
Utvärdering Tuppen  2021-2022 
 Alfons Åberg- ett språk- och kommunikationsprojekt 

Språk är glädje. 

Språk är frihet. 

Språk är makt. 

Det har varje barn rätt till. 

Språket ger barnet tillgång till världen. 
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Bakgrund av projekt 

Vi beslutade oss tidigt för att fokusera på språk och kommunikation. Anledningen till 
det är att vi under en lång tid sett att behovet av att arbeta språkstödjande har varit 
stort. Vi ser också hur viktigt det är för självkänslan att kunna kommunicera sina 
tankar och sin vilja så att andra förstår. Språk är makt: man kan påverka. 

Detta har även vi lyft fram som framtida utveckla utvecklingsområden under tidigare 
utvärderingar.

Syfte är

Att stärka alla barn i sin språkutveckling så att de känner att de har självkänsla som 
kommunicerande individer.

Att lägga en grund för barnen att bli läsande individer.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• fantasi och föreställningsförmåga,

• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att 
förstå sin omvärld, 

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika 
sammanhang och med skilda syften,

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att 
förmedla budskap,

Mål från Läroplan för förskolan, Lpfö18 (sid 13-14).
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Metod

Vi pedagoger är språkliga förebilder och motorer för barnen. Vi använder ett rikt och 
varierande språk. Vi tänker på att ge många olika begrepp för samma sak.  Vi tänker 
på att vara på att vara nära barnen, ha ögonkontakt, visa engagemang  samt visa att vi 
vill förstå barnen för vi vet att barnen då anstränger sig mer för att göra sig förstådda.

Miljö

Vi pedagoger har skapat en miljö som lockar barnen till att kommunicera med 
varandra och med oss pedagoger. Vi har till exempel satt upp dagboksblad med foton 
i barnens höjd och uppslag från boken Godnatt Alfons Åberg. Vi har även ställt upp 
böcker om Alfons Åberg så att de ska locka och inbjuda till att titta i och lyssna på.  
Dockan Alfons Åberg hälsat på i samlingen och då kommit fram från vår spännande 
”simsalabimlåda”. Syftet med att han har kommit är att locka barnen till 
kommunikation.  Vi har också tänkt på att miljön ska vara fantasieggande och locka 
till lek, samspel och kommunikation. När vi såg att många barn visade fascination för 
när Alfons pappa skulle leta efter lejon i garderoben byggde vi upp en egen garderob i 
vår kub, som barnen fick utforska med ficklampor. Vi har också använt oss av digitala 
verktyg, som projektor, för att ge ytterligare dimensioner i mötet med lejon. Vi valde 
att omvandla ”lägenheten” till Alfons hem genom att sätta upp tavlor på väggarna, en 
klocka och ställa dit en säng.

Inledning av projekt

Vi valde att utgå från sagan Godnatt Alfons Åberg av Gunilla Bergström. Vi valde 
den för att den innehåller situationer som barnen känner igen sig i och 
upprepningarna gör att den är är lätt att ta till sig. Vi inledde projektet med att läsa 
boken och låta barnen titta på filmen och sedan reflektera tillsammans med en 
pedagog. Sedan fick barnen gå in i rollerna som Alfons och pappan i rollek. Vi lät 
barnen få se filmen, lyssna på och leka sagan många gånger för att vi tror att de då 
lättare kan ta till sig sagan. 
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Vi såg tidigt att flera barn visade intresse för scenen där Alfons vill att pappa ska leta 
efter lejon i garderoben.Vi byggde då upp en egen garderob i vår kub och fyllde den 
med olika föremål som t.ex. skor, leksaker, böcker och kläder. Vi släckte ljuset i 
rummet och lät barnen med hjälp av ficklampor få leta i garderoben efter lejon. Även 
här lät vi barnen få utforska vid många tillfällen. 

För att öka spänningen och stimulera barnens fantasi fanns plötsligt det spår på golvet 
fram till garderoben en dag när barnen kom in från utelek. Vem har gått här? Vart 
leder spåren? 

Några dagar senare upptäckte barnen att det fanns lejon i garderoben! Genom att 
projicera naturfilm med lejon på väggen skapade vi magi för barnen.
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Vi ville erbjuda barnen ett annat sätt att få möta sagan, för vi tror att det berikar att få 
möta och få tillgång till många olika språk. Därför spelade vi pedagoger upp sagan 
som en teater och barnen fick vara publik. Sedan fick barnen prova att gå in i rollerna 
och använda sig av rekvisitan. Pedagogerna stöttade barnen genom att sätta ord på 
vad de gjorde, uppmuntrade barnen till att kommunicera med varandra, dela med sig 
och prova olika roller. Även här fick barnen se teatern och gå in i rollerna vid ett 
flertal tillfällen. 

För att skapa tillfällen till kommunikation mellan barn och pedagog har vi genomfört 
boksamtal. Barnet har då fått titta i ”God natt Alfons Åberg” tillsammans med 
pedagog i en lugn miljö. Pedagogen ställer frågor till varje uppslag i boken och 
uppmuntrar barnet att visa och berätta om vad som händer. Boksamtalen har också 
haft som syfte att ge oss pedagoger en uppfattning om vad barnet har förstått och hur 
barnet kan kommunicera det. 

För att möjliggöra för alla barn att kunna ta del av sagan så har vi använt oss av 
appen polyglutt där man kan lyssna och titta på sagor på olika språk.

Vi pedagoger tycker oss se att barnen har skapat en relation till Alfons och vi såg en 
möjlighet att använda oss av det för att skapa fler kommunikationstillfällen. Vi lät 
barnen studera en bild av Alfons Åberg. Hur ser Alfons ut? Har han något hår? Hur 
ser ditt hår ut?…  För att fördjupa sin förståelse fick de sedan använda ett annat 
språk, att rita Alfons.

5



Dockan Alfons har vi ett flertal tillfällen besökt vår samling och då haft syftet att 
motivera barnen till kommunikation. Han har då vänt sig till varje barn med frågor. 

Vi har arbetat språkstödjande även utöver vår projekttid och då till exempel använt 
oss av språklådor, där vi använt oss av olika begrepp som tex stor-liten, sånger och 
ramsor, berättat sagor på olika sätt, reflektionstillfällen med barnen, gått aktivt in i 
barnens lek och satt ord på vad de gör.  
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Vad säger forskning?

Reglerna för språkanvändning är kulturspecifika och barnet tar till sig de 
kommunikativa medel som används inom den kontext som hen växer upp i. För en 
överväldigande majoritet av barn i Sverige är förskolan en viktig arena för språk- och 
kommunikationsutveckling, vilket ger pedagoger stora möjligheter att stärka barnens 
språk och kommunikation. Särskilt viktigt är detta förstås för de barn som av olika 
anledningar inte har optimala förutsättningar, kanske till följd av en 
utvecklingsrelaterad språkstörning eller bristande stimulans på hemmaplan.(…). 
Hur stimulerar man då ett barns kommunikation och lust att interagera språkligt? 
Som inom de flesta andra utvecklingsområden gäller att övning ger färdighet. Ett 
barn som vänjer sig vid att bli lyssnat på, vars idéer och uppslag följs upp och tas på 
allvar, kan antas tycka att det är mer givande att uttrycka egna tankar och synpunkter 
och lär sig förhoppningsvis också att lyssna och att bli en del av ett samspel. 
Kännetecknande för en förskola av hög kvalitet är bland annat att det finns rika 
möjligheter till samtal som hjälper barnen att utveckla sitt språk och att det finns 
många tillfällen för barnen att ta initiativ och komma med idéer. (Förskoletidningen: 
Ge tid till goda samtal, Tove Gerholm, lektor i lingvistik vid Stockholms universitet, 
och Signe Tonér, doktorand i lingvistik vid Stockholms universitet). 

Högläsning för barn ger många positiva effekter. Bland annat kan barn lära sig läsa 
snabbare. En förklaring kan vara att barnen tack vare högläsningen hör väldigt många 
ord. Det kan handla om sång som 1,4 miljoner fler ord för en femåring som vuxna 
läst högt för. Det är ett forskarteam på universitetet i Ohio (Usa) som har valt att 
räkna ord barn hör då någon läser högt för dem. - Vi anade att skillnaden i antal ord 
ett barn hör, beroende på om någon läser högt för barnet eller inte, skulle vara stor. 
Men inte så här stor. Det säger Jessica Logan som är ansvarig för forskningsprojektet 
och biträdande professor på den pedagogiska fakulteten i Ohio. Enligt Logan var 
resultatet mycket oväntat.  

-Vi kom fram till att barn vars föräldrar dagligen läst ungefär 5 böcker har hört drygt 
1,4 miljoner ord då barnet är fem år. 

Om en vuxen läser en bok högt för sitt barn varje dag kommer barnet att ha hört 200 
000 ord vid fem års ålder, enbart via högläsningen. 

- Gapet mellan barn som är fostrade i vad man kan kalla en litterärt rik miljö och de 
barn som aldrig får uppleva högläsning är slående, säger Logan. 

En av slutsatserna forskarna drar är att mängden ord också påverkar läsinlärningen. 

- Barn som hör fler ord är bättre förberedda på att se orden i tryckt form då de börjar 
skolan. Det gör att processen att lära sig läsa kommer att vara enklare och snabbare 
för de här barnen. 
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Men Logan konstaterar att det givetvis inte räcker att enbart höra ord. Barnen måste 
själva få vara aktiva. 

- För ett litet barn kan det handla om att peka och kanske bläddra i boken. För större 
barn handlar det om att härma ljud och bilda ord. Och när barnen kan prata måste 
de få ställa frågor om det de hört i boken. 

Enligt Logan går det inte att ersätta högläsning med en inläst saga eller radio bara för 
att barnen ska höra många ord. Det handlar om en gemensam stund, där barnet och en 
vuxen riktar sin uppmärksamhet mot samma sak. 

- All kommunikation med våra barn är viktig. Men en av högläsningens fördelar är att 
vi får in andra ord än de vi använder i vardagen eller då vi berättar en egen saga, 
säger Logan. (Jessica Logan som är ansvarig för forskningsprojektet och biträdande 
professor på den pedagogiska fakulteten vid universitetet i Ohio.) 

Vårdnadshavares delaktighet

Vi strävar efter att fortlöpande delge vårdnadshavare om vad barnen är delaktiga i 
under utbildningen. Det gör vi genom att berätta muntligt vid lämning och hämtning 
om vad barnet gjort, men också genom de dagboksblad som vi sätter upp i hallen och 
inne på Tuppen. Vi skickar också ut månadsbrev där vi skriver lite mer om projektets 
framskridande. Vi har också genomfört samtal med alla vårdnadshavare, och då har vi 
haft möjlighet att berätta om det enskilda barnet. Under vårt föräldramöte visade vi 
en presentation om vårt projekt, för att alla vårdnadshavare skulle bli delaktiga och få 
en förståelse för vårt arbete, men också för att vi vill så ett frö hos dem så att de 
förstår vikten av att prata mycket med sina barn och läsa fysiska böcker. Vi berättade 
om aktuell forskning och om varför vi tycker att det är så viktigt att jobba aktivt för 
att stimulera barnens språkutveckling och kommunikation.

Analys

Innan vi visade filmen God natt Alfons Åberg för barnen hade vi läst boken flera 
gånger. Redan vid det första filmtillfället såg vi att barnen fångades av berättelsen: de 
tittade uppmärksamt, stannade kvar, använde sitt kroppsspråk för att peka och springa 
fram till väggen, de visade glädje och kommenterade. Vi såg att när barnen hade fått 
se filmen ett flertal gånger ökade deras kommunikation medan de tittade. Barnen 
vände sig ofta till pedagogen när de kommenterade, de upprepade vad berättarrösten 
sa, använde sig av kroppsspråket för att förstärka och bekräfta och leva sig in i 
berättelsen. Vi såg pedagogens betydelse för barnens kommunicerande när vi 
reflekterade efter filmvisningen. Att pedagogen visar engagemang, stöttar, 
uppmuntrar och visar lyhördhet inför vad barnen visar intresse för är oerhört 
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betydelsefullt för att uppmuntra och öka deras vilja att kommunicera. Vi såg också att 
bildstöd är viktigt. Det blir ett stöd för minnet i samtalet och gör det mer lustfyllt. 

Barnen har snappat upp vissa fraser och uttryck från boken och använder sig av dessa 
i sin lek.

Det var tydligt att flera av barnen tidigt fastnade för avsnittet där Alfons är rädd och 
ber sin pappa leta efter lejon i garderoben. Vi tror att det kan bero på att barnen kan 
känna igen känslan att vara rädd och att det finns ett spänningsmoment. Vi ville skapa 
magi när barnen med hjälp av ficklampor fick undersöka vad som fanns i vår 
garderoben. Vi såg att det var lustfyllt för barnen och att det blev mycket 
kommunikation. Vi tror att ficklamporna och det nedsläckta rummet bidrog till 
spänningen. Vi behövde efter det ett par gånger byta ut materialet i garderoben och 
utveckla för att hålla kvar engagemanget. Det gjorde vi även för att bredda barnens 
ordförråd samt ge dem fler begrepp. 

Projektet lever vidare under hela utbildningen och inte bara under själva 
undervisningstillfällena. Barnen har tagit initiativ till att leta lejon ute på vår gård, 
och dessa tillfällen har pedagogerna tagit tillvara för att stimulera barnens 
kommunikation, ge begrepp och öka fantasin: vi har letat efter lejon bakom 
lekstugan, i sandlådan, högt uppe i trädet, på andra sidan kullen… Flera 
vårdnadshavare har också berättat för oss att deras barn har pratat om Alfons och 
lejon i garderoben hemma, samt velat leta efter lejon i hemmiljön. Många barn har 
också haft tillgång till boken hemma och gärna velat lyssna på den. 

Inför projektstart genomförde vi boksamtal med de flesta barn i gruppen. Det gjorde 
vi för att vi ville se barnens förståelse, ordförråd, förmåga att tolka bilder och lust till 
kommunikation. Vi ville också ha dessa boksamtal som underlag för att i slutet av 
projektet kunna se vilken utveckling som skett. I slutet av projektet fick barnen igen 
enskilt, tillsammans med en pedagog, genomföra ett boksamtal, och denna gång 
använde vi ”God natt, Alfons Åberg” som underlag. Vi förstår att valet av bok har 
stor betydelse för lusten att berätta samt om barnen har en förförståelse av innehållet i 
boken. Vi tycker att vi har sett en skillnad när vi har tittat på filmer och analyserat 
från de båda tillfällena. Under det andra boksamtalet upplevde vi att barnen sökte mer 
ögonkontakt med pedagogen, uttryckte sig i längre meningar, läste av bilderna mer 
och kommunicerade kring detta. Barnens glädje och lust att berätta blev tydlig för 
oss. De flesta barnen ville hämta fler böcker att prata kring. Boksamtalen är ett bra 
verktyg för oss för att se de barn som behöver stöd i sin språkutveckling. 
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Att få uppleva sagan som en teater tror vi fördjupade barnens upplevelse och 
förståelse av berättelsen om Alfons. Alla barn hade redan en förförståelse och när de 
såg teatern kunde de ropa ut vad som skulle hända. Det visar att barnen har tagit till 
sig sagan och har snappat upp händelseförloppet. Det var mycket glädje: många barn 
skrattade rakt ut under föreställningen och visade att de också ville kliva in i teatern. 
Att barnen själva fick gå in i rollerna och leka sagan såg vi skapade många tillfällen 
till kommunikation mellan barnen. De satte ord på vad de gjorde och berättade för 
varandra. Vi tänker att vår roll här är viktig för att få alla barn att känna sig delaktiga 
och inkluderade. Vi ser till att alla barn får prova de olika rollerna, vi kommunicerar 
vad som händer och vi uppmuntrar barnen att kommunicera med varandra. Vi 
upplever att drama är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation.

Vi såg att när barnen tecknade av Alfons uppstod samtal om Alfons och jämförelse 
med dem själva.

När Alfons kom till samlingen blev det uppenbart för oss pedagoger vilken betydelse 
han fått hos barnen. Barnen ville spontant krama och pussa Alfons och de ville berätta 
och visa honom saker som de tycker är viktiga för dem, som t.ex. vår boklåda. Ett 
barn ville läsa saga för Alfons. De pratade gärna till Alfons och svarade på Alfons 
frågor.

Vi tänker att det är viktigt att ge barnen tid: att låta barnen få ta god tid på sig att 
kommunicera, att vi pedagoger anstränger oss och visar att vi vill förstå barnen för då 
ser vi att barnen anstränger sig mer för att göra sig förstådda. Andra förutsättningar är 
att vi är är tillräckligt många pedagoger så att vi kan dela in oss i mindre grupper där 
vi får större möjlighet att se och lyssna på varje barn. Att stötta barnen i att lyssna på 
andra tror vi är en av nycklarna till de själva ska kunna kommunicera.

För oss pedagoger är reflektionstiden en oerhört viktig förutsättning för att vi ska 
kunna fördjupa oss i ämnet, ta fram aktuell forskning, analysera det som barnen har 
gjort och se hur vi kan utmana barnen vidare utifrån deras behov och intressen. Något 
som vi verkligen har lärt oss är filmens betydelse som reflektionsverktyg. Det är när 
vi tittar på filmerna från undervisningstillfällen som vi kan se pedagogens 
engagemang, om barnen fångats och blivit nyfikna och intresserade, om alla som är 
med är inkluderade, vilka olika sätt barnen har att kommunicera (ögonkontakt, 
kroppsspråk, ljud, vilka ord de använder…). Det är då vi ofta kan se det magiska, 
som vi kanske annars hade missat. Det är också så vi får förståelse för vad barnen kan 
behöva stöttning i vad gäller språk och kommunikation.
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För att främja kommunikation hos barnen tror vi att det är viktigt att vi har en miljö 
där vi kan avgränsa så att barnen kan få vara i mindre grupper i en lugn miljö. 
Förändringar i miljön som vi har gjort för att utveckla barnens språk och 
kommunikation är valkartor, bokstäver, dagboksblad, bilder och bildstöd på 
väggarna. Vi har även iordningställt flera tittskåp och glasskåp där materialet byts ut 
för att stimulera till lust att kommunicera. Språklådor med material som tränar 
begrepp som storlek, färg, lägesord, antal, olika kategorier är också något vi har 
använt oss mycket av i våra samlingar. För att ge barnen fler möjligheter att 
kommunicera kring innehåll i vårt projekt har vi satt upp uppslag ur boken ”God natt, 
Alfons Åberg” på väggarna. Vi har sett att många barn samlas framför bilderna på 
väggarna och pratar om händelser ur boken. De kommenterar bilderna, bearbetar 
upplevelser, pekar, visar varandra och oss pedagoger. När vi har läst boken eller 
spelat sagan som teater har det vid flera tillfällen hänt att barn sprungit fram till 
bilderna och pekat på samma händelse där. Vi tror att alla dessa förändringar, dvs att 
vi har iordningställt platser där det skapas lust till kommunikation, har haft stor 
betydelse för barnens språkutveckling. Det har möjliggjort för barnen att få den här 
stimulansen under hela dagen och inte bara under projekttiden.

Det engagemang som vi pedagoger visar är viktigt - kroppspråk, röstläge, glädje och 
entusiasm. Vi behöver stötta genom att sätta ord på det som barnen gör, hjälpa dem 
att hålla en röd tråd och vara motor. Det är vi som bygger broar mellan barnen och är 
byggstenarna i deras relationsskapande. 

Slutsats

Vi tänker att förskolan är så viktig för barns språk- och kommunikations- 
utveckling, särskilt för dem som inte har optimala förutsättningar. Den som har lätt 
för kommunikation har en fördel i livet - språk är makt. 

Viktiga val/tankar inför nästa år

Till hösten får vi genom rotationsplanen nya arbetslag, och därför kan det vara svårt 
att formulera val inför nästa år. Men vi känner ändå starkt för att fortsätta detta 
viktiga arbete. Vi har under många år sett att antalet barn som behöver stöd i sin 
kommunikation och sin språkutveckling ökar, och vi förstår vikten av att arbeta 
språkstärkande och vilken skillnad vi kan göra. 
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