av kroppsspråket, gester och miner olika beroende på 

vilken syn du har på barnet i fråga. Återigen hamnar vi i diskussionen om vilka 

diskurser som påverkar oss och vårt subjektskapande (Davies, 2003). 

 

Judith Butler som är professor inom retorik och litteraturvetenskap förklarar 

materialiseringsbegreppet av kroppen. Hon menar att det sker; i mötet och 

förhandlingen mellan våra egna och omgivningens erfarenheter, handlanden, diskurser 

och åsikter om kroppen - i det mötet materialiseras min kropp; den får fysisk form och 

begriplighet (Lenz Taguchi, 2004).  

 

Hur kan vi med hjälpa av det postmoderna perspektivet förstå barns uttryckssätt? 

Förhållningssättet förklarar hur viktigt det är att låta barnen använda alla sina sinnen i 

sitt livslånga lärande. Genom att barnen tillåts och får möjligheten att lyssna, tala, 

känna, fantisera och skapa sin egen bild av sagan. Detta kan kopplas samman med 

sagans betydelse samt att barnen använder olika kroppsliga uttryckssätt och kan skapa 

och utveckla förmågan att berätta. Här kan det kroppliga uttryckssättet från sagan 

användas för att få igång ett aktivt samtal om olika ting i boken som exempelvis 

huvudkaraktärerna och fantasin eftersom den har förmågan att engagera både barn och 
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vuxna. Samtalen blir både spännande och viktigt, det går inte heller att förutsäga vart 

diskussionen leder. Det som styr samtalen är barns fantasi och erfarenheter.  

 

 

2.3 Olika perspektiv på berättarens kraft  

Langer (1995) redogör för de föreställningsvärldar som medvetet eller omedvetet 

uppkommer då läsaren läser en bok. Föreställningsvärldar är föränderliga och kan med 

hjälp av dialoger med andra människor och egna tankar och ytterligare läsning utvecklas 

eller förnyas. Själva ordet ”föreställningsvärld” syftar till den uppfattning som en 

människa har av en text, denna text kan förändras, växa och berikas med tiden genom 

tanke och erfarenhet. Detta skapas genom att läsaren och lyssnaren för samman sina 

egna erfarenheter med det som texten uttrycker i en växelverkan.  

 

Langer (1995) beskriver vidare om hur människors läsning och tolkning av text är 

beroende av en mängd olika faktorer och referensramar. Dessa är i sin tur skapade 

utifrån den sociala kultur som en viss läsare befinner sig i. Med andra ord menar hon att 

en läsare står i kontakt med den omgivande miljön i form av människor och kultur som i 

sin tur ger uttryck för olika värderingar och normer. Detta såväl som läsningens syfte, 

textens form och lärarens förväntningar påverkar byggandet av föreställningsvärldar. 

Författaren betonar vikten av att sättet att tänka hänger samman med en social situation, 

i vilket sammanhang som läsaren befinner sig i och de förväntningar som läsaren har 

inför olika texter. Dessa hänger i sin tur samman med de andledningar till varför den 

aktuella texten valdes (Langer, 1995). Berättaren påverkar sagan på flera olika sätt. 

Exempelvis kan berättaren läsa en bilderbok samtidigt som han eller hon visar bilderna 

eller berätta muntligt utan bilder, det går även att berätta med hjälp av andra verktyg. 

Innan läsningen är det bra om du provat på att läsa sagan högt för dig själv några 

gånger, då kan du exempelvis passa på att bekanta dig med de olika karaktärerna i 

sagan. Vid val av saga bör berättaren tänka på att välja en saga som han/hon själv tycker 

om. Under läsningen är det av stor vikt att skapa god kontakt med barnen (Granberg, 

1996). Inledningsvis är det viktigt hur berättaren inleder och presenterar sagan för 

barnen, det inkluderar titel samt de olika huvudfigurerna. Detta har en betydande roll 

eftersom det är här intresset förhoppningsvis fångas hos barnet. För yngre barn kan det 
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även vara lämpligt att upprepa sig, så barnen känner igen sig. Lindö (2005) beskriver att 

även slutet är av betydelse, här binds sagan ihop därför kan det vara bra om läsaren är 

öppen för barns reaktioner och anpassar berättelsen efter dessa. Författaren förklarar 

vidare att det även finns olika knep som berättaren kan använda sig av, som exempelvis 

om några barn är okoncentrerade så kanske det räcker med att höja eller sänka rösten. 

Ett annat bra knep är att låta barnen delta i berättelsen på olika sätt, men även 

innebörden av att vara en bra berättare är att våga bjuda på sig själv och att ha 

ögonkontakt med barnen (Lindö, 2005).  

 

2.4 Teorier kring barns kroppsspråk   

Granberg (1996) talar om att sagor ger oss en unik inblick av fantasier och tankar, dessa 

har eftersom de kan påverka historien i sagan. Genom att fånga barns tankar och 

uttryckssätt kring sagan vidgar det till ett samspel genom kommunikation. Eftersom att 

barn visar ivrighet, aktivitet och underhållaning kan boken inte bara locka till 

engagemang utan även roa barnen. Sagostunden kan ge barnen en gemensam positiv 

upplevelse vilket stärker samhörigheten och det hela blir en gruppstärkande aktivitet. 

Sagor kan användas för koncentrationstränande genom att den lockar barnen till att 

lyssna aktivt till berättandes ord, detta i syfte att barnen kan ta till sig orden. Barns 

fantasier kan väckas genom vissa ord och kan då genom det lockas att använda och 

vidareutveckla dem. En sagostund kan bidra till att utveckla empati hos barnen genom 

att ge dem tillfälle till att identifiera sig med och känna sympati för sagans figurer. 

Därmed kan de få inledande förståelse för känslor och upplevelser (Granberg, 1996). 

Samspelet mellan barnen påverkar ömsesidigt varandra genom dels handlandet samt via 

kommunikationen. Denna påverkan kan vi förmedla genom språk, gester och symboler. 

När det talas om språk menar vi ofta det talade ordet, men vi uttrycker oss även via 

andra uttryckssätt. Kommunikation innefattar ett ömsesidigt utbyte, att göra något 

gemensamt, en slags information mellan människor. Ordet kommunikation kommer 

ifrån latinets Communicare som kan översättas som att ha något gemensamt och att dela 

något med någon. Förutom det verbala språket finns det även andra icke-verbala sätt att 

uttrycka sig på som exempelvis kroppsspråket i form av gester och miner. 

Kommunikationen blir då kroppsrörelser som människan använder förutom tal och 

skrift och detta för att förmedla information. I ett vanligt samtal där både kroppsspråk 
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och tal används samtidigt finns ett naturligt samband mellan tal och 

kroppskommunikation (www.ne.se).  

När det kommer till att förmedla känslor som kärlek, ömhet och vrede så räcker många 

gånger inte orden till, därför överförs dessa väl så bra med hjälp av tonfall, 

ansiktsuttryck vilket innefattar hela kroppen (www.vardagensteater.com). Genom dessa 

signaler som vi använder kan vi antingen förstärka och komplettera orden eller dra 

uppmärksamhet bort från dem. Det finns även vissa signaler som kan användas 

oberoende av orden, dessa kan vara omedvetna och ibland okontrollerbara som 

exempelvis plötslig rodnad. Andra medvetna rörelser kan vara gester och 

kroppsställningar. Vårt kroppsspråk är tydligare än våra ord och vår kropp reagerar 

alltid spontant och den kan vi inte föreställa så som vi föreställer våra ord (Granberg, 

1996). Varje människa påverkar genom sin hållning och sitt uppträdande sin omgivning 

som en signal eller reflex. Omgivningen reagerar positivt eller likgiltigt på dessa 

impulser.  I vilket fall som helst finns det en återkoppling, en feedback. Det kan vi 

märka av våra egna reaktioner. Det är ännu ett skäl till att beakta de signaler som vi 

själva sänder ut. Alltså går budskapet i orden fram beroende på hur vi kommunicerar. 

Kroppsspråket är en överföring av energi från berättaren till barnen, om du utstrålar ett 

visst tonfall, energi etcetera kanske barnen troligtvis lyssna mer entusiastisk.  

 

Kommunikation med kroppen, ögonkontakt i kroppsspråket inkluderar med minspel, 

blickar, kroppshållning, skratt med mera. Våra olika miner och ansiktsuttryck avslöjar 

ofta vår sinnesstämning och känslorna menar Granberg, (1996). Ögonen och munnen 

dominerar mintecken och det är i leenden eller blicken vi kan se om vi är intresserade av 

något eftersom vi då tittar intensivt. Vi ser de höjda ögonbrynen vid förvåning, de glada 

minerna vid lycka, etcetera. Kort sagt använder vi oss mycket av synen under ickeverbal 

kommunikation. Men kommunikation är mer än verbalt tal och handlar även om 

kroppsspråk, röstinformation, så som gester, kroppshållning och röststyrka. Tal är ett 

sätt att kommunicera men tal är inte i sig nödvändigt för att kommunikation och språk 

skall förekomma. Kroppen har större betydelse än vi tror eftersom att den både lever, är 

snabbtänkt, rör sig, pratar, ser och är dessutom belönad med alla sinnen (Granberg, 

1996)  
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2.5 Miljön kring sagostunden 

Pramling, Samuelsson och Sheridan (1999) har skrivit om miljöns betydelse för barns 

lärande. De menar att miljön sänder ut budskap om vad som förväntas ske i den 

pedagogiska verksamheten och därför skall miljön vara utformad på ett sådant sätt att 

barns lärande både underlättas, stimuleras samt utmanas. De skriver vidare att den 

pedagogiska miljön både omfattar miljöns fysiska utformning, material samt samspelet 

mellan barn och pedagoger. Miljön bör då bidra till att barns utveckling främjas, detta 

genom ge ett lustfyllt och varierat lärande, i lek, kreativiteten och skaparlusten. 

Pedagoger kan inreda hörnor med mjuka möbler, kuddar eller draperingar för att skapa 

en god stämning för läsning. Rummets miljö är av stor betydelse för lärandet i alla 

avseenden (Pramling, Samuelsson & Sheridan, 1999). Miljön ger signaler och i vår 

studie samlades barnen på en fri yta för en gemensam stund. Förskola 1, platsen där 

sagostunden ägde rum var i förskolans ateljé. Vi satt formad i en halvmåne på en stor 

matta, barnen satt vända mot den som läste sagan. Förskola 2, platsen där denna 

sagostund ägde rum var i förskolans stora allrum där barnen satt även här i en halvmåne 

form på en matta.  

3 Genomförande 

3.1 Uppläggning  

Med hänsyn till de forskningsetiska principerna utformades en blankett där det tydligt 

framgick vad som skulle filmas, men även varför och att materialet endast var till för 

vår egen del. Första steget var att dela ut blanketten till de föräldrar vars barn skulle 

delta i studien. Pedagogerna på förskolorna informerade föräldrar och barn om vår 

undersökning, som gav sitt medgivande. Svaren fick vi efter bara någon dag i form av 

en underskrift, i dessa fall var det inga problem att få något medgivande. Studien 

utgjordes av en arrangerad skapandesituation som bestod i att en kvinnlig pedagog (vi) 

läste upp sagan ”Prinssessan pappers påse”. Vi valde dels att filma varje individ för att 

kunna fokusera och se vad varje individ gjorde och även det som hände genom 

samspelet i rummet. Vi har filmat i sekvenser om 25 minuter på vardera förskola, men 

vi har valt att fokusera på två olika sju minuters sekvenser. Det är ett tungt jobb att 

transkribera och därför valde vi ut hela sagostunden som bestod av cirka. Sju minuter, 
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eftersom att fokus har legat på hur barns kroppsspråk ser ut så ville vi ha med hela 

sagostunden. Vad gäller filmningen på de båda förskolorna valde vi att dela upp det så 

att en av oss filmade medan den andra läste sagan. Innan videofilmningen påbörjades 

fick de deltagande barnen information om vad som skulle hända iform av att vi 

berättade att en saga skulle läsas. Vi ansåg att det var nödvändig för att få en god 

relation till barnen så att de skulle känna sig trygga under observationen. Uppläsningen 

av sagan och hur den arrangeras är en viktig del eftersom den kan te sig på olika sätt och 

ha olika ljudnivåer och nyanser. Detta är faktorer som kan påverka hur barnen sen 

agerade.  

3.1.1  Förskola 1  

Vi anlände till förskolan under barnens lunchtid, vi valde ett rum som var deras ateljé, 

ett rum som barnen ofta var i, men där vi ändå kunde jobba ostört med den lilla gruppen 

beståendes av fem barn tre flickor och två pojkar. Tillsammans ordnande vi med 

kameran och ställde upp stativet på en fast punkt riktad mot en stor rund matta på 

golvet. Solens strimmor träffade stolarna bredvid mattan, vi ville helst inte ha solen med 

eftersom det då skulle blända för mycket. Barnen anlände senare i en liten klunga, och 

inte helt oväntat fann det ett stort intresse för videokameran.  Vi valde därför att 

avdramatisera den och pratade därför med barnen om videokameran. Vi filmade barnen 

där de fick presentera sig och var och en fick säga vad de hette, sedan fick de titta i 

kameran. Detta för att de skulle kunna agera på ett så naturligt sätt som möjligt. En av 

oss satt på en stol vid filmkameran och panorerade och zoomade så att alla barnen 

skulle komma med. Den andra av oss satt ned med barnen och läste sagan för dem. 

Barngruppen började med att sitta samlad i en halvmåne på en stor matta. Vi spelade in 

en sekvens på ca 25min, där de satt i en cirkel längs med mattan med ganska mycket 

fritt utrymme på sidorna. Efter den här sekvensen fick de rita något eget minne utifrån 

sagan. Vi har dock valt att inte fokusera på den delen, även om det hade varit intressant. 

Viktigt att tillägga är att det fanns bilder till den här boken, men att vi tillsammans 

kommit överens om att inte visa dem för barnen. Detta för att barnen själva skulle få 

chansen att skapa sina egna bilder i huvudet av sagan.  

3.1.2  Förskola 2  

Vi hade en relation till förskolan och pedagogerna, däremot hade vi aldrig träffat barnen 

tidigare, vilket också kan ha påverkat hur resultatet blev. Det gick över förväntan 
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eftersom barnen var både positiva, laddade och förväntansfulla. De hade inga problem 

att öppna sig inför oss. Under förmiddagens tidigare timmar anlände vi till den här 

förskolan. Eftersom vi kom mitt i en morgon/fruktsamling så gick vi runt och tittade på 

avdelningen medan vi väntade på pedagogerna och barnen. Vi blev senare tilldelade ett 

rum som kallades för ”tornet”, en rund byggnad med högt i tak med flera fönster högst 

upp. Vi ställde upp stativet och videokameran på golvet in mot väggen.  Kameran 

fokuserade in linsen på en stor rund matta på golvet där barnen till en början satt i en 

halvmåne. Den här dagen strålade vårsolen in i tornet och blänkte in mot den runda 

mattan där en av oss satt och läste för barnen. Vi filmade trots solen. Kameran stod still 

på samma ställe hela tiden precis som på förskola 1. Vi valde liksom tidigare att zooma 

in vissa sekvenser av barnen ibland.   

3.2 Urval 

3.2.1 Val av barn och förskolor 

De båda förskolorna som blivit utvalda föll sig naturligt eftersom vi båda haft den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen placerade på dessa ställen. De är båda 

Reggio Emilia inspirerade och belägna i Upplands Väsby i två olika geografiska 

områden. Den ena är av privat regi och den andra har en kommunal ledning. Vi har 

numrerat förskolorna som förskola 1 och 2.  

 

Förskola 1 består av två avdelningar, en 1-2 års och en 3-5 års avdelning, vi gjorde 

studien i en 3-5 års avdelning med 22 barn och tre pedagoger. Slumpmässigt valdes två 

pojkar och tre flickor. 

Förskola 2 består av fem olika avdelningar där vi har gjort undersökningen på en 3-5års 

avdelning med 25 barn och tre pedagoger. Slumpmässigt valdes två pojkar och fyra 

flickor. 

 

 

3.2.2 Val av saga 

Efter mycket letande i olika böcker blev det slutgiltiga valet sagan om Prinsessan 

Papperspåse som är en tillsynes kontroversiell bok där de traditionella könsrollerna 

kastats om och så även historien. Boken har tre huvudkaraktärer, en prins, en prinsessa 

och en drake. Prinsessan räddar prinsen och prinsen dödar inte draken som det brukar 
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vara i traditionella sagor, det blir inte heller något bröllop i mellan dem. Vi valde boken, 

dels för att se om och hur barnen skulle reagera på att det var en prinsessa som räddade 

prinsen och dessutom för att vi tycker att det är spännande att vara gränsöverskridande. 

Vare sig pedagogerna eller barnen hade tidigare hört talas om boken. Det fanns även ett 

intresse innan studien började att eventuellt få in ett genusperspektiv så delvis därför 

valde vi den här boken.  Vi kände till sagan sedan tidigare under utbildningen då vi läst 

genusvetenskap, där väcktes vårt intresse för genusrelaterad skönlitteratur riktad till 

barn.  

3.3 Material bearbetning 

Efter filmningen på förskolorna bestämde vi oss för att transkribera det insamlade 

materialet. Vi förde över filmen till en cd-rom skiva så att vi för enkelhetens skull 

kunde se filmen på datorskärmen. Den har noga transkriberats så att varje liten detalj av 

vad barnen säger, gör och framför allt hur deras gester, miner rörelser kroppsspråk ser ut 

kommer med. Vi har gått igenom filmerna och sekvenserna på totalt 14 minuter 

tillsammans flera gånger och skrivit ned på dator så fort vi sett en enda liten rörelse. Vi 

har varit mycket noggranna i våra observationer och synat varje liten sekvens. I 

transkriberingen delade vi in alla barnen i egna kolumner för att förenkla för oss själva 

och utifrån detta material se om vi kunde finna några kroppliga uttryckssätt. Vi har valt 

att presentera hur de olika individerna agerar utifrån sagan, samt delat de två olika 

grupperna, var för sig i resultatet, eftersom det förenklar analysen.  

3.4 Metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning i form av videoobservationer och 

barnintervjuer i grupp. Inspiration är hämtad ur Christina Wehner-Godées (2000) bok 

som behandlar olika observationsmetoder och utifrån denna valde vi att arbeta med 

videokamera. Metoden är till för att förstå människors erfarenheter genom deras 

uttryckssätt. Vi har därmed försökt att se det som sägs och ses med blotta ögat som till 

exempel: dialoger mellan de närvarande, andra händelser, miner, gester, blickar och 

lägga dessa som grund till hela uppsatsen. Studien är även baserad på den etnografiska 

observationsmetoden som bygger på en deltagande observatör. I kapitlet Definition av 

deltagande observation beskriver Kullberg den etnografiska observationsmetoden.  
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”Eftersom man talar om deltagande observation som ett pågående och 

intensivt observerande, lyssnande och talande, kan deltagande 

observation tolkas som ett övergripande begrepp för alla de tekniker en 

etnografisk studie innehåller.” (Kullberg, 2004, s. 92)  

 

Här menar Kullberg att en etnografisk studie görs i samband med en pedagogisk 

situation, du som observatör kan se och upptäcka exempelvis rörelser, händelser, 

kroppsspråk med mera hos ett barn som inte de vanliga förskolelärarna ser. Som 

etnografiska forskare är vi intresserade av att förstå barnen genom deras yttranden samt 

handlingar. Med hänsyn till de forskningsetiska principerna mötte vi en positiv 

förväntan både från dessa 11 barn som fått möjligheten att delta, men även pedagogerna 

visade intresse och engagemang för vår skull. Vi fick tillgång till ett eget rum där vi 

kunde arbeta med barnen helt ostört, vilket inte alltid är en lätt uppgift på förskolor där 

många gånger platsbristen är hög. Utifrån upplägget med sagoläsningen och 

observationer av barnen kom vi fram till att det främsta hjälpmedlet i det här fallet 

skulle bli filmkamera. Detta förtydligade vad som skedde i rummet mellan barnen. I den 

här typen av studie är det viktigt att inte generalisera, därför har vi endast utgått från 

dessa två grupper av individer i den kommande analysen.  För att göra undersökningen 

lite bredare valde vi två grupper en med fem stycken barn, och en med sex stycken barn 

på två olika förskolor som är Reggio Emilia inspirerade. För att använda filmkamera 

som observationsmetod är det av yttersta vikt att ta hänsyn till de forskningsetiska 

principerna, vilket vi har gjort i form av blanketter utformade av oss och utskickade av 

pedagogerna. Filmkamerametodens styrka är att vi kan se och observera saker som 

kanske aldrig hade upptäcks med blotta ögat eller med enbart penna och papper. Genom 

videoinspelningarna fick vi syn på samspelet i rummet, som exempel dialog mellan de 

närvarande, andra händelser samt blickar, gester mellan de som lyssnar och talar. 

Videokameran blev ett utmärkt redskap för vår forskning.  

 

3.5 Tillförlighetsfrågor 

Valet av metod hade betydelse i den mening att det spelar roll om vi väljer att göra en 

kvalitativ- eller en kvantitativundersökning. Det fanns en mening för projektet att 

använda sig av filmade observationer, eftersom det är svårt att hinna skriva ner allting 

och att kunna reflektera i detalj vad barnen sa eller gjorde och dessutom för att få med 
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deras egna tankar och åsikter. Vi har transkriberat vårt insamlade material väldigt noga 

och spolat tillbaka otaliga gånger för att som tidigare nämnt få en detaljerad bild av 

barnet i fråga. Transkriberingen är uppdelad i sex kolumner och däribland vad barnen sa 

och gjorde och hur de rörde sig, vad läsaren sa som fick barnet att röra sig med mera. 

Studien kommer inte att generaliseras eller dra några parallella slutsatser utan den utgår 

endast från dessa 11 barn. Meningen är med denna uppsats att vi vill att andra 

pedagoger ska få upp ögonen för dels förhållningssättet, men även hur mycket vi kan 

tyda med hjälp av två filmsekvenser. Som tidigare nämnt är meningen att vi vill se hur 

barnen agerar med miner, gester utifrån en fast situation. Vi har aldrig varit ute efter 

barnens åsikter utan fokus har legat på deras uttryckssätt. Genom att vi var öppna 

pedagoger under sagoläsningen och tillät barnen att ställa frågor får vi en högre 

validitet. Däremot kan resultatet ha sett annorlunda ut om vi kanske valt att bara 

fokusera på en individ mycket mer och skriva mycket mer om honom/henne. Vi är 

därför väl medvetna om att det kan ha sett annorlunda ut om vi valt ut andra sekvenser 

eller lagt fokus på andra saker än uttryckssättet. En aspekt som är viktig att delge är att 

barnen ibland reflekterar över artefakter i rummet, vilket vi har valt att inte ta upp i 

analysen. Däremot så reflekterade barnen över typsnittet på sagan och det har vi valt att 

ta med i analysen.  

3.6 Etiska aspekter 

I arbetet med barn anser vi att det är betydelsefullt att ha de etiska aspekterna i åtanke. 

Det är viktigt så att ingen skall fara illa. Därför valde vi att i förväg informera både 

personal och föräldrar om studien. Informationsbrevet lämnades ut till barnens föräldrar, 

där syftet med videoinspelningen beskrevs samt hur materialet skulle användas och 

bearbetas. Vi bad om tillstånd att filma deras barn och vi hade full respekt ifall det var 

någon som valde att avstå. I Vetenskapsrådet (1990) står det att samtycke från föräldrar 

skall inhämtas. Enligt vetenskapsrådet skall en forskare som samlar in information 

ansvara för de berörda parterna och se till deras välbefinnande. Innan videofilmningen 

påbörjades fick de deltagande barnen information om vad som skulle hända. Detta 

gjordes för att få en god relation till barnen så att de skulle känna sig trygga under 

observationen. Genom att vi har valt att utföra vår empiriska del som videoinspelningar 

med barn har det varit viktigt för oss att tänka på de forskningsetiska aspekterna. För att 

skydda våra informanters identitet har vi valt att inte benämna namn eller något annat 

som går att härleda till en viss person eller barn. Förskola, pedagoger och barn namnges 
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inte. Vi har numrerat förskolorna som förskola 1 och förskola 2. Barnen är även 

fingerade. Empirin används endast i denna undersökning av oss. 

 

4 Resultatredovisning av 
empiri/analys 

 

4.1 Inledning  

Syftet med studien har varit att göra en liten undersökning och få en inblick i hur 

barnens uttryckssätt kan tolkas utifrån en gemensam situation, i detta fall en saga. 

Detta ska nu analyseras av oss med hjälp av vårt teoriavsnitt. För att läsaren lättare ska 

få en förståelse för hur vårt resultat har sett ut, har vi valt att skriva analysen i en 

sammanhängande text efter resultatet. Vi har inte haft några förutbestämda meningar, 

utan bara transkriberat videomaterialet och se vart den leder oss.   

 

4.1.1 Förskola 1   

Barnens riktiga namn är fingerade och utbyta till: Rut, Knut, Anita, Viking och Svea 

 

Solen skiner och strålarna träffar den runda beiga mattan och solkatter av prismor 

reflekteras i rummet. Barnen sitter förväntansfulla på mattan och väntar med spänning 

på sagan, kan hända att de är lite spända på vad som komma skall. Viking sitter på knä, 

rak i ryggen och armarna i en rak linje bakom ryggen, även Knut sitter på knä med 

händerna hårt knutna och nerborrade i den runda mattan, hans ögon är vidöppna… både 

Rut, Anita och Svea sitter även dem på knä med armarna ledigt vid sidan.  

 

Sagostunden inleds med att berättaren talar om vad sagan heter, Prinsessan 

Papperspåse, vilket medför att barnen börjar fnissa, skratta och alla ser väldigt glada ut. 

Anita byter ställning från sittandes till skräddare med ögonen kisande mot solen. Svea 

fixar till en hårslinga som fastnat i mungipan, men fortfarande med blicken fast på 
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läsarens papper. Rut utbrister ett väldigt skratt, aaaahhhh! Hon tittar på sina kompisar. 

Anita frågar om den (sagan) blir läskig? Hon passar på att rätta till sin tröja, sitter i en 

halv sittandes ställning med båda fötterna åt sidan. När berättaren pratar om vad sagan 

kommer att handla om sitter Rut på knä, tittar in i kameran, har händerna ihop knäppta 

och ser rädd ut, höjer ögonbrynen och biter sig i läppen. Barnen säger att de inte har 

hört sagan förut.  

 

Berättelsen har kommit igång och barnen sitter på olika sätt. Svea sitter på knä och får 

ett speciellt leende när hon hör ordet prinsessa, hon sitter bredvid Rut och Anita i 

halvmånen. Svea fixar till både håret och kjolen och tittar på Rut. I exakt detta skeende 

sitter alla flickorna och på knä, raka i ryggen och händerna ihop knäppta som är 

placerade i knäet. Anita tittar in i kameran och drar lite på smilbanden, medan Svea 

sitter och tittar med mörka ögon på läsaren, kanske att hon ser lite rädd ut. Under 

sagoläsningen uppkommer namnet på prinsen, prinsen hette Roland, detta namn 

reagerar samtliga barn på, de tycker att det låter lite konstigt. Rut skrattar och säger: 

”Rrr-åland… åland råland, påland.” Viking skrattar och tittar generat in i kameran och 

säger: ”Roland, Roland” Han sitter i en halvsittande ställning med ena armen ner i 

mattan, han lutar huvudet mot sin egen axel och skrattar igen, minerna och gesterna 

uttrycker glädje över det han precis sagt.  

 

Sagan läses vidare och Anita hoppar till, som en rysning i hela kroppen, sedan tittar hon 

koncentrerat med ihållande blick på sitt armband och börjar pilla på det med ena 

pekfingret. ”Draken rövade bort prins Roland…” Svea sitter med sammanbiten min och 

biter lite på ena fingret, rädslan är ett faktum. Svea sitter och drar sin ena hand längs 

med benet och drar ihop munnen, hennes ögon rör sig från sida till sida i en oroad blick, 

hennes fingrar leker med varandra i knäet på ett ängsligt sätt. Efter en stunds läsning 

läser berättaren: ”draken hade lämnat efter ett spår av uppbrända träd och avgnagda 

benknotor…” Denna mening gör att alla fem barnen spänner öronen och lyssnar extra 

noga på det som lästs. Svea lyssnar intensivt och både hennes ansiktsuttryck och 

kroppsspråk förändrades till förvånade miner. Knut sitter på knä med armarna rakt 

framåt och ser bekymrad ut och rynkar på näsan. Viking sitter skräddare och även han 

lyssnar intensivt och reagerade med att skratta och sade att, ”det var roligt”! Berättaren 

läser vidare om att: ”draken gillar att käka prinsessor…” Anita och Rut tittar på 

varandra, och rynkar på näsorna och säger, hhuuu! Svea sträcker på sig och blir 



 

 20 

förstenad i kroppen och biter sig i tungan och ser livrädd ut. Knut rör lite på sig, ler och 

tittar med stora ögon upp i taket. Han har sina armar korslagda fram på bröstet. Han gör 

någon min med munnen där han fyller munnen med luft och grimaserar på något vis. 

Viking har lagt sig på mage på golvet och pendlar med benen upp och ner så att det blir 

ett litet ljud på golvet. Hans ögon är stora och han tittar noga på läsaren. Armbågarna är 

placerade nedanför hakan och han skattar till åt något som sägs i sagan.  

 

Vidare läser berättaren att: ”draken hade inte eld kvar för att ens steka en köttbulle”. 

Vikning sitter på knä och säger högt, ”en liten köttbulle…” och fnissar till och reser sig 

upp i en rakare ställning. Vid det här laget har de tre flickorna lagt sig ner på mage med 

armbågarna i golvet, efter en stund höjer berättaren rösten och säger HEJ DRAKE! Alla 

barnen brister ut i skratt och reagerar på att rösten hos berättaren höjdes, det yttrade sig 

genom att alla sa OJ! Flickorna säger ”oh hjälp” och studsar upp på knä igen. Viking 

sitter på knä och rör sina händer som fiskar fram och tillbaka längs kroppen. I slutet av 

sagan reagerar barnen över typsnittet på sagans text som berättaren hade i handen och 

ett samtal uppstår om texten och typsnittet. Viking säger: vad fint dom skrivit! Sen tittar 

han noggrant på berättaren med stora ögon. Rut berättar att hon tycker att texten är rakt 

skriven. Hon sitter med händerna i knäet i en rak ställning och pratar om stilen för 

berättaren. Anita frågar: ”Så har du skrivit det där själv?” Hon pekar på pappret och 

säger att det är en ram. Efter sagan återberättar barnen vad de tyckte var intressant, 

vilket bekräftar för oss att de deltagit och lyssnat aktivt.  

 

4.1.2 Förskola 2  

Barnens riktiga namn är fingerade och utbyta till: Beatrice, Fabiola, Mimmi, Siv, Felix 

och Svante. 

 

Rummet som vi befinner oss i är cirkelformigt med ett högt torn som gör att rummet får 

en stor volym. Solen silar in sina strålar från stora glasfönster högt upp i taket och 

träffar en stor blå rund matta som är placerad mitt på golvet. Väggarna är försedda med 

ribbstolar, madrasser, kuddar, plintar och annat dylikt. Barnen samlas i en liten klunga 

på den stora blåa och läsarens ansikte träffas av vårsolens varma ljusglimtar. Barnen är 

placerade där solen inte når och alla sitter med förväntade miner och väntar på att få 

höra sagan som just ska börja läsas. Fabiola sitter brett isär med benen fast ändå på knä, 
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de andra flickorna sitter i liknande ställningar. Felix leker med en liten papperslapp som 

han har i sin hand, medan Svante sitter lite bakom de andra barnen i skräddare, med 

händerna ihop knäppta, han tittar med stora ögon på vad som ska hända.  

 

Sagostunden inleds med att sagans namn berättas, Prinsessan Papperspåse, detta gör att 

barnen visar munterhet och nyfikenhet med vad som komma skall. Vissa av barnen 

skrattar och fnissar sinsemellan, diadem byts mellan flickorna. De står framåtlutande 

över varandra och leker med håret med fingrarna. Två av flickorna sätter sig mitt emot 

varandra och sätter ihop handflatorna, de ser båda mycket glada ut och ler i kameran. 

Svante sitter med benen brett isär, fast ändå på knä, ryggen är böjd och han fingrar med 

fingrarna i mattan. Alla sitter ganska stilla och rör sig inte nämnvärt mycket på sig. Siv 

sitter på knä, Fabiola på rumpan med benen framför och med händerna bakom ryggen i 

en rak linje. Beatrice snurrar lite på sig och leker med sin strumpa, kliar sig på foten 

sedan drar hon Fabiola i flätan. Medan de andra barnen sitter tyst och lyssnar. Svante 

lägger sig ned på sidan med armen som stöd för nacke, pillar med fingrarna i mattan och 

ögonen är stora och fokuserar på olika saker i rummet.  

Efter en stunds läsning säger berättaren ”spåren ledde in i…”, vilket resulterar i att 

samtliga av barnen ställer sig på alla fyra och bildar spår med händer och naglar i 

mattan. De drar fingrarna fram och tillbaka så att det ser ut som ett skidspår tolkar vi. 

Beatrice, Fabiola, Mimmi och Siv är alla fyra väldigt rörliga och byter plats med 

varandra. Barnen har vid det här laget förflyttat sig en aning mot läsaren, alla sitter nu i 

en enda liten klunga både bakom, nästan i knäet och vid sidan av läsaren. Felix och 

Svante sitter väldigt lugnt och tyst och spänner ibland ögonen i pedagogen för att fråga 

en fråga eller ser bara nyfikna ut. De andra barnen sitter på rumpan med benen framför 

sig, de leker med sina egna fingrar i knäet.  

 

Berättaren läser upp en mening med innehållande av namnet Elisabeth, var på Felix 

frågar: ”Vem var Elisabeth?” Mimmi svarar genast att det är ”prinsessan” vilket i sin tur 

ger Fabiola ordet då hon tyst och förläget säger att ”Elisabeth är Madicken” hon reser 

sig sakta upp mot läsaren påmind om hennes eget svar. Sagan berättas vidare med att 

”draken tog ett djupt andetag…” Alla fyra flickorna tar ett djupt andetag samtidigt och 

blåser ut luft precis som i sagan. Alla Barnen är väldigt nyfikna på hur texten är 

utformad i sagan, observera här att vi har skrivit av hela sagan i ett Word dokument och 

ändrat typsnittet, sagan lästes därmed ur tre dataskrivna A4 papper. Mimmi byter plats 
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och kikar framifrån på sagoberättarens papper i handen. Hon går ännu närmare för att 

titta ordentligt på texten som hon är väldigt nyfiken på. Hon sitter nu väldigt nära 

berättaren och lyssnar beaktat. Siv sitter även hon i en sned lutande ställning och kikar i 

pappret hon med. Svante låter sig inte påverkas hur eller av de andra barnens rörlighet, 

han sitter still mest hela tiden i en halvsittande ställning med knogarna trycka ner i den 

blåa mattan. Han säger ingenting utan sitter för sig själv i sin egen värld och lyssnar till 

synes aktivt på sagan. Beatrice och Fabiola lutar sig fram så att hon kan se på texten, de 

andra barnen hänger på efter.  

 

Ordet benknotor kommer upp i sagan och Felix som sitter tätt intill läsaren frågar genast 

vad benknoter är för någonting? Han tittade frågande på sagoberättaren, iakttar och 

observerar berättaren noga både på hennes munrörelser. Berättaren blev ställd och 

visste inte riktigt hur svaret skulle låta för att bli så bra som möjligt. Denna pojke har 

alltså suttit helt stilla och bara förflyttat sig i sidled mot berättaren, han härmar läsarens 

sittställning med ena armen placerad bakom ryggen. Vi läser ur sagan att: ”draken hade 

inte eld kvar för att ens steka en köttbulle…” Mimmi visar med sina små händer hur 

stor en köttbulle är mellan tummen och pekfingret. Sagoläsaren tittar på henne, precis 

som de övriga barnen gör. Dock sitter både Fabiola och Beatrice och leker med 

diademet tillsammans, de prövar det på varandras huvuden. Barnen vinkar och ler in i 

kameran ibland. Mimmi ställer sig till och med på knä och putar ut med rumpan med 

ena handen vid midjan och sedan vinkar hon glatt in i kameran. Mimmi grimaserade 

och såg besvärad ut medan hennes öron sen spetsades för att höra på fortsättningen, 

detta gjorde hon när läsaren läste upp: ”att draken gillar att käka prinsessor…” Siv sitter 

på knä med en rak rygg och tittar och observerar läsaren i detalj. Hon drar bort ett 

hårstrå som har fastnat lite bakom ena örat. Ögonen är små men ändå pillimariska. 

Berättaren läser en mening ur boken som låter så här: ”Är det sant att du kan flyga runt 

jorden på 10 sekunder?” Då Mimmi direkt svarade, nej det kan inte jag! Solen strålar 

fortfarande på berättaren och alla barnen runt om ser lite små trötta ut. Siv petar med 

sitt långfinger på någon smula på golvet, medan Fabiola tittar sig omkring med halv 

slutna ögon och kanske hon funderar på vad hon ska göra efter sagan. Någon halvligger 

på golvet och vickar på foten fram och tillbaka och någon annan sitter och observerar 

och iakttar berättaren…  
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4.2 Analys 

 

I vår analys utgår vi från vår resultatredovisning. I den kunde vi observera att barnen 

dels reagerade med sin kropp på ett eller annat sätt, men diverse reaktioner över enstaka 

ord i sagan förekom även det. Resultatet gav oss en analys som kom att innehålla både 

om kroppen och subjektet, men även samspelet med sagan. Vi kan nu dra lite olika 

slutsatser, kanske inte generella men vi kan definitivt se olika uttryckssätt hos de 11 

barnen. Frågan är nu hur barnen upplever sagostunden? Det är intressant att det går att 

tolka en situation så olika beroende på vilket teoretiskt perspektiv du väljer att se ifrån. I 

denna studie har vi främst använt oss av det fenomenologiska livsvärdesperspektivet 

och postmodernismen. De frågor som vi kommer att besvara är följande. På vilket sätt 

agerar barnen i form av språk och kroppsspråk utifrån en gemensam utgångspunkt? 

Inspireras barnen av varandra i deras uttryckssätt? På vilket sätt reagerar barnen på ord 

och fraser? 

4.2.1 Förskola 1 

Miljön kring den stundade sagoläsningen var både lustfylld och lockade till fantasi 

(Pramling, Samuelsson & Sheridan, 1999). Det fanns både tillgång till material och fritt 

utrymme, däremot så använde inte barnen något vidare material under läsningen. Vi vet  

inte varför eftersom både fina burkar med pärlor och andra små redskap låg under nära 

synvinkel för barnen. Vi hade inte byggt upp miljön med kuddar och draperingar inför 

den stundande sagoläsningen utan fått tilldelat ett rum som vi kunde vara i. Detta kan 

naturligtvis ha påverkar hur barnen sedan kom att visa sitt sinnliga uttryckssätt för oss, 

det kan vi inte veta. Granberg (1996) menar att en bok kan bidra till oändliga 

möjligheter för barnen, från att kunna känna empatiska känslor för karaktärerna till att 

stärka en gruppgemenskap och genom det locka till engagemang.  

Sagan om Prinsessan Papperspåse kan ha bidragit med alla dessa egenskaper. För att 

förtydliga hur det skedde under den här sagostunden menar vi att en känsla som 

exempelvis lycka eller rädsla tydligt kunde visas med hjälp av diverse ansiktsuttryck på 

barnen. Det är intressant att se hur vissa ord eller meningar kan ge uttryck för känslor så 
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tydligt hos barnen. För att fånga in barnets mentala och fysiska närvaro betonar Lindö 

(2005) att vikten av en slående inledning är förutsättningen för att göra saga så 

spänningsfull som möjligt. Till en början satt barnen stilla med förväntansfulla miner, 

men när de fick höra sagans namn började de genast ändra ställning och glatt röra på 

sig. Vår tolkning är att barnen förkroppsligar vad de vill och känner, precis som de 

också gjorde i det här skeendet. Att barnen dessutom hade förväntansfulla miner är 

också tolkningar som vi har gjort eftersom vi anses kunna vara kapabla att göra det. 

Barnen upplevde hela situationen med och utifrån den egna kroppen, som för övrigt är 

grunden till hur vi upplever hela vår världsbild (Ljunge, 2007). Det är en intressant 

aspekt som vi i många sammanhang kan koppla samman med hela vår studie och våra 

observationer. Människan agerar utifrån kroppen vare sig du är ung eller gammal, men 

det visar sig på olika sätt, vilket vi tycker är så spännande.  

 

 I våra observationer av förskola 1 har vi strävat efter att fånga upplevelsen av ett 

fenomen, precis som fenomenologin står för. Upplevelsen är i det här fallet hur barnen 

uttrycker sig och kanske framför allt på vilket sätt dem väljer att göra det. Rut, Knut, 

Svea, Viking och Anita rörde på sig på olika sätt vid olika tillfällen. Därför kan vi säga 

att barnens sätt att visa sina känslor för oss gick via kroppen (Ljunge, 2007). Vid ett 

tillfälle lästes ”Draken rövade bort prins Roland…” Svea sitter med sammanbiten min 

och biter lite på ena fingret, rädslan är ett faktum. Svea sitter och drar sin ena hand 

längs med benet och drar ihop munnen och ögonen rör sig från sida till sida i en oroad 

blick, hennes fingrar leker med varandra i knäet på ett ängsligt sätt. Denna sekvens 

sammanfattar hela vårt resonemang ovan om hur det fenomenologiska perspektivet 

kommer med och hur barnen upplever saker utifrån den egna kroppen.  

 

Johansson (2003) menar att en saga kan bidra till att barnens fantasier väcks till liv och 

blommar ut. När vi berättade vad sagan skulle handla om förkroppsligade Rut en egen 

fantasi av det hon hörde. Genom att se rädd ut, bita sig i läppen och höja på 

ögonbrynen. Rut visade med hela sitt kroppsspråk vad hon kände inför sagans innehåll. 

Vi kan därför förstå flickans agerande utifrån Johansson (2003) resonemang som 

innebär att hur Rut förstår den här situationen visar sig i diverse kroppsliga uttryck, 

däribland kroppsliga, sinnliga och språkliga gester. Vi tror att det många gånger handlar 

om att ett förhållningssätt till barnen kan vara avgörande i fråga om uppmuntran till 

deras fantasier eller inte. Vi är övertygande om att barnen i denna studie fick både 
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fantisera och skapa egna inre bilder utifrån sagan. Detta är, menar vi inget nytt fenomen 

eftersom vi också skapar inre bilder i hjärnan när vi läser en roman eller en skönlitterär 

bok. Därför kan många gånger en film av en bok upplevas sämre eftersom filmen sällan 

överträffar alla sinnliga upplever en bok kan ge. 

 

Granberg (1996) talar om samspelet mellan barnen och menar att det ömsesidigt 

påverkar varandra genom dels handlandet samt via kommunikationen. Denna påverkan 

kunde vi se genom att barnen inspirerades av varandra via bland annat språket, gester 

och kroppsspråket. Barnen deltog också i ett interaktivt samspel med berättaren 

eftersom observationerna visar på hur deras intresse var total fångat. Att vi människor 

påverkar varandra anser vi vara en realitet, men att barnen skulle inspireras och 

influeras så mycket av varandra hade vi aldrig kunnat ana. När Viking lade sig ner på 

mage med armbågarna i golvet är ett tillfälle då vi upplevde att de andra barnen blev 

inspirerade av honom och det slutade med att alla barnen lade sig ner på mage på den 

runda mattan i exakt samma ställning som Viking. Ett annat exempel där vissa av 

barnen inspirerades av varandra var i diskussionen om sagans typsnitt. Både kroppen 

och talet avslöjade vad de kände och tyckte och om de höll med eller inte höll med.  

 

Vi kunde tyda att barnen under vissa tillfällen i sagan kände sympati och medkänsla för 

sagofigurer och karaktärer, Granberg (1996). Vissa sympatiserade med prinsessan 

eftersom de menade att det blev kallt för henne att bara ha en papperspåse på sig. 

Kanske att de uttryckte sig mer verbalt än kroppsligt när det kom att handla om att visa 

medkänsla. Barnen tyckte även att draken var duktig eftersom han kunde åka runt 

jorden på bara tio sekunder. Detta var ett axplock av vad barnen sa när de visade 

sympati. Vi undrar också varför de visade empati för vissa områden i boken och andra 

inget alls?  Kan det ha varit våra förutfattade meningar som bidragit till att vi lade extra 

mycket märke till vissa reaktioner. Vi hade föraningar om att barnen skulle reagera mer 

över sagans okontroversiella innehåll, men det bekom dem inte på det sättet vi trott. 

 

 

Granberg (1996) menar vidare att sagor kan användas för koncentrationstränande 

genom att den lockar barnen till att lyssna aktivt till berättandes ord, detta i syfte att 

barnen kan ta till sig orden. Utifrån denna argumentation gick det tydligt att se vissa 

reaktioner från barnen vid vissa ord som lästes upp. Vi kan inte svara på varför det kan 



 

 26 

ha blivit så, men resultatet visade sig så och det är ingenting vi kan bortse ifrån. Vid ett 

tillfälle höjer berättaren rösten och säger; HEJ DRAKE! Barnen regerade med att brista 

ut i skratt, se förvånade ut och studsa upp på knä. Här använde barnen både det sinnliga, 

kroppsliga samt det talade språket. Talet när de sa: Oh hjälp! Det kroppsliga genom att 

de satte sig på knä och ansiktsuttrycket genom höjda ögonbryn och vidgade ögon. 

Återigen avspeglas det fenomenologiska perspektivet även på den här situationen där 

kroppen är centrum av hela individen.  

 

Granberg (1996) skriver vidare om ordets betydelse i sagan och menar att barnens 

fantasier kan väckas genom vissa ord och genom dessa kan barnen lockas att använda 

och vidareutveckla dem. Det har varit med glädje att få delta och se hur barnen är 

kunskapande subjekt som fullkomligt fångar in information från yttre världen. Under 

sagoläsningen uppkom namnet på prinsen som hette Roland. Namn reagerar samtliga av 

barn på, dem tyckte att det lät konstigt. Rut skrattar och säger: ”Rrr-åland… åland 

råland, påland.” Viking skrattar och tittar generat in i kameran och säger ”Roland, 

Roland” Han sitter i en halvsittande ställning med ena armen ner i mattan, han lutar 

huvudet mot hans egen axel och skrattar igen, minerna och gesterna uttrycker glädje 

över det han precis sagt. Hela situationen materialiserades i barnens kroppar och 

uttryckssätt. I mötet med de andra barnen fick kroppen fysisk form och begriplighet 

(Lenz Taguchi, 2004).  Hela resonemanget om ordets betydelse kan knytas ihop med det 

postmoderna perspektivet eftersom vi tillät och lämnade fritt utrymme för barnens 

fantasier, det fanns ingen tvekan för oss där. Denna lärande syn på barnet som individ 

här hämtade från Reggio Emilias arbetssätt (Lenz Taguchi, 2004). Vi ansåg oss själva 

använda ett postmodernt synsätt på barnet, men resultatet kan ha sett annorlunda ut om 

dels någon annan läst sagan, betonat vissa ord eller utan vidare inte tillåtit barnens 

tankar och fantasier få komma upp till ytan. Vi har av egen erfarenhet sett bevis på att 

barn måste sitta knäpp tysta under en hel sago stund. Frågan är då om du som pedagog 

bidragit med nya tankar och erfarenheter till barnen eller om du snarare förstört och 

krossat dess tankar och frågor? Det viktiga uppdraget överlämnar vi till en annan 

uppsats om pedagogers förhållningssätt.  

 

 

Slutet av sagan är av stor betydelse, här binds sagan ihop och därför kan det vara bra om 

läsaren är öppen för barnens reaktioner och anpassar berättelsen efter dem, menar Lindö 
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(2005). När de sista raderna lästes upp ur sagan öppnade vi upp, på barnens begäran, till 

en liten reflektion kring innehållet där de fick komma med sina återspeglingar. De 

kunde ställa frågor som undrade varför det inte blev något bröllop mellan prinsen och 

prinsessan, men även att det var lite konstigt att prinsessan hade en gammal papperspåse 

på sig. Vi ansåg att det var nödvändigt att låta barnen själva få komma till tals, kanske 

för att vi var nyfikna på deras tankar. Eftersom att de många gånger kan bidra med olika 

insikter även för oss vuxna. 

 

4.2.2 Förskola 2 

Vi har upptäckt att vi pedagoger många gånger har en föreställning om hur vi tror att 

barnen ska agera i en bestämt situation och tror ofta att barnen lyssnar på det som sägs i 

full närvaro. I det här fallet visade sig att baren är långt mer lyhörda för annat än vi 

någonsin tror. De kunde se ut som att barnen inte alls lyssnade eller var aktiva med 

sagan, men utifrån frågor från pedagogen visade det sig att så var inte fallet. De 

snappade upp saker som vi själva inte hade en tanke på att barnen skulle ens reagera 

över. Att barnen upplever saker med sina kroppar är ett faktum enlig oss. Det kunde vi 

se genom att barnen agerade, uttryckte sig precis hela tiden med kroppens alla delar och 

funktioner. Innan vi åkte till förskolorna hade vi läst igenom sagan högt för oss själva 

och varandra för att vara så förberedda som möjligt (Granberg, 1996). Däremot har vi 

kommit fram till komplexiteten med att vara helt förberedd eftersom det faktiskt aldrig 

går att fastställa hur en situation kommer att se ut. Visserligen kände vi oss förberedda 

på hur vi skulle läsa sagan, men när det väl kom till krita går det alltid att se nyanser i 

både tal, språk och egna rörelser som kan ha påverkat barnen agerande.   

Sagor kan användas i många olika syften, i det här fallet kanske den kunde bidra till att 

stärka gruppkänslan eftersom att alla satt väldigt nära varandra och tog in intryck både 

från kompisarna och läsaren. Barnen visade också en stor respekt inför varandras åsikter 

och agerande, det visade sig med välmenande blickar på varandra och lyhördheten.  

 

Lindö (2005) menar att det är viktigt att inledningen av en saga blir så spänningsfull 

som möjligt för att fånga barnens uppmärksamhet på bästa sätt. Inledningen på 

Prinsessan Papperspåse lästes väldigt snabbt och kanske inte barnen direkt hann 

uppmärksamma vad den kom att handla om. Men trots detta kunde vi se att de både 

skrattade och fnissade till bara vid namnet av sagan. En annan inledning av sagan 
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kanske hade gett helt andra resultat, då syftar vi främst på nyanser i rösten hos 

berättaren. Allting kan alltid förbättras, det finns inget som är helt fulländat anser vi, så 

därför kanske självklart hela sagostunden sett helt annorlunda ut om vi gjort om den en 

gång till.  

 

Vi anser att miljön kring sagostunden främjade till lustfylldhet och lyssnar glädje. Det 

höga taket gjorde att det kändes häftigt för både oss och barnen att sitta i mitten på den 

stora runda mattan. Vi hade dock inte skapat en lustfylld miljö, för liksom på förskola 1 

blev vi tilldelade ett rum att få vara i och vi fann den bra i detta ögonblick. Däremot 

kanske ett arrangerat rum med kuddar, draperier och fina färger hade varit mer mysigt 

och kanske vi då också sett kroppsspråket på ett annorlunda sätt.  

 

Merleau-Pontys menar att den existentiella fenomenologin utgår från kroppen och 

upplevelsen och utgör därmed förutsättningen för vår förståelse av världen och livet 

(Ljunge, 2007). Eftersom att barnen rörde sig på olika sätt vid olika tillfällen kunde vi 

utifrån det fenomenologiska perspektivet se att varje individ är unik. Vi ser och 

upplever världen med våra kroppar och därför är det viktigt att komma ihåg att det inte 

blir något samspel om det inte vore för individen själv. Allt vad barnen sa och gjorde, 

det vill säga deras upplevelser av sagan utgick ifrån dem själva och visade sig utifrån 

deras egna kroppar. Vi kunde se bevis på detta i form av miner, rörelser, men även 

rörelser i kroppsspråket i övrigt. Garnberg (1996) skriver om att samspelet mellan 

barnen påverkar ömsesidigt varandra dels genom handlandet men även via 

kommunikationen. Denna påverkan kan vi förmedla genom språk, gester och symboler. 

Vi kunde se att barnen påverkades av varandra i ett interaktivt samspel. Mimmi och 

Beatrice tog mycket plats både vad gäller sättet att uttrycka sig kroppsligt och verbalt 

på. Flickorna påverkade både Siv och Fabiola lite väl mycket ibland. När Mimmi 

förflyttade sig åt sidan följde de andra barnen efter, om Mimmi skrek ut ett ord, gjorde 

de andra flickorna precis samma sak. Så visst inspireras barn av varandra, medan andra 

inte ens blir berörda. Svante och Felix satt nämligen tysta och stilla hela tiden på samma 

plats, utan att ens bry sig om vad flickorna sa eller gjorde. Detta är ännu ett bevis på att 

vi alla är lärande subjekt och är och beter sig på olika sätt. En intressant aspekt av det är 

att barnens agerande kan ha att göra med gruppkonstellationen, det kan vi inte veta 

eftersom vi inte funnit utrymmer att testa med andra gruppsammansättningar. Vi menar 
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att det kan vara en bidragande orsak till att pojkarna satt tyst och stilla, detta är endast 

egna tolkningar från vår sida.  

 

 I Reggio Emilia talas det ofta om det komptenta barnet, vilket kan förklaras med att 

barnen ses som kommunicerande och komptenta redan från födseln (Lenz Taguchi, 

2004). Detta kunde vi se i våra observationer då vi gav barnen fritt utrymme att själva få 

uttrycka sin tankar och åsikter om sagan, vi avbröt dem inte eller tystade ner dem. Detta 

resonemang kan kopplas samman med det postmoderna paradigmet där man ser barnets 

lärande som en föränderlig process. Vi ansåg att det barnet sa kunde vara till nytta för 

alla som satt i den lilla sagokonstellationen (Lenz Taguchi, 2004). Det visade sig i det 

här fallet vara så eftersom barnen lyssnade aktivt på varandras kommentarer på sagan. 

Problematiseringen kring varför de lyssnade tror vi är för att de på förskolan jobbar 

aktivt med att få uttrycka sig både verbalt, men även kroppsligt. Barnen är alltså 

medvetna om att de inte gör något fel om de avbryter berättaren eller vill fråga en fråga 

mitt i en mening. Vi ser detta som en självklarhet, medan kanske inte alla pedagoger gör 

det.  

Vi är väl medvetna om att berättaren kan påverka barnens upplevelse och förståelse om 

boken bara av hur vi pratar och läser upp sagan. Trots detta är det ändå individen som 

agerar utifrån sig själv i första hand. Langer (1995) menar att berättarens 

föreställningsvärldar kan påverkas av indikatorer som miljön, läsningens syfte, textens 

form och läsarens förväntningar. En annan som läst sagan kan såklart ha lagt fokus på 

andra ting än vad vi gjorde, vi valde detta eftersom vi finner ett stort intresse av 

förkroppsligande uttryckssätt. Om kroppsspråket är en del av de hundra språken finns 

där alltså många outforskade delar att undersöka och fördjupa sig i. Granberg (1996) 

talar om bilderböcker och textböcker och menar att det finns olika sätt att berätta en bok 

på. I detta fall utgick vi från en textbok där vi medvetet valt att inte visa barnen några 

bilder eftersom vi menade att det skulle bidra till att stärka barnen egna fantasier. Vi 

menar inte att bilderböcker på något sätt är dåligt, men i det här fallet när vi valt att 

fokusera på kroppens uttryckssätt kände vi att en bilderbok kanske skulle ha gett oss 

andra signaler i jobbet med all transkribering. Barnen blev i det här fallet intresserade av 

texten på sagan och tittade ner på den och låtsades läsa ibland.  

 

Utifrån resultatet kunde vi se att barnen reagerade över vissa ord, vilket vi inte hade 

räknat med från början. De reagerade i form av gester, miner, rörelser, frågor och 
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funderingar. Oftast räcker inte det talade ordet till, det finns en begränsning där som gör 

att vi kan komma mycket längre i vårt sätt att utrycka oss. Som exempelvis i den här 

uppsatsen där fokus ligger på just kroppens språk. Granberg (1996) skriver att barnens 

fantasier kan väckas genom vissa ord och kan då genom dessa lockas att använda och 

vidareutveckla dem. Precis detta hände då exempelvis Mimmi visade med händerna hur 

en köttbulles storlek kan ha sett ut i sagan. Felix frågade vad benknotor var för något. 

Barnen fantiserar alltså vidare på ord som läsaren läser upp, vilket var en intressant 

iakttagelse. Vi hade aldrig kunnat ana att ordets betydelse är av största vikt för barnen. 

När de hör orden samspelar och frågar de frågor som gör att berättaren känner sig än 

mer sporrad att fortsätta läsa. Givetvis är vi medvetna om att en annan berättare kanske 

hade fokuserat på något annat än ordets betydelse, men i detta sammanhang ansåg i att 

det var oundvikligt.  

 
 

  

   5 Slutdiskussion 

 

I kommande avsnitt kommer vi att reflektera över arbetets gång i stort. Vi vill börja med 

att berätta att uppsatsen har varit både spännande och lärorik, den har bidragit till en 

mängd nya lärdomar för oss. Vi gick in i vårt utforskande med ansatsen att undersöka 

på vilket sätt barnen uttryckte sig, vilket har varit väldigt spännande att få upp ögonen 

inför. Trots att studien bara behandlade elva barn känner vi en ökad medvetenhet om 

barn i allmänhets kroppsspråk och hur dessa kan tolkas. Vår intention har varit att inte 

jämföra de båda förskolorna, men i resultat och analysdelarna kan vi se att det finns 

likheter mellan de två avdelningarna som ingick i studien, vi har däremot inte valt att 

problematisera djupare kring skillnader eller likheter mellan dem. Alla barnen reagerade 

vid vissa ord och andra gemensamma nämnare är givetvis att de upplevde allt de sa och 

gjorde utifrån den egna kroppen. Vissa av barnen visade det tydligt och andra mindre 

tydligt, detta bevisar att alla är unika subjekt och individer. Vi har i vår empiriska del av 

studien fått svar på våra frågeställningar som vi ställde i början av studien. Vidare har vi 

i studien kommit fram till att det är betydelsefullt att skapa en stund där alla barnen får 
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möjligheten att utveckla sin fantasi, kreativitet och kroppsliga sinnen. Utifrån en 

postmodern synvinkel finns det inga asboluta sanningar utan dessa konstrueras mellan 

människor medvetet eller omedvetet via olika språk inom olika diskursiva praktiker. 

Detta gör att sanningsaspekten på denna uppsats kan bli ifrågasatt men vi menar att den 

blir till dels genom samspelet mellan berättaren och barnen, men även att vi såg och 

beskrev saker i detalj som vi kanske annars inte ser. Givetvis kanske resultatet hade sett 

annorlunda ut om någon annan sett filmerna eller gjort observationerna, men utifrån 

våra ögon är detta verk en absolut sanning.  

 

De teoretiska perspektiven fenomenologin och postmodernism var intressanta att spegla 

studien ifrån eftersom det gav oss nya dimensioner på hur vi kan se och tolka saker 

framför oss. Det fenomenologiska livsvärdesperspektivet var inte ett självklart val till en 

början, men under processens gång blev vi mer bekanta med det. Teorin var i högsta 

grad relevant för den här typen av studie. Det har varit en stor lärdom för oss att se saker 

så som det visar sig framför oss. Vi har aldrig reflekterat över att vi ju faktiskt upplever 

allt vi gör och ser utifrån den egna kroppen. Relevansen att spegla studien utifrån en 

postmodern synvinkel har varit att vi kan stötta oss mot denna teori när vi agerar i vårt 

förhållningssätt mot barnen. Vi har försökt att använda oss av denna synvinkel när vi 

läst sagan och det kan också ha påverkat hur resultatet blev. En annan berättare kanske 

inte skulle ha tillåtit barnens egna tankar och fantasier komma till tals.  

 

Den här studien är sann utifrån våra ögon och med vår noggrannhet. Med hjälp av syftet 

och de teoretiska perspektiven har vi lyckats att beskriva på ett sätt som kan lämna 

öppna svar för framtiden och för oss är detta en erfarenhet rikare som vi kommer att 

minnas och titta tillbaka på med glädje i vår framtida yrkesprofession.  

 

Detta arbete har gett oss en djupare förståelse och insikt inom ämnet uttryckssätt. Vi har 

funnit paralleller mellan litteratur och verkligheten, samt fått en hel del nya 

infallsvinklar. För oss har arbetet varit intressant och en givande process att gå genom. 

Det som har gett oss nya insikter är att vi fått upp ögonen för att barnen använde 

kroppsliga uttryckssätt. Det kroppsliga uttryckssättet är brett, samtidigt nödvändigt och 

berikande enligt oss. Barnen i denna studie klarade alltså med lätthet att snurra runt, 

ligga ner och titta upp i taket och se, utifrån vår tolkning ointresserade ut, vilket de inte 

alls visade sig.  Vad som lett fram oss till alla dessa kloka insikter är bland annat att vi 
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inte har lagt märke till att kroppsspråket är så betydelsefullt och kanske framför allt 

tydligt i den bemärkelsen som vi fått tagit del av. Som vi nämnt tidigare menar vi att 

kroppen aldrig ljuger, den visade bokstavligen talat vad barnen kände och uttryckte. Vi 

har aldrig tidigare tänk på det här sättet. Eftersom att vi anser att kroppsspråket är en del 

av de hundra språket, ställer vi oss frågande om vad som skulle hända om någon tog 

bort kroppsspråket? Vad skulle då hända? Kanske att barnen skulle använda sig mer av 

det verbala språket? Vi har själva sett att mycket små barn använder sig tidigt av 

kommunikation via kroppens uttryckssätt. Kanske att ett äldre barn från ett annat land 

som ej har det svenska språket också kommunicerar via kroppen hellre än det verbala i 

den meningen. Därför känns det intressant och viktigt och vi hoppas att det kan lyfta 

ögon för det kroppsliga uttryckssätt som barn faktisk använder.   

 

En ytterligare infallsvinkel i den här studien är att eftersom vi fokuserat mycket på de 

kroppsliga uttryckssätten har vi kanske helt missat andra relevanta delar som skulle 

kunna bidra till en annan studie. För att problematisera ytterligare menar vi att ibland tas 

matematikglasögonen på och andra gånger läs och skrivglasögonen, men i denna studie 

alltså, fokus på kroppens sinnliga bana. En av de kanske viktigaste insikterna i denna 

studie var upptäckandet av att barnen ofta lyssnade aktivt även om det såg ut som att de 

satt i helt andra tankar. Detta resonemang är ganska beundransvärt eftersom att vi i 

egenskap av att vara vuxna människor upplever svårigheter med att lyssna och göra helt 

andra saker samtidigt. 

Vi har för vår framtida yrkesroll fått nya ”glasögon” för det kroppsliga uttryckssättet 

och fått nya sätt att tänka när det gäller olika uttryckssätt.  Vi har även funnit nya 

redskap för att kunna samspela med varandra samt att hitta flera olika aktiviteter där 

barn får pröva att göra saker tillsammans. 

 
Vi känner även att vi utöver det vi nämnt ovan också har fått en djup insyn i hur det är 

att samarbeta i ett sådant här projekt. Stundtals har det varit tufft, men samtidigt har det 

varit både spännande och väldigt roligt! Vi har haft en god samarbetsförmåga och då 

diskuterat, kompromissat och slagit våra kloka huvuden ihop… Vi tycker att vår studie 

har en betydande faktor och det kanske förhoppningsvis kan bidra med dels en annan 

syn på människan som i sin tur kan bidra med nya förhållningssätt. 
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Bilagor 

Prinsessan Papperspåse 
 
Det var en gång en prins, prinsessa och en drake. 

 
På den tiden då Elisabeth var en vacker prinsessa, bodde hon i ett slott och 
var klädd i dyrbara prinsesskläder. Roland hette prinsen som hon en dag 
skulle gifta sig med. Olyckligtvis kom det en drake och krossade hennes 
slott. Han brände upp alla hennes kläder med sin förfärliga andedräkt och 
rövade bort prins Roland.  Elisabeth bestämde sig för att jaga draken och få 
Roland tillbaka. Hon letade överallt efter någonting som hon skulle kunna 
sätta på sig, men det enda hon kunde hitta som inte var förstört av elden, 
var en stor papperspåse. Hon drog på sig papperspåsen och följde efter 
draken. Det var lätt att följa honom, för han hade lämnat efter sig ett spår 
av uppbrända träd och avgnagda benknotor. Spåren ledde till en grotta där 
det fanns en stor dörr med en enorm portklapp på utsidan.  
Elisabeth lyfte portklappen och slog den hårt i dörren. ¨ 
Draken stack ut nosen och sa. Se där, en prinsessa! Inte illa! Jag gillar att 
käka prinsessor, men idag har jag redan ätit upp ett helt slott, så idag har 
jag fått nog.  Men kom tillbaka imorgon… Han smällde igen dörren så 
snabbt att Elisabeth nästen fick näsan i kläm.  
Elisabeth tog tag i portklappen och dängde den hårt mot dörren igen. 
Draken öppnade och stack ut nosen och sa: Ge dig av! Jag älskar att käka 
prinsessor, men jag har redan ätit ett helt slott idag. Jag har inte tid med 
dig. Kom tillbaka imorgon. 
Vänta skrek Elisabeth. Är det sant att du är den klyftigaste och grymmaste 
draken i hela världen? 
Javisst säger draken.  
”Är det sant att du kan bränna upp minst tio skogar i ett svep med din 
fruktansvärda andedräkt?” 
” Javisst kan jag det, sa draken och drog ett enormt djupt andetag och 
andades ut så mycket eld att han brände upp minst femtio skogar.  
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Så fantastiskt, sa Elisabeth och då drog draken ett nytt enormt djupt 
andetag och andades ut så mycket eld att han brände upp minst hundra 
skogar. 
Så storartat, sa Elisabeth, och då drog draken ännu ett djupt andetag, men 
den här gången kom det ingenting ut ur honom. Draken hade inte ens så 
mycket eld kvar att det räckte till att steka en enda liten köttbulle. 
Då sa Elisabeth: Drake, är det sant att du kan flyga runt jorden på bara 
tio sekunder? 
Självklart, sa draken och hoppade upp och flög iväg runt jorden på bara tio 
sekunder.  
Han var mycket trött när han kom tillbaka, men Elisabeth ropade ” 
Fantastiskt! Gör om det där! 
Draken hoppade upp och flög runt hela jorden igen. Men den här gången 
tog det tjugo sekunder. När han kom tillbaka var han alldeles för trött för 
att prata. Han la sig ner och somnande på en gång.  
Elisabeth viskade tyst i hans öra: Hej drake… Men draken rörde inte på 
sig det minsta. Hon lyfte upp drakens ena öra och körde in sitt huvud i det 
och skrek: HEJ DRAKE… 
Men draken var så trött att han fortfarande inte ens rörde på sig. Elisabeth 
tog ett kliv rakt över draken och öppnade dörren till grottan. Där fanns 
prins Roland. 
Han stirrade på henne och sa: Herregud så du ser ut! Du luktar bränt, 
håret är alldeles risigt och det enda du har på dig är en smutsig gammal 
papperspåse. Kom tillbaka när du ser ut som en riktig prinsessa. 
Hör du Roland…, sa Elisabeth. Det är inget fel på dina kläder och bara för 
du har nytvättat hår och är ren är det inget fel på dig. Du ser ut som en 
riktig prins, men du är en drummel.  
 

Som ni förstår blev det inget bröllop mellan prinsen och prinsessan… 
Snipp snapp snut så var sagan slut. 
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Till föräldrar med barn på förskolorna  
 
Våra namn är Anna Wester och Ulrika Södergren, vi pluggar till förskolelärare vid 
Lärarhögskolan i Stockholm och detta är vår nästsista termin.  
 
Under några veckor i vår kommer vi att skriva vårt examensarbete som kommer att behandla 
barns kroppsspråk.  
Eftersom vårt examensarbete, när detta är färdigt, kommer att vara en offentlig handling är det 
av största vikt för oss att ni ger oss ett skriftligt godkännande på att just ert barn får vara med 
och delta i denna studie. Observationerna kommer att göras med hjälp av videokamera. Vi kan 
garantera att vi kommer att utgå från sekretesslagen, som säger följande: Alla deltagare är 
anonyma när resultatet ges ut. Barns, pedagogers och förskolors namn kommer att fingeras dvs. 
Kommer vara ändrade. Filmerna kommer inte att visas offentligt utan endast för vår del och 
även handledaren på Lärarhögskolan. Filmerna kommer sedan kasseras. 
 
Det är till stor hjälp för vårt arbete att vi får ta del av era barns tankar etc. Har ni några frågor är 
ni välkomna att ringa oss. 
 
Anna Wester - Mobil nr.                                              Ulrika Södergren - Mobil nr.  
 

Föräldramedgivande 
 
Målman för  
 
……………………………………………………………………………… 
(Barnets namn) 
   
 
             Godkänner                                                         Godkänner ej 
 
 
Att mitt barn blir intervjuat och observerat med filmkamera, digitalkamera 
av Anna Wester/Ulrika Södergren. Jag/vi intygar härmed också att jag/vi 
blivit informerad om hur uppgifterna kommer behandlas utifrån 
sekretesslagen och att detta kommer att bli en offentlig handling.  
 
……………………………     
(Datum) 
 
 
…………………………………………......................................................... 
(Målsmans underskrift) 
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