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Abstract 

Högläsningen är en aktivitet som sker runt om på många förskolor i Sverige. Högläsningen är 

ett tillfälle där pedagoger kan interagera och samtala med barn om böckers innehåll. Syftet 

med studien är att ta reda på vilka olika strategier pedagoger använder vid högläsning med 

barn och hur pedagoger kan möjliggöra delaktighet och interaktion under högläsningsstunder, 

för att undersöka om det bidrar till utveckling av barns literacy. Denna kvalitativa studie har 

genomförts på en förskola, med barn mellan ett – tre år, där produktionen av data har 

producerats med hjälp av videoobservationer och observationsschema. Den teoretiska 

utgångspunkten är ett sociokulturellt perspektiv, där interaktionsanalys har tillämpats för att 

analysera empirin. I resultat och analys framkom det att med hjälp av strategier såsom ställa 

frågor, peka på ord, samtala om bokens innehåll, skapa ögonkontakt, dramatisera bokens 

innehåll och återkoppla efter boken har lästs, kan pedagoger möjliggöra interaktion och 

delaktighet under högläsningen. Följande teman framkom: strategier för uppmärksamhet, 

strategier för att skapa samtal och strategier för att gynna barns förståelse för ord och begrepp. 

Slutsatsen av denna studie är att hur pedagoger möjliggör delaktighet och interaktion under 

högläsningsstunder är betydelsefullt för utveckling av barns literacy.  
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Förord 

Vi vill börja med att tacka våra handledare Anniqa Lagergren och Annette Johnsson för deras 

hjälp och stöd under denna skrivprocess. Vi vill även ge ett stort tack till de pedagoger som 

har medverkat i vår studie. Till sist vill vi även tacka oss själva och varandra för ett otroligt 

bra samarbete med många givande och roliga stunder.  

Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har varit lika under hela skrivprocessen. Arbetet utgick från att vi båda 

bidrog med förslag till idéer som sedan diskuterades, vilket i sin tur medverkade till 

genomförandet av denna studie. Vi har skrivit arbetet tillsammans genom att turas om att 

skriva och kommit med förbättringsförslag under arbetets gång.  
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2 Inledning 

Högläsning är en aktivitet som sker i stort sett varje dag på förskolor runt om i Sverige 

(Damber, Nilson & Ohlsson, 2013). I läroplanen för förskolan beskrivs det att förskolan ska 

arbeta med att uppmuntra varje barns språkutveckling, samt ta tillvara barns intresse och 

nyfikenhet för den skriftspråkliga världen (Skolverket, 2016). Högläsning som är genomtänkt, 

interaktiv och återkommande gynnar barns literacy och om högläsningen följs upp med 

aktiviteter kan det vara det bästa tillvägagångssättet för att främja barns literacy (Lindö, 2009; 

Norlin, 2013; McGee & Shickedanz, 2007). Vår definition av begreppet literacy utgår från 

studier som har beskrivit att det handlar om hur barn erövrar sina läs- och skrivkunskaper i 

interaktion med andra individer, där barn är aktiva i mötet med dessa (Lindö, 2009; 

Björklund, 2008; Barton, 2007).  

Tidigare forskning som vi tagit del av belyser vikten av delaktighet och interaktion under 

högläsning, detta i relation till barns utveckling av literacy. Forskningen visar att såväl 

pedagogers som barns egen delaktighet under högläsning gynnar lärandet på ett positivt sätt. 

Att det sker interaktion under högläsningen verkar också positivt för detta syfte (Crim, 

Hawkins, Thornton, Rosof, Copley & Thomas, 2008; Powell, Diamond, Burchinal & Koehler, 

2010; LeRoux, 2013). Eftersom såväl tidigare forskning som egna erfarenheter visar att 

högläsning är en vanligt förekommande aktivitet på förskolor, samt att det kan vara ett 

effektivt medel för att utveckla barns literacy, menar vi att det är intressant att undersöka detta 

fenomen.  

Delaktighet och interaktion står i framkant i denna studie då vi undersöker hur pedagoger kan 

möjliggöra detta under högläsningsstunder, som i sin tur kan bidra till barns utveckling av 

literacy. Att tillgodose delaktighet och interaktion vid högläsning är dock, enligt vår mening, 

inte tillräckligt. Vi menar att högläsningen och dess utformning måste ske på ett medvetet sätt 

för att kunna vara det bästa tillvägagångssättet för att främja barns literacy. 

Denna studie är av vikt eftersom det har visat sig att högläsning är betydelsefull för barns 

literacy. Högläsning som en viktig del för utveckling av barns literacy, kommer nedan att 

vidare beskrivas för att få en djupare inblick kring detta. Studien är även viktig eftersom den 

urskiljer olika strategier som pedagoger kan använda sig av vid högläsning, som i praktiken 

har visat sig möjliggöra delaktighet och interaktion och barns utveckling av literacy.  
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2.1 Problemformulering 

Att högläsningen har en stor potential vad gäller barns utveckling av literacy leder oss in på 

vårt problemområde. Forskare har till och med uttryckt att syftet med högläsningen ska vara 

pedagogiskt och bidra till lärande (Norlin, 2013). I relation till vad högläsning kan föra med 

sig, ser vi en problematik utifrån våra erfarenheter och tidigare forskning. I praktiken har vi 

observerat att pedagoger inte utför högläsning i syfte att främja barns literacy, medan tidigare 

forskning belyser att högläsningen och hur den utförs är viktigt för detta syfte. I praktiken har 

vi uppmärksammat att pedagoger främst läser för barn i syfte att lugna ner dem och att 

högläsning används som en övergångsaktivitet. Ett exempel på detta från våra tidigare 

erfarenheter, är när barnen får lov att ”varva ner” vid högläsningen. Vid dessa lästillfällen 

sker endast ett berättande, där pedagogen enbart läser sagan istället för att skapa en interaktiv 

läsaktivitet tillsammans med barnen. Vi menar att om undervisningssituationer med 

högläsning inte uppmärksammas och förbättras, kan stora delar av barns lärande genom 

böcker gå förlorat. Därför vill vi med denna studie uppmärksamma undervisningssituationer 

med högläsning i förskolan genom att ta reda på vilka strategier pedagoger använder vid 

högläsning med barn och hur pedagoger kan möjliggöra delaktighet och interaktion under 

högläsningsstunder, för att undersöka om det bidrar till utveckling av barns literacy. 

3 Begreppsdefinitioner 

 

3.1 Literacy 

 
Literacy är ett stort begrepp som innefattar mycket. Det berör exempelvis vad som tidigare 

har lästs, att kunna dra slutsatser, att läsa det som förmedlas och knyta an till tidigare 

erfarenheter (Lindö, 2009). Barn utvecklar literacy tillsammans med sin omgivning, 

exempelvis i en högläsningsstund kan barn utveckla literacy när de är aktiva och i interaktion 

med andra individer (Björklund 2008; Barton, 2007).  

Björklund (2008) lyfter i sin avhandling, som utgår från ett sociokulturellt perspektiv, fram 

den sociala kontextens betydelse för barns lärande. Björklund definierar literacy som mycket 

mer än enbart läs-och skrivkunskap och fokuserar på barns upptäckande av literacy, vilket 

berör hur barn erövrar literacy i vardagen. Hon uppmärksammar även vad interaktion mellan 

individer kan ha för betydelse i sammanhanget. Björklund tydliggör att literacy utgår från ett 

socialt sammanhang, där barn upptäcker och erövrar literacy i interaktion med varandra och 
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pedagogerna. Björklunds resultat visade på olika aspekter av hur barn kan erövra literacy på 

förskolan. Enligt Björklund ingår som en del av literacy exempelvis situationer där berättande 

sker, när något utifrån text förmedlas för att sedan även följas upp med frågor och stödjande 

ord. I interaktion med andra individer får barn träna på grundläggande premisser för en 

fungerande dialog: att fråga, lyssna till andra och svara, och därigenom skapa sig en förståelse 

för vad literacy kan innebära och hur berättande används. I sin tur kan detta leda till att barn 

erövrar kunskaper om hur något kan beskrivas språkligt. Björklund framför slutligen att 

barnen genom berättande erövrar språket, vilket är en förutsättning för vidare utveckling av 

literacy.  

 

I detta avsnitt har Björklunds (2008) definition av begreppet förklarats. I denna studie ses 

literacy i likhet med Björklunds tolkning av begreppet, som mer än enbart läs-och 

skrivkunskap, och literacy kommer i studien användas i relation till högläsning. Detta för att 

undersöka hur pedagoger, utifrån olika strategier, kan möjliggöra hur barn i ett socialt 

sammanhang kan erövra literacy i interaktion med andra individer.  

 

3.2 Strategier 

I denna studie ser vi strategier i likhet med hur Kindle (2010) i sin studie beskriver metoder. 

Studien undersökte vilka metoder lärare använder för att främja barns ordförråd. Denna studie 

studerades utifrån fyra lärares undervisningsstunder i samband med högläsning. Resultatet 

visade att de metoder som lärarna använde var att prata om innehåll, ställa frågor, ge 

förklaringar och feedback. Det som framkom var att dessa metoder var värdefulla i relation 

till barns vokabulärutveckling. Lärarna i studien hade inte några formella erfarenheter, i form 

av utbildningar, kring sådana metoder sedan tidigare (Kindle, 2010). Studien beskriver vidare 

att lärare kan behöva få en bredare information och guidning om hur de på lämpligast vis kan 

stötta barnen i utveckling av deras literacy för att få en större förståelse för deras roll i 

literacyaktiviteter, såsom högläsning. I anknytning till detta nämner Kindle att potentialen 

kring högläsning vid utvecklandet av ordförråd inte är jämställt för alla barn och att det 

därmed är extra viktigt att ha kännedom om olika tillvägagångssätt så att samtliga barn får ut 

mer av aktiviteten än endast nöje (ibid).  

Begreppet strategier används i denna studie som ett återkommande begrepp i relation till de 

handlingar pedagoger utför under högläsning med barn. De strategier som pedagogerna 
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använder sig av under högläsning kommer att identifieras för att få en djupare inblick och 

förståelse för hur pedagoger kan utföra högläsning och möjliggöra literacy hos barn.  

4 Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på vilka olika strategier pedagoger använder vid högläsning 

med barn och hur pedagoger kan möjliggöra delaktighet och interaktion under 

högläsningsstunder, för att undersöka om det bidrar till utveckling av barns literacy.  

4.1 Forskningsfrågor 

• Vilka olika strategier kan pedagoger använda vid högläsning för att utveckla barns 

literacy?  

• Hur möjliggör pedagoger delaktighet och interaktion vid högläsning med barn? 

5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att lyftas fram, för att få en djupare inblick och 

förståelse för vad tidigare forskning har kommit fram till angående högläsning. De olika 

avsnitten som följer är: högläsningen som betydelsefull för barns literacy, pedagogers roll vid 

högläsning och pedagogers strategier vid högläsning. Slutligen följer en reflektion kring den 

tidigare forskningen som mynnar ut i vår position och vårt bidrag utifrån denna. 

5.1 Högläsningen som betydelsefull för barns literacy 

Högläsningen har en stark tradition i förskolan, och är betydelsefull i syfte att främja barns 

läsförmågor och framtida skolgång. Högläsningen kan även bidra med didaktiska potentialer, 

vilket innebär vad högläsningsstunden kan medföra i längden för barnens utveckling. Fokus 

ska rikta sig mot hur pedagoger läser och inte vad de läser, för att möjliggöra ett lärande hos 

barnen (Norlin, 2013). Resultatet i Norlins studie lyfter fram hur viktigt det är hur 

pedagogerna arbetar med barnens språklärande och att det är av betydelse för barnens 

framtida språklärande i skolåldern. 

Olika studier visar att barns språklärande, avseende att förstå och uttrycka sig gynnas när 

pedagoger utför högläsning och för samtal kring böckernas innehåll (Powell, Diamond, 

Burchinal, Koehler, 2010; Leung, 2008). Utifrån en observationsstudie, vilken utgick från ett 

sociokulturellt perspektiv, visar resultatet att barns delaktighet i högläsningsaktiviteter 

uppmuntrade barnen att själva vilja läsa och skriva (Powell, Diamond, Burchinal & Koehler, 

2010).   
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En annan studie som utfördes i barnens hem-literacymiljö, visar att barns deltagande i 

högläsningen skapar förutsättningar för utveckling av deras ordförråd när de får uttrycka sig 

och bemöta kommunikation (LeRoux, 2013). Studien framför att högläsning är produktiv ur 

ett lärandeperspektiv, eftersom den kan möjliggöra interaktion där den vuxna kan uppmana 

barnet att återge verbal kommunikation, ge positiv feedback och utmana barnet på en högre 

nivå. Detta medför att barnet blir mer självständigt i berättandet av en saga (LeRoux, 2013). 

Broström, Johansson, Sandberg & Frøkjærs (2012) enkätstudie visar att delaktighet är 

betydelsefullt för barns lärande. De undersökte pedagogers syn på barns lärande och resultatet 

visar att det har en stark anknytning till sociala interaktioner och att lärande uppstår när barn 

deltar och är aktiva i olika situationer. Lärande och deltagande är därför enligt forskarna i nära 

relation till varandra. Studien visar att vuxna har en betydelsefull roll i barns lärande, där barn 

i interaktion med varandra lär sig på ett effektivt sätt samtidigt som de utvecklar sociala 

förmågor (ibid). Däremot är inte endast barns delaktighet vid högläsning tillräckligt, utan 

även pedagogers delaktighet är av betydelse. Crim, Hawkins, Thornton, Rosof, Copley & 

Thomas (2008) studie, visar nämligen att pedagogers delaktighet i barns läs- och 

skrivutveckling är av stor vikt. Studien undersökte i vilken utsträckning pedagoger har 

kunskaper om detta och resultatet visar att när pedagogerna var deltagande i denna process 

lärde sig barnen mer.  

I en avhandling i vilken ett av syftena var att undersöka vilka textorienterade aktiviteter barn 

samverkar i, framkom att just muntligt berättande av sagor var en sådan aktivitet (Fast, 2007). 

I avhandlingen beskrivs att det muntliga berättandet kan stimulera barns utveckling av 

literacy. När barn får lyssna på muntliga sagor samtidigt som de tillåts vara delaktiga i 

aktiviteten kan de få svara på frågor kring ord och händelser. Barn lär sig då bland annat nya 

ord och kunskaper om språket som är betydelsefullt när de ska lära sig läsa och skriva (Fast, 

2007). 

5.1.1 Sammanfattning 

De mönster som har framkommit är att högläsningen är en betydelsefull aktivitet, för 

främjandet av barns literacy. I stora drag har det framträtt att det handlar om hur pedagoger 

utför högläsning med barn och ett flertal studier visar att högläsning främjar barns literacy. 

Detta väcker frågor kring varför högläsningens potential inte alltid används till fullo i 

förskolans vardag och motiverar att högläsningen som pedagogisk aktivitet bör belysas. 

Studiernas resultat visar olika tillvägagångssätt som pedagoger kan använda sig av, vilka är 
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delaktighet ur två synvinklar och vikten av muntligt sagoberättande. När barn är aktiva och 

delaktiga i högläsningen har det framkommit att deras ordförråd utvecklas. Högläsningen är 

även betydelsefull när både vuxna och barn i omgivningen är delaktiga. Muntligt 

sagoberättande har visat sig vara betydelsefullt för att stimulera barn i deras literacy. Det har 

framkommit att barns språklärande gynnas när pedagoger utför samtal kring böckernas 

innehåll samt att barnen utvecklar sin literacy i större utsträckning när pedagoger är 

närvarande under högläsningen.  

5.2 Pedagogers roll vid högläsning 

En studie i vilken utgångspunkten var ett sociokulturellt perspektiv, undersökte förskolans 

sociala språkmiljö (Norling, 2015). Studiens fokus riktade sig mot pedagogers förhållningssätt 

och deras roll gällande hur väl de stöttar barnen i olika literacyaktiviteter. Det framkom att 

barnen blev uppmuntrade till att skriva och läsa när de hade pedagoger i sin omgivning som 

var närvarande och stöttade. Dessutom lyfter Norling i sitt resultat fram att högläsning utifrån 

böcker är betydelsefullt för förskolans sociala språkmiljö. Hon betonar att barnen behöver 

vuxna förebilder som utövar användandet av böcker, exempelvis boksamtal i samspel med 

barnen, för att de ska kunna utmanas i sitt lärande.  

Olika studier lyfter fram högläsning som en literacy-händelse som är betydelsefull när 

aktiviteten är regelbunden (Björklund, 2008; McGee & Schickedanz, 2007). Däremot hävdar 

Björklund ur ett annat perspektiv, som särskiljer sig från det McGee & Schickedanz menar, 

att även boken i sig bör berättas av pedagoger upprepade gånger. Högläsning som är 

återkommande och repeterande kan väcka ett intresse som är långvarigt hos barn där de 

allteftersom blir självständiga i berättandet av sagan. I interaktion med varandra och med 

hjälp av olika verktyg (såsom fysiska figurer från sagan) kan sagan följas upp genom att barn 

i deras vardag kan öva på att återberätta denna (Björklund, 2008). Enligt Björklund är 

återberättande av sagor en literacy-händelse där barnen kan reflektera över tidigare sagors ord 

och uttryck samt att de kan öva på deras betydelser och när ord passar in i olika situationer.   

5.2.1 Sammanfattning 

De framträdande resultaten är att pedagogens roll i relation till hur de kan arbeta med barns 

literacy är av vikt. Det har visat sig att när pedagoger stöttar barn i språkaktiviteter 

uppmuntras barn till att läsa och skriva, samt att vuxna förebilder som utövar högläsning i 

interaktion med barn är gynnande för deras lärande. Vikten av att högläsningen ska vara 

genomtänkt, interaktiv och återkommande har berörts och det har visat sig att det innefattar en 
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praktik av literacy som utgår från att barn lär i interaktion med pedagoger och varandra. 

Forskningen visar att utformningen av högläsningen är av betydelse och att pedagogen därför 

har en avgörande roll för vad aktiviteten kommer att bidra med, i detta fall vad gäller 

främjandet av barns literacy. 

5.3 Pedagogers strategier vid högläsning 

Högläsning är en viktig del, men om den inte sker ofta är den inte tillräcklig för att främja 

barnens ordförråd, vilket McGee och Schickedanz (2007) fann i sin omfattande 

observationsstudie som utfördes i förskolor och förskoleklasser. Forskarna poängterar att 

högläsningen måste vara genomtänkt, interaktiv och återkommande för att pedagogerna ska 

kunna stötta barnen i utvecklingen av deras literacy genom textförståelse och ordförråd. Deras 

resultat visar en viktig strategi för pedagoger att tänka på vid högläsningen. Denna strategi är 

att välja rätt bok, gärna en utmanande bilderbok där barnen i interaktion med varandra får 

fundera över karaktärernas motiv, tankar och känslor (McGee & Schickedanz, 2007). 

Däremot har en annan studie lyft fram att pedagoger ofta tenderar att läsa böcker som är 

lättsamma och förutsägbara, och som inte kan utmana barnen i deras lärande i lika stor 

utsträckning (Hammet-Prince, Bradley & Smith, 2012).  

En observationsstudie som Pentimonti & Justice (2010) utförde, visade att högläsning med 

barn är viktigt för utvecklandet av literacy såsom ordförråd och textförståelse. Det är 

dessutom viktigt att pedagoger använder sig av olika tekniker för stöttning på grund av att 

barns kunskaper kring literacy varierar. Resultatet visar att pedagoger använder olika tekniker 

för stöttning såsom generalisering och resonerande under högläsningsstunder. Resultatet visar 

att dessa olika tekniker för stöttning var viktiga, eftersom hänsyn till en heterogen grupp av 

barn togs. Forskarna hävdar att stöttning från pedagoger kan vara nödvändigt för att 

högläsningsstunder ska kunna bli berikande för varje delaktig individ (ibid).  

5.3.1 Sammanfattning 

De framträdande resultaten visar att pedagoger bör göra genomtänkta val vid högläsning samt 

att de bör använda olika strategier under högläsning för att främja ett lärande hos barnen. Det 

är därför viktigt att pedagoger har kännedom om olika strategier, för att pedagoger ska kunna 

utmana varje individ på deras nivå. De mönster som har framkommit är att det är av vikt att 

pedagoger får guidning och information för att kunna stötta barnen, samt få en förståelse för 

rollen de innehar i aktiviteten. Forskningen motiverar att undervisningssituationer med 

högläsning bör uppmärksammas för pedagoger och då särskilt hur dessa på ett pedagogiskt 
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vis kan genomföras så att barns lärande genom böcker inte går förlorat på grund av en brist på 

kunskap kring högläsningens potential.  

5.4 Reflektion utifrån tidigare forskning 

Forskningen som lyfts fram ovan har i stora drag belyst högläsningen som positiv för 

främjandet av barns literacy. Den belyser delaktighet, såväl barns som pedagogers, som en 

förutsättning för att lärande ska kunna ske i aktiviteten. Att högläsningen är genomtänkt och 

regelbunden och utförs av närvarande pedagoger, har enligt forskningsresultaten visat sig vara 

av vikt. Slutligen har forskningen bidragit med information om att pedagoger bör utöva 

högläsningsstunder på ett medvetet sätt för att berika högläsningen för varje enskild individ. 

Trots att forskningen tydligt pekar på högläsningens positiva effekter om den utförs på ett 

genomtänkt sätt, har det som tidigare beskrivits, observerats att högläsningen ofta inte 

används på ett sådant pedagogiskt sätt, vilket enligt vår mening är beklagligt. Vi undrar vad 

detta kan bero på och tror att det kan finnas olika anledningar. Kanske handlar det inte alltid 

om bristande kunskap kring fenomenet, utan enklare faktorer såsom tidsbrist. Oavsett varför 

högläsningen inte alltid används till sin fulla potential hoppas vi med vår studie kunna bidra 

med kunskaper kring varför den så bör göras.  

Denna studies position, utifrån tidigare forskning, är att delaktighet och interaktion är en 

förutsättning för att lärande ska kunna ske i en högläsningssituation och vi har en teori om att 

pedagoger med hjälp av små medel kan och bör skapa förutsättning för detta och på så sätt 

göra högläsningen till en givande aktivitet för främjandet av barns literacy. Eftersom vi sällan 

har sett högläsningen brukas på ett sådant pedagogiskt vis som tidigare forskning lyfter fram, 

är det dock svårt att uttala sig om ifall detta är en bra modell att utgå från vid 

högläsningsstunder med barn för att gynna deras lärande, eller om det finns alternativa sätt. 

Ur den tidigare forskningen har det ändå urskilts ett antal strategier som beskrivs gynna barns 

lärande under högläsningsstunder, vilket även vi har en teori om och vars tillämpning i 

praktiken vi därför vill undersöka, detta blir således vårt huvudsakliga bidrag till 

forskningsläget. Möjligtvis finns det fler strategier som pedagoger kan använda sig av vid 

högläsning med barn och ytterligare ett bidrag med studien är att komplettera den redan 

befintliga forskningen ifall sådana strategier framkommer under undersökningens gång.  
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6 Ett sociokulturellt perspektiv 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten i denna studie är ett sociokulturellt perspektiv, 

eftersom vi ser på högläsningen som en social situation där lärandet sker hos barn och 

pedagoger i interaktion med varandra. De begrepp som används i studien och presenteras i 

följande avsnitt är handlingar, interaktion, mediering, scaffolding samt fysiska och språkliga 

redskap.  

 

6.1 Handlingar 

Vygotskij menade att det finns en samverkan mellan lärande och samspel mellan människor 

och de kulturella verktygen (Vygotskij, 1978). Denna interaktion kan visa sig genom 

människans olika handlingar, som skapas i olika sociala situationer (Säljö, 2000). Vidare 

menar vi i denna studie likt det Säljö framför, att det är individer som utför handlingar utifrån 

kunskap och erfarenheter som de innehar. Människors handlingar utförs inom olika praktiska 

situationer, och skapas utifrån tänkande och kommunikation, vilket därmed kan förklaras med 

att handlingar, tänkande och kommunikation går hand i hand (Säljö, 2000). I denna studie 

använder vi oss av begreppet handlingar för att förklara det som pedagogerna och barnen gör 

när de kommunicerar med varandra.  

 

6.2 Interaktion 

Kunskaper och erfarenheter skapas utifrån de resurser, det vill säga språket, som vi använder 

oss av för att kunna tänka och utföra olika praktiska aktiviteter. Dessa har byggts upp av olika 

handlingsmönster i olika samhällen genom historien. Genom dessa handlingsmönster blir 

människan delaktig när interaktion mellan människor sker. Det är i interaktion som det sker 

ett lärande när barn blir delaktiga i hur individer i deras omgivning förstår och förklarar olika 

händelser (Säljö, 2000). Vi ser på interaktion såsom Säljö beskriver det, att i interaktion med 

andra, utför människor handlingar i olika sociala situationer. Han fortsätter med att förklara 

att språket ses som ett gemensamt och även ett individuellt redskap, vilket därför kan 

användas som ett samband mellan interaktion, samhället och människors tänkande. I denna 

studie kommer interaktion ses som samspelet mellan pedagoger och barn, där de utför olika 

handlingar utifrån böckerna som redskap.  
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6.3 Fysiska och språkliga redskap 

Vygotskij (1978) uttrycker sig om högre psykologiska processer, vilka enligt honom 

innefattar kulturella redskap såsom språk, skrivande och berättande. Han menar att kulturella 

redskap som språk, skrivande och berättande kan skapa förutsättningar för olika sociala 

aktiviteter för barn. Säljö (2000) är i linje med Vygotskij (1978) och menar att redskapen kan 

förklaras utifrån de resurser, både språkliga, som fysiska som människan har tillgång till, och 

som används för att få en förståelse för omgivningen. Säljö (2005) framför att det finns två 

olika slags redskap, fysiska och språkliga redskap. Han definierar språkliga redskap som 

kommunikativa och intellektuella, och fysiska redskap (artefakter) som människan har 

konstruerat, som till exempel böcker, telefoner och hus. Vygotskij (1978) framför att högre 

psykologiska processer berör en viktig del av barns användning av redskap. Han förklarar att 

högre psykologiska processer som språk, skrivande och berättande har en anknytning till olika 

redskap. Redskapen som till exempel en bok kan sättas i relation till medierande aktiviteter, 

såsom språkaktiviteter, genom att de kan förändra alla psykologiska processer. Den 

förändring som sker är att redskapen i sin tur möjliggör utbudet av medierande aktiviteter, 

som bidrar till att lärande i dessa aktiviteter kan uppstå. I denna studie kommer böckerna i 

högläsningen ses som fysiska redskap som tillsammans med barn utifrån sitt språk och 

berättande kan medverka till medierande aktiviteter, såsom interaktion och lärande mellan 

barn och pedagoger. Språkliga redskap ses i denna studie som de handlingar som pedagogerna 

utför när de interagerar med barnen, exempelvis tecken som stöd och verbalt språk.  

6.4 Mediering 

Mediering utgår från samverkan mellan människan, omvärlden och fysiska och språkliga 

redskap (Säljö, 2005). Mediering, belyser Vygotskij (1978), samverkar i interaktion mellan 

olika redskap. Redskapens funktion kan leda till att människan blir påverkad av föremålen 

vilket skapar medierande aktiviteter (Vygotskij, 1978). Säljö (2000) framför att mediering 

innebär samverkan mellan människor, världen, och redskapen som möjliggör ett skapande för 

olika aktiviteter som sker hela tiden. Redskapen i sin tur, hävdar han, skapas nya hela tiden 

och ligger till grund för medierande aktiviteter. Slutligen framhåller Säljö (2005) att 

mediering är en förutsättning för att möjliggöra förståelse för kommunikation mellan 

människor. I denna studie kommer mediering utgå från de handlingar som tar sig uttryck när 

barn och pedagoger interagerar med varandra, där böckerna är de fysiska redskap som kan 
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möjliggöra interaktion.   

 

6.5 Scaffolding 

Wood, Bruner & Ross (1976) nämner scaffolding som en process som gör det möjligt för ett 

barn att förstå en uppgift, lösa ett problem eller uppnå ett mål som annars hade varit omöjligt 

att åstadkomma. Vidare menar författarna att scaffolding handlar om att den vuxne hanterar 

de aspekter av uppgiften som barnet inte kan uppnå själv, utan den vuxnes stöd. I denna studie 

ses scaffolding som en strategi som pedagoger kan använda för att hjälpa barnen att uttrycka 

sig och förstå böckers innehåll under högläsning.  

 

6.6 Kunskap inom det sociokulturella perspektivet  

Säljö (2000) lyfter fram att det sociokulturella perspektivet utgår från att kunskap erövras 

genom att det finns begrepp och kategorier som kan ordnas av de upplevelser som uppstår. 

Vidare menar han att kunskap är användbart i vardagen och även för att lösa olika praktiska 

situationer. Han förklarar att det är genom kategorier och begrepp som människan kan 

interagera med och utveckla sina kunskaper (Säljö, 2005). Kommunikativa processer är 

centrala, framför Säljö (2000), eftersom det är genom dem som individen kan bli delaktig i 

kunskaper. Han påpekar att man blir medveten om hur världen är skapad genom att urskilja 

vad som är intressant ur olika iakttagelser från olika situationer. Slutligen belyser han att 

kunskaper skapas från de förståelser och handlingar som samhället byggt upp, vilket 

människor därefter interagerar med och blir delaktiga i (ibid). 

7 Metod 

I följande avsnitt redogörs för studiens metodologiska val. Som forskare i studien ser vi oss 

själva mer som producenter av data, än datainsamlare. Detta då aktiva metodologiska val har 

gjorts för att skapa det empiriska materialet, som i sin tur vidare har lett till besvarandet av 

forskningsfrågorna. Det empiriska materialet benämns därför som produktion av data 

(Svensson & Ahrne, 2015). Studien har en hypotetiskt-deduktiv ansats på så vis att den 

bygger på tidigare forskning och teorier om högläsningen, som har undersökts i praktiken 

(Åsberg, 2001). Våra tidigare erfarenheter av högläsning med barn, har visat att den inte alltid 

utförs utifrån de möjligheter som den kan föra med sig. Samtidigt har tidigare forskning belyst 

att det är viktigt hur högläsningen sker samt lyft fram ett antal strategier som beskrivs gynna 

barns lärande i dessa situationer, vilket även vi har en hypotes om och vars tillämpning i 
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praktiken undersöks. Denna hypotes ligger till grund för denna studie och de metodval som 

undersökningen bygger på, vilka vidare kommer att beskrivas i detta avsnitt.  

7.1 Metodval 

Denna studie utgörs av en kvalitativ metod, vilket ger goda förutsättningar för att skapa 

förståelse för andra perspektiv och miljöer (Ahrne & Svensson, 2015). Vidare poängterar 

författarna att inom kvalitativ metod kommer forskarna nära de miljöer och de människor som 

är närvarande, vilket de menar är en fördel på så sätt att forskaren lär känna själva miljön och 

människorna i den. Kvalitativ metod valdes för denna studie då det gav de bästa 

förutsättningarna att komma nära den miljö där högläsning utförs och även de deltagande 

pedagogerna och barnen. Studiens inriktning är mikro-etnografisk, då fokus är inriktat på ett 

särskilt tema och då undersökning på fältet gjordes under en kortare period (Bryman, 2011). 

Valet av mikro-etnografisk studie gjordes även utifrån att det ansågs vara en lämplig 

inriktning i relation till studiens syfte, som är att ta reda på vilka olika strategier pedagoger 

använder vid högläsning med barn och hur pedagoger kan möjliggöra delaktighet och 

interaktion under högläsningsstunder, för att undersöka om det bidrar till utveckling av barns 

literacy.  

7.2 Dokumentationsverktyg 

Observation betyder att det förs dokumentation om det som forskare anser vara betydelsefullt 

för en studies syfte (Lalander, 2015). I denna studie observeras högläsning utifrån 

pedagogernas olika strategier som kan bidra till barns literacy. Observation som metod valdes 

utifrån en bedömning om att denna metod skulle kunna besvara forskningsfrågorna eftersom 

den ”in action” synliggör hur högläsningen går till och vilka strategier pedagogerna använder 

sig av. Icke-deltagande observation och videoobservationer valdes ut som 

dokumentationsverktyg. Icke-deltagande observation handlar om att befinna sig i den miljö 

som ska observeras utan att delta (Bryman, 2011). Denna metod valdes för att vårt deltagande 

inte skulle påverka pedagogernas agerande och således även resultatet. Observationerna var 

öppna på så sätt att deltagarna informerades om studien och dess syfte (Lalander, 2015). Det 

fanns ett behov av att informera om studien, då det bidrog till att få pedagoger att vilja delta. 

Observationsscheman (se bilaga 1) användes för att få ut så mycket material som möjligt av 

observationerna och även för att inte gå miste om något viktigt. Några fördelar med 

observationsscheman är att det underlättar att kunna behålla ett tydligt fokus gällande vad som 

ska observeras och att registrering av observationer blir enkla att genomföra, vilket bidrar 
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med lagom många teman (Bryman, 2011). Observationsscheman möjliggjorde ett tydligt 

fokus på det som undersöktes under observationerna, och det ledde vidare till att 

transkribering och ett analysarbete kunde ta sin början utifrån relevant material. Johansson 

(2013) poängterar vidare att fältanteckningar som stöd skapar en förutsättning för att efteråt 

kunna minnas och ge en tillbakablick över hur aktiviteten utformade sig, vilket vi såg fördelar 

med att kunna göra.  

Utöver observationsscheman användes även videoinspelningar. Videoinspelning är enligt 

Bjørndal (2005) fördelaktigt eftersom observatören kan återkomma till händelsen ett flertal 

gånger och reflektera över saker som kanske inte uppmärksammas vid observationstillfället. 

Videoinspelning med en privat Tablet, vilket är en surfplatta, valdes ut som ett 

dokumentationsverktyg, då det möjliggjorde ett återkommande till filmerna och ett 

synliggörande av olika teman utifrån syftet och forskningsfrågorna. Det fanns en medvetenhet 

angående att videoinspelningar är ett tidskrävande arbete för att få tillträde att filma. Det 

faktum att videoinspelningar kan ge en dyrbar förståelse för strukturer och interaktioner 

argumenterar Eidevald (2015) för, och ett berikat material fick därför väga upp tidsaspekten.  

 

7.3 Urval 

Bekvämlighetsurval har använts i denna studie. Bryman (2011) betonar att 

bekvämlighetsurval utgörs av tillgängliga personer som tillfälligt befinner sig i närheten av 

forskaren. Bekvämlighetsurvalet tog utgångspunkt i ett tips av en klasskamrat, om en förskola 

som kunde tänka sig att medverka. Detta tips var givande eftersom pedagogen som 

kontaktades visade stort intresse för studien. När kontakten med pedagogen väl var etablerad 

uttryckte hon att hon kände tillit för oss, eftersom hon kände den klasskamrat som gav tipset. 

Bekvämlighetsurvalet berodde även på tidigare svar från andra förskolor, som meddelade att 

det inte fanns någon möjlighet att utföra undersökningen hos dem. Vid bekvämlighetsurval 

påpekar Bryman (2011) att det skapas möjlighet att producera data vid ett tillfälle som man 

anser inte har råd att undgå. På grund av tidsbegränsningar var tipset från klasskamraten en 

möjlighet som inte kunde missas och valet att utföra studien på den förskolan var därmed 

givet.  

På förskolan Havssnäckan finns fem stycken avdelningar: Tre stycken för barn mellan ett - tre 

år och två stycken för barn mellan tre - fyra år. Studien utfördes på avdelningen Sjöhästen, där 

barnen var mellan ett - tre år. Studien utfördes således med pedagoger och barn på yngre-

barnsavdelningarna. 
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7.4 Genomförande 

Observationer utfördes under fyra högläsningsstunder på förskolan, där sammanlagt fyra 

pedagoger och nio barn deltog. När kontakten med pedagogen på förskolan var etablerad, 

lämnades samtyckesbrev ut till samtliga deltagande pedagoger och även till vårdnadshavare 

för alla barn på avdelningen. Observationerna genomfördes på förskolan vid två tillfällen. Vid 

det ena tillfället observerades två pedagoger, och vid det andra tillfället observerades de andra 

två pedagogerna. Högläsningsstunderna varade mellan fem - tolv minuter och tiden varierade 

från pedagog till pedagog. Efter de två observationstillfällena på förskolan, utfördes 

transkribering av den producerade datan, som därefter mynnade ut i diskussioner om vad som 

hade observerats. Detta i sin tur ledde till att ett analysarbete kunde påbörjas.  

7.5 Etiska ställningstaganden 

De grundläggande etiska principer som har tagits hänsyn till i studien är Vetenskapsrådets 

(2002) etiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informations- och samtyckesbrev lämnades ut till vårdnadshavare för att 

informera om undersökningen och studiens syfte. Utöver detta informerades även de 

deltagande pedagogerna om studien och att deras deltagande var frivilligt och närsomhelst 

kunde avbrytas. Fingerade namn angavs till de berörda i denna studie, barn, pedagoger och 

förskolan för att deras identitet inte skulle kunna avslöjas och därmed togs hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet togs hänsyn till genom att produktionen av data inte 

kommer att användas för annat bruk än till denna studie. Andra etiska aspekter som togs 

hänsyn till var att informera de barn som deltog om att de skulle bli videofilmade i olika 

högläsningsstunder, detta för att barnen skulle känna sig trygga och vara försäkrade om vad 

som skulle ske.  

7.6 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning innehåller olika delkriterier och tre av dessa är 

trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet (Bryman, 2011). En faktor som har en inverkan på 

en studies trovärdighet är forskningens transparens (Ahrne & Svensson, 2015). Studiens 

trovärdighet bygger på en detaljerad beskrivning av metodval och tillvägagångssätt, vilket 

bidrar med en transparens som gör att liknande studier kan utföras. När det gäller 

videoobservationer och dess trovärdighet, menar Eidevald (2015) att metoden ska användas 

på ett organiserat sätt. Vidare förklarar han att trovärdigheten ökar när videoobservationer är 
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utförligt beskrivna och noggrant genomförda. Ett noggrant genomförande och en noggrann 

beskrivning av videoinspelningarna, steg för steg, skapar en trovärdighet i denna studie.  

Till en början infann sig kritiska funderingar kring användandet av videoinspelningar. Dessa 

uppstod genom att ta del av det Eidevald (2015) beskriver, nämligen att videoinspelningar 

inte alltid fångar ”verkligheten”, eftersom deltagarna i videoinspelningarna vet att vad de 

säger och hur de agerar kommer att analyseras. Trots detta bedömdes videoinspelningar vara 

den metod som, utifrån syftet och forskningsfrågorna, tydligast skulle kunna synliggöra hur 

pedagoger utför högläsning med barn och vilka strategier de använder.  

Överförbarhet beskriver Bryman (2011) utifrån att det innebär att en vidare studie kan 

överföras till en annan miljö och verksamhet. Överförbarheten i denna studie är svår att 

definiera. Detta då det inte med säkerhet kan påvisas att den producerade data som framställs i 

andra studier visar på liknande resultat eller att andra studier utförs på liknande sätt. 

Högläsningsstunder i förskolan är hela tiden föränderliga eftersom de utförs med olika böcker, 

av olika pedagoger och med olika barn för varje tillfälle, det vill säga att den sociala 

situationen varierar från gång till gång. Detta tydliggör ännu mer att bedömningen kring 

studiens överförbarhet är svår att uttala sig om. Den tydliga beskrivningen kring de 

metodologiska valen ger dock förutsättningar för att kunna genomföra liknande studier och är 

i det avseendet överförbar. 

Generalisering inom kvalitativ forskning förklarar Bryman (2011) som en strävan efter en 

förståelse av olika värderingar i den situation där undersökningen genomförs. I denna studie 

blir det svårt att generalisera resultatet eftersom den endast är utförd på en förskola med ett 

litet antal deltagande pedagoger. Ett förtydligande är att det finns förståelse för att pedagoger 

har olika värderingar om hur högläsning kan och bör utföras. Detta resulterar i, att om denna 

studie hade utförts på en annan förskola med andra pedagoger, hade resultatet sannolikt till 

viss del blivit annorlunda.  

8 Interaktionsanalys 

Interaktionsanalys valdes eftersom utgångspunkten i studien och dess forskningsfrågor är att 

studera pedagogers handlingar och interaktioner. Interaktionsanalys är en metod med vilken 

det är möjligt att analysera människors interaktioner med varandra och även med objekt i den 

omgivande miljön (Jordan & Henderson, 1995). Objekt ses i denna studie som språkliga 

redskap, såsom pedagogers handlingar när de interagerar med barn vid högläsning. Objekt ses 

även i denna studie som fysiska redskap såsom böcker. Ett underliggande antagande inom 
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interaktionsanalys som Jordan & Henderson (1995) lyfter fram är att kunskap och handlingar 

har ett socialt ursprung. De menar att kunskap och handlingar är situerade i interaktioner 

mellan de som deltar i en särskild situation, och den materiella världen. Vidare beskriver de 

att inom interaktionsanalys är videoinspelning en bra utgångspunkt för att få en analytisk 

kunskap (Jordan & Henderson, 1995).  

Författarna argumenterar för att videoinspelning är passande som analysmetod, eftersom 

filmerna möjliggör att man kan återkomma till situationerna vid ett flertal tillfällen (Jordan & 

Henderson, 1995). Interaktionsanalys anses vara passande för studien, eftersom observationer 

med hjälp av videoinspelningar har utförts. Utifrån videoinspelningarna kommer handlingar 

att analyseras, såsom tal och icke-verbal kommunikation, vilket är exempel på vad 

interaktionsanalys som metod ämnar undersöka (Jordan & Henderson, 1995). I denna studie 

ses verbal kommunikation som pedagogers och barns tal, alltså vad som muntligt uttrycks 

under högläsningen. Icke-verbal kommunikation ses i denna studie som pedagogers och barns 

gester, miner, och kroppsspråk. Pedagogers och barns handlingar är i fokus i analysen, för att 

kunna urskilja mönster och teman som kan besvara syftet och forskningsfrågorna.  

9 Resultat och Analys 

Utgångspunkten för detta avsnitt är de observationer som har utförts på förskolan 

Havssnäckan. Utifrån observationerna har olika mönster i högläsningen urskilts och 

resultatdelen är indelad i tre teman som skapats utifrån dessa mönster. De teman som 

framkommit är: strategier för uppmärksamhet, strategier för att skapa samtal och strategier för 

att gynna barns förståelse för ord och begrepp. Under varje tema kommer utvalda delar från 

den transkriberade empirin redovisas, för att sedan analyseras i relation till våra 

forskningsfrågor som är: Vilka olika strategier kan pedagoger använda vid högläsning för att 

utveckla barns literacy? Hur möjliggör pedagoger delaktighet och interaktion vid högläsning 

med barn? De begrepp som har tagits upp från ett sociokulturellt perspektiv i teoridelen, 

handlingar, redskap, mediering, interaktion och scaffolding kommer i detta avsnitt att fungera 

som analysbegrepp. 

9.1 Strategier för uppmärksamhet 

Under observationerna kunde vi se ett återkommande mönster, i att pedagogerna strävade 

efter att fånga barnens uppmärksamhet, vilket kan förstås som en viktig aspekt för att skapa 

delaktighet och interaktion i högläsningsstunder och på så sätt skapa förutsättningar för 
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lärande och utveckling av barns literacy. Under detta tema redogörs för två exempel från den 

transkriberade dataproduktionen, där pedagogers olika strategier för att fånga barnens 

uppmärksamhet är i fokus. 

Exempel 1 

Pedagogen Anna läser boken Tilda i tvättstugan för fem barn, Stina, Kalle, Felix, Hampus och 

Ida. Hon sitter framför barnen, som sitter i soffan. Anna håller boken framför barnen så att de 

kan se.  

 

”Handdukarna är varma, de är sådär varma och goa när de har torkat!” utropar pedagogen 

Anna med en hög röst och pekar på bilden i boken. ”Nej, den är inte varm” säger Felix och 

pekar mot boken. ”Vilka?” undrar Anna och för fram boken mot pojken. ”Inte den” säger 

Felix och pekar. ”Tror du inte att den är varm?” frågar Anna med en undrande röst och med 

blicken på honom. ”Nej” svarar Felix. ”Varför tror du inte det då?” fortsätter Anna och 

håller fortfarande blicken mot honom. ”Den är blöt” svarar Felix med blicken riktad mot 

boken.  

 

9.1.1 Analys av exempel 1 

Exemplet visar på olika strategier som pedagogen använde sig av för att fånga barnets 

uppmärksamhet. De strategier som framträdde visade att pedagogen fångade barnets 

uppmärksamhet utifrån boken. Detta gjorde hon genom att ha ögonkontakt, använda boken 

som ett redskap, peka på bokens innehåll och ändra tonläge. Strategin för att fånga barns 

uppmärksamhet kännetecknades av att pedagogen utförde en handling där hon använde boken 

som ett redskap, genom att föra fram boken mot barnet. Strategin att skapa ögonkontakt 

kännetecknades av när pedagogen riktade och behöll blicken mot barnet under samtalets gång.  

Strategin att peka på bokens innehåll kännetecknades av en handling där pedagogen ville 

uppmärksamma bilderna i boken för barnet. Strategin att ändra tonläge är ett tecken på att 

pedagogen ville rikta barnens nyfikenhet och uppmärksamhet mot boken. Med hjälp av de 

olika strategierna som pedagogen använde sig av för att fånga barnets uppmärksamhet, 

möjliggjorde pedagogen interaktion och delaktighet under högläsningsstunden. Genom att 

hon exempelvis hade ögonkontakt med barnet och ställde frågor utvecklades ett samtal om 

bokens innehåll där barnet aktivt fick svara, varpå pedagogen mottog svaret och ställde 

följdfrågor. När pedagogen använde olika strategier för att fånga barnets uppmärksamhet, kan 
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det följaktligen förstås som en viktig del för att skapa interaktion och göra barnet delaktig i 

högläsningsstunden och på så sätt skapa förutsättningar för att utveckla barnets literacy. 

Slutligen kan denna situation visa på att strategierna som användes av pedagogen, medierade 

en aktivitet utifrån boken som redskap, där barnet blev uppmärksammad om innehållet.  

Exempel 2 

Pedagogen Josefine läser boken Alla tre slutar med Napp för barnen Charlie, Vera, Viktor och 

Alva. Hon sitter på en pall bredvid soffan och håller boken riktad mot barnen hela tiden. 

Josefine pekar återkommande på det som är i fokus ur boken. 

 

Pedagogen Josefine säger med en viskande röst ”dem barnen som boken handlar om heter 

Idde, Ester och Valle” och pekar på karaktärerna ur boken. Charlie säger ”Valle”. Josefine 

säger, med blicken på barnen ” ja, hur många barn var dem?”. Charlie svarar ”noll”. Josefine 

svarar ”noll? Nä! var dem noll?” med blicken på barnen, samtidigt som hon har en undrande 

röst. Vera säger ”åtta” och Josefine säger ”ått, ska vi räkna dem tillsammans?”. Charlie räknar 

”ett, två, tre, fyra, fem och noll” och pekar och Josefine säger ”nä tillsammans” och börjar 

räkna med barnen, samtidigt som hon pekar ”en två tre! tre var dem ju”. 

 

9.1.2 Analys av exempel 2 

Exemplet visar på olika strategier som pedagogen använde för att fånga barnens 

uppmärksamhet. De strategier som framträdde var att pedagogen skapade uppmärksamhet för 

boken genom att skapa ögonkontakt, peka på bokens innehåll och ändra tonläge. Strategin för 

att skapa uppmärksamhet kännetecknades av att pedagogen hade sin blick mot barnen under 

hela högläsningsstunden. Detta visade sig när hon pratade, ställde frågor och när barnen 

svarade. Strategin att peka på bokens innehåll visade sig när pedagogen höll sitt finger på 

karaktärerna ur boken, och läste upp deras namn. Hon pekade även på karaktärerna när hon 

räknade dem tillsammans med barnen, vilket fick barnen att rikta sina blickar mot boken som 

i sin tur underlättade deras förståelse för innehållet. Detta kan förklaras utifrån scaffolding, då 

pedagogen på detta sätt stöttade barnen i deras förståelse för innehållet i boken. Med 

pedagogens stöd kunde barnen bli uppmärksammade på innehållet och räkna antalet barn i 

boken, vilket de först inte klarade på egen hand. Strategin att ändra tonläge kännetecknades av 

att pedagogen hade en viskande röst, vilket kan tyda på att hon redan från början ville skapa 

uppmärksamhet för barnen, utifrån innehållet i boken. När pedagogen ändrade sitt tonläge 
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under samtalets gång, kan det förstås som att hon ville göra läsningen spännande, för att 

behålla barnens uppmärksamhet mot boken. Likt det förra exemplet kan pedagogens 

användande av olika strategier för att fånga barnens uppmärksamhet, förstås som en viktig del 

för att göra barnen delaktiga i högläsningsstunden och på så sätt kunde pedagogen skapa 

förutsättningar för att utveckla barnens literacy. De strategier som pedagogen använde kan 

även uppfattas som viktiga för att interaktion i högläsningsstunden ska kunna ske. Utan de 

olika strategierna hade det varit svårare för pedagogen att möjliggöra interaktion, eftersom de 

bidrog till att fånga barnens uppmärksamhet, som i sin tur medförde att barnen svarade på 

pedagogens frågor. Följaktligen kan detta sätt att möjliggöra interaktion medverka till att 

utveckla barnens literacy.  

9.2 Strategier för att skapa samtal 

Under observationerna kunde vi se ett återkommande mönster, i att pedagogerna strävade 

efter att skapa samtal med barnen under högläsningsstunderna. Genom olika strategier 

möjliggjorde pedagogerna delaktighet och interaktion mellan barnen och pedagogerna, som i 

sin tur skapade förutsättningar för att utveckla barnens literacy. Under detta tema redogörs för 

två exempel från den transkriberade dataproduktionen, där pedagogers olika strategier för att 

skapa samtal är i fokus. 

Exempel 1 

Pedagogen Josefine läser boken Alla tre slutar med napp, för fyra barn, Vera, Alva, Viktor 

och Charlie. Pedagogen sitter vid sidan om barnen på en pall och håller boken riktad mot 

barnen under högläsningens gång.  

  

Pedagogen Josefine har sin blick på barnen, håller boken riktad mot dem och frågar ”vad gör 

Ester för min? Hur ser hon ut?”. Alva och Vera svarar ”förvånad” och Josefine säger ”ja, 

förvånad är Ester ju, hon är jätteförvånad. Jag tror inte att Ester trodde att hon skulle få 

nappen av Idde va?” frågar hon barnen. Alva säger ”nää” och Josefine svarar ”nej”. Charlie 

säger ”Ester trodde inte att hon skulle få nappen från Idde”.  
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9.2.1 Analys av exempel 1 

Exemplet visar på olika strategier som pedagogen använde sig av för att skapa samtal. De 

strategier som framkom var att pedagogen ställde frågor och återkopplade bokens innehåll 

med barnen. Strategin att skapa samtal kännetecknades av att pedagogen ställde frågor och 

följdfrågor till barnen, om innehållet i boken. Strategin att ställa frågor till barnen är ett tecken 

på en handling där pedagogen försökte skapa ett samtal genom att återkoppla och knyta an till 

vad hon tidigare hade läst. Det som pedagogen gjorde var att hon frågade barnen om bokens 

innehåll, där de svarade utifrån deras tidigare kunskaper om boken och genom detta kunde ett 

samtal skapas. Detta tyder på att pedagogen medierade innehållet i boken och ville skapa 

interaktion, där barnen gavs utrymme att svara utifrån deras tidigare erfarenheter. Pedagogens 

sätt att arbeta med boken för att skapa samtal bidrog där med även till ett aktivt deltagande 

hos barnen.   

Exempel 2 

Pedagogen Sara läser boken Tilda i tvättstugan för de fem barnen, Stina, Kalle, Hampus, 

Felix och Ida. Hon har vänt blad i boken, där det finns bilder på olika sockor.  

 

Pedagogen Sara frågar barnen ”vad är det för mönster på den?” och pekar på sockorna, 

samtidigt som hon har blicken mot barnen. Stina och Kalle svarar ”prickig” samtidigt som 

de vänder blickarna mot Sara. Hampus utropar ”randig!” och Sara svarar ”ja de är olika hos 

fröken också. Ser ni här?” och visar bilden på fröken ur sagan samtidigt som hon pekar på 

hennes sockor. ”Har ni olika sockor på er?” frågar Sara barnen och Kalle svarar ”jag har 

likadana sockor som fröken”. Sara svarar ”ja det har du”.  

 

9.2.2 Analys av exempel 2 

Exemplet visar på olika strategier som pedagogen använde sig av för att skapa samtal. De 

strategier som framkom var att pedagogen ställde frågor och knöt an till bokens innehåll. 

Strategin att skapa samtal kännetecknades av att pedagogen inledde ett samtal genom att ställa 

en fråga till barnen, om vilka mönster sockorna har. Detta är ett tecken på en handling där 

pedagogen ville få barnen att reflektera om innehållet i boken och dela med sig av sina tankar. 

Strategin att knyta an till bokens innehåll visade sig när pedagogen frågade barnen om de har 

olika sockor, vilket kan förstås som att pedagogen använde boken och dess innehåll som ett 
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redskap för att skapa vidare reflektioner och samtal med barnen. Detta tyder även på att 

pedagogen återkopplade till boken utifrån barnen, vilket gjorde att samtalet fortsatte. Slutligen 

kan situationen förklaras utifrån mediering, där pedagogen använde boken som ett redskap, 

vilket möjliggjorde en aktivitet där barnen samtalade utifrån innehållet. Högläsningsstunden 

utgjordes av delaktighet och interaktion genom att pedagogen ställde frågor och 

uppmärksammade boken för barnen för att skapa samtal, som medförde att de lättare kunde 

svara och knyta an till bokens innehåll.  

9.3 Strategier för att gynna barns förståelse för ord och begrepp 

Under observationerna kunde vi urskilja ett återkommande mönster, i att pedagogerna 

använde strategier för att gynna barns förståelse för ord och begrepp. Med hjälp av olika 

strategier stöttade pedagogerna barnen i deras lärande, vilket skapade förutsättningar för att 

utveckla barnens literacy. Under detta tema redogörs för två exempel från den transkriberade 

dataproduktionen, där pedagogers olika strategier för att gynna barns förståelse för ord och 

begrepp är i fokus.  

Exempel 1 

Pedagogen Josefine läser sagan Alla tre slutar med napp för fyra barn, Vera, Alva, Viktor och 

Charlie. Pedagogen sitter vid sidan om barnen på en pall och håller hela tiden boken riktad 

mot barnen så att de kan ta del av innehållet.  

 

Josefine pekar på karaktären i boken och frågar barnen ”men varför tror ni att hon håller för 

öronen? Vad är det hon inte vill höra för någonting när hon gör så?”. Josefine håller sin hand 

för öronen. Charlie säger ”skrik inte” och Josefine pekar på bilden i boken och säger ”Nää, 

hon tycker faktiskt att hon tjatar”. Alva säger ”inte tjata”. ”Håller man för öronen när man inte 

vill höra mer?” frågar Josefine och lägger sin hand på örat igen. Viktor lägger sin hand på sitt 

öra och samtliga barn svarar ”ja” och Josefine säger ”ja”. 

 

9.3.1 Analys av exempel 1 

Exemplet visar på olika strategier för att gynna barns förståelse för ord och begrepp. De 

strategier som har framkommit var att pedagogen dramatiserade bokens innehåll och skapade 

ordförståelse och pratade om begrepp. Strategin att dramatisera bokens innehåll 

kännetecknades av att pedagogen höll för sitt öra, när hon pratade om innehållet i boken. 
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Handlingen kan förstås utifrån att hon med hjälp av dramatisering ville förmedla betydelsen 

av begreppet ”inte höra” för barnen. Detta kan förklaras utifrån scaffolding genom att 

pedagogen använde tecken som stöd, då hon bröt ner svårighetsgraden i begreppsförståelsen. 

Pedagogen stöttade på så sätt barnen i deras förståelse för detta. Strategin att skapa ord-och 

begreppsförståelse kännetecknades av att pedagogen vid två tillfällen tydligt med hjälp av 

tecken som stöd visade innebörden av ”inte höra” varpå ett barn imiterade henne. Detta pekar 

på att barnen försökte förstå betydelsen av ”inte höra” samt att pedagogen belyste för barnen 

att man ska hålla för örat när man inte vill höra mer. Strategin att prata om begrepp 

kännetecknades av att pedagogen försökte hjälpa barnen att förstå begreppet ”inte höra”, 

genom att få barnen att reflektera kring begreppet. Detta skedde bland annat när pedagogen 

rättade Charlie när han sa ”inte skrika” och därmed skapades likaså förståelse för begreppet 

hos Alva när hon upprepade ordet ”inte tjata”. Det som pedagogen även gjorde när hon ställde 

sista frågan, var att knyta ihop samtalet och stämma av om barnen hade förstått. Alla barnen 

instämde vilket kan förstås som att pedagogen hade skapat en förståelse hos barnen för 

begreppen ”inte tjata” och ”inte höra”.  

Exempel 2 

Pedagogen Linda läser boken Kompisen är för liten för tre stycken barn, Josef, Klara och 

Timmy. Linda sitter framför barnen, som sitter i soffan. Linda håller boken så att barnen kan 

se. Detta samtal utspelar sig efter att boken har lästs.  

 

”Jaha, ni sa innan när vi läste boken, att Nallen var lite arg?” frågar pedagogen Linda och 

riktar blicken mot barnen. ”Kommer ni ihåg hur vi gjorde det på teckenspråk” fortsätter 

Linda, och för boken närmare barnen. ”Hur gjorde man arg?” undrar Linda med blicken 

riktad mot Josef. Josef kollar på boken och kort därpå svarar han ”Arg” och kollar på 

Linda. Linda riktar blicken mot Josef och drar handen med böjda fingrar från midjan mot 

axeln och säger ”Arg! gjorde man också”. 

 

9.3.2 Analys av exempel 2 

Exemplet visar på olika strategier för att gynna barns förståelse av ord och begrepp. De 

strategier som framträdde var att pedagogen dramatiserade bokens innehåll, skapade 

ordförståelse och återkopplade till boken. Strategin att dramatisera bokens innehåll 

kännetecknades av att pedagogen förde boken närmare barnen, samtidigt som hon visade 
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ordet ”arg” med hjälp av tecken som stöd. När hon förde fram boken närmare barnen, kan 

detta förstås som att pedagogen ville få barnen uppmärksamma på att nallen var ”arg” samt 

för att sedan försöka förmedla betydelsen av ordet för barnen med hjälp av dramatisering. 

Strategin att skapa ord- och begreppsförståelse visades när pedagogen ställde frågan till 

barnen om hur de brukar göra på teckenspråk. Efter att ett av barnen svarade ”arg” utförde 

pedagogen en handling med hjälp av tecken som stöd, vilket bekräftade barnets svar och i sin 

tur förstärkte barnets förståelse för begreppet. Återkopplingen skedde efter att boken hade 

lästs, vilket kan tyda på ett medvetet val från pedagogens sida där hon i efterhand knöt an till 

bokens innehåll. Strategin att återkoppla kännetecknades av att pedagogen knöt an till bokens 

innehåll genom att börja med att ställa en fråga till barnen utifrån att de tidigare hade sagt att 

nallen var arg. Denna handling kan förstås som att pedagogen hade ett syfte med 

högläsningen, vilket var att prata om begrepp med barnen. Högläsningsstunden följt av 

återkopplingen kan förstås utifrån mediering, på så sätt att pedagogen skapade en aktivitet 

tillsammans med barnen genom ett samtal där ord- och begreppsförståelse utifrån boken och 

dess innehåll som redskap var i fokus. Slutligen kan denna situation även visa på scaffolding 

eftersom pedagogen bröt ner uppgiften att förmedla betydelsen av ordet ”arg”, i mindre delar, 

vilket möjliggjorde att hon kunde stötta barnen i att förstå ordet.   

9.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Utifrån samtliga analyser har det framkommit att pedagogerna använder olika strategier och 

att dessa bidrar till utveckling av barns literacy. Strategierna har varit återkommande hos de 

olika pedagogerna och har i resultat- och analysdelen redovisats under relevanta teman som 

urskilts genom att hitta mönster i högläsningen. Dessa teman var: strategier för 

uppmärksamhet, strategier för att skapa samtal och strategier för att gynna barns förståelse för 

ord och begrepp. Inom dessa tre teman har det detaljerat synliggjorts hur pedagogerna utförde 

högläsning med barn, vilka strategier de använder och hur pedagogerna möjliggjorde 

delaktighet och interaktion under högläsningsstunderna. Det har visat sig utifrån strategier för 

uppmärksamhet, att pedagogerna skapade ögonkontakt, pekade på böckernas innehåll och 

ändrade tonläge. Utifrån strategier för att skapa samtal framkom det att pedagogerna ställde 

frågor om böckernas innehåll och knöt an till bokens innehåll. Utifrån strategier för att gynna 

barns förståelse för ord och begrepp framkom det att pedagogerna dramatiserade böckernas 

innehåll, skapade ordförståelse och återkopplade efter att boken hade lästs. Genom 
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användandet av dessa strategier möjliggjorde pedagogerna även delaktighet och interaktion 

under högläsningsstunderna.  

10 Diskussion 

I denna avslutande del kommer resultaten från de olika temana att knytas an till syftet och 

forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna är: Vilka olika strategier kan pedagoger använda vid 

högläsning för att utveckla barns literacy? Hur möjliggör pedagoger delaktighet och 

interaktion vid högläsning med barn? Resultaten kommer även att diskuteras utifrån tidigare 

forskning. Slutsatserna utifrån resultaten kommer framföras för att få en tydlig uppfattning av 

vad vår studie har bidragit med. Diskussionen är uppdelad i tre delar, där resultaten från varje 

tema kommer att belysas.  

 

10.1 Strategier för uppmärksamhet 

Resultatet kan knyta an till att pedagogerna möjliggjorde interaktion och delaktighet genom 

deras handlingar såsom att peka, föra fram boken och skapa ögonkontakt med barnen. Det 

framkom att handlingarna medverkade till interaktion, vilket sedan fortlöpte genom hela 

högläsningsstunden. Strategier såsom att peka på ord, upprepa ord och ställa frågor kan 

pedagoger använda sig av för att interagera med barn i olika situationer där literacy kan 

utövas (Björklund, 2008). Utifrån resultatet framkom olika strategier för att fånga barnens 

uppmärksamhet. Strategin att skapa ögonkontakt visade sig när pedagogerna riktade sina 

blickar mot barnen under samtalen. Strategin att peka på bokens innehåll visade sig genom 

handlingar där pedagogerna ville uppmärksamma böckernas bilder för barnen. Strategin att 

ändra tonläge urskilde sig genom att pedagogerna riktade barnens nyfikenhet och 

uppmärksamhet mot böckerna. Dessa strategier visar i stora drag hur pedagoger kan 

möjliggöra barns literacy, eftersom pedagogerna fångade barnens uppmärksamhet och på så 

sätt fick barnen reflektera över böckernas innehåll. Som Björklund (2008) beskriver, fann 

därför även vi, att det är när barnen är aktiva och i interaktion med andra individer, som de 

erövrar literacy.  

De framträdande strategierna från resultatet kan även relateras till tidigare studier som visar 

att en utmanande bilderbok är att föredra för att utmana barnen och få de att interagera med 

varandra, för att i sin tur reflektera över bokens budskap (McGee & Schickedanz, 2007). Det 

uppstod en djupare interaktion i det andra observationsexemplet, där pedagogen utvecklade 

ett samtal med barnen där de interagerade med varandra, genom att de reflekterade över 
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bokens bilder, dit pedagogen riktade deras fokus. LeRoux (2013) framför att den vuxne kan 

uppmana barnet att återge verbalt under högläsningen, och på så sätt utmana barnet på en 

högre nivå där barnet blir självständig i berättandet av sagan. Detta kan relateras till resultatet, 

som visade att pedagogerna fick barnen att återge verbalt under högläsningen samt att de fick 

träna på att vara självständiga i deras svarande. Slutligen visade resultatet att pedagogerna 

möjliggjorde interaktion och delaktighet genom att på olika sätt skapa uppmärksamhet för 

böckernas innehåll hos barnen. I dessa stunder, när barnen var delaktiga, kunde vi se att ett 

lärande skapades, vilket också tidigare forskning pekar på (Broström, Johansson, Sandberg & 

Frøkjær, 2012). 

  

10.2 Strategier för att skapa samtal 

I resultatet framgick att pedagogerna använde olika strategier för att skapa samtal med och 

mellan barnen. Strategierna som pedagogerna använde var att ställa frågor till barnen om 

böckernas innehåll och att återkoppla böckernas innehåll efter dem lästs. Dessa strategier 

leder till svaret på forskningsfrågan: Vilka olika strategier kan pedagoger använda vid 

högläsning för att utveckla barns literacy? Strategin att ställa frågor till barnen utfördes med 

böckerna som redskap, vilket medförde att barnen utvecklade reflektioner. Strategin att 

återkoppla efteråt visade sig när pedagogen kopplade till barnens tidigare erfarenheter om 

böckernas innehåll. Resultatet av detta kan i sin tur leda till utveckling av literacy hos barnen. 

Tidigare forskning pekar nämligen på att barns literacy utvecklas när samtal sker under 

högläsningsstunder, där barn ges utrymme att uttrycka sig och på så sätt skapa förståelse för 

det de uttrycker sig om (Powell, Diamond, Burchinal & Koehler, 2010). Detta tycktes vi även 

kunna observera i undersökningen. Strategierna som pedagogerna använde för att skapa 

samtal, nämligen att ställa frågor och återkoppla efteråt, visade sig vara positiva för barnens 

lärande. Detta kan dock problematiseras utifrån tidigare forskning som visar att pedagoger 

kan behöva få en bredare information och guidning om hur de på bästa sätt kan stötta barnen i 

utveckling av deras literacy, då de ofta saknar utbildning inom ämnet (Kindle, 2010).  

De strategier som pedagogerna i Kindles (2010) studie använde var att prata om innehåll, 

ställa frågor och ge feedback, och dessa är enligt Kindle värdefulla i relation till barns 

vokabulärutveckling. Detta stärker hur viktigt det är att pedagoger känner till vilka strategier 

de bör använda sig av för att skapa en högläsningsstund som ständigt bidrar till att utveckla 

barns literacy, och i detta fall ordförråd. Detta kan relateras till det som Norlin (2013) påpekar 



30 

 

kring högläsningens didaktiska potentialer, nämligen att det handlar om hur pedagoger läser 

och inte vad de läser, för att ett lärande ska kunna möjliggöras hos barnen. Om pedagoger inte 

vet hur eller specifikt vad de ska läsa för barnen, blir det svårt för de att vara medvetna om 

vilka strategier de bör använda och vad högläsningen kan bidra med för barns literacy. 

10.3 Strategier för att gynna barns förståelse för ord och begrepp 

 

I resultatet framgick det att pedagogerna använde strategierna att dramatisera bokens innehåll, 

skapa ord-och begreppsförståelse och återkoppla efter boken hade lästs. Strategierna som 

pedagogerna använde visade sig utmana barnen i deras literacy, då dessa bidrog till att 

underlätta för barnen i deras förståelse för de olika begreppen. Resultatet visade även att 

strategierna, som pedagogerna använde sig av var bryggan som skapade delaktighet och 

interaktion med barnen, genom att pedagogerna förde fram boken närmare barnen, använde 

tecken som stöd för att stötta barnen och återkopplade efter att boken hade lästs. Detta kan 

relateras till tidigare forskning genomförd av LeRoux (2013) som beskriver att barns 

delaktighet i högläsningsstunder leder till utveckling av deras ordförråd. Dessutom framgick 

det, att när barn är delaktiga i högläsningsstunder kan det bidra till att pedagoger i sin tur kan 

ge feedback och utmana barnen i deras svarande (LeRoux, 2013). Vi vill därför poängtera att 

om dessa strategier inte hade utförts av pedagogerna, hade interaktion och delaktighet inte 

varit lika möjligt. Dessutom hade pedagogernas främjande av barnens literacy på så sätt blivit 

begränsat, då pedagoger generellt behöver stötta barn med liknande strategier vid högläsning 

för att utveckla deras literacy. McGee & Schickedanz (2007) poängterar att högläsning är 

betydelsefull när den är genomtänkt, interaktiv och återkommande, eftersom detta medför att 

pedagogerna kan stötta barnen i utvecklingen av deras literacy. Vårt resultat visade att genom 

att dramatisera bokens innehåll stöttade pedagogerna barnen i deras ord- och 

begreppsförståelse på ett sätt som var både genomtänkt och interaktivt. Om högläsningen inte 

genomförs på ett sätt som är genomtänkt, interaktivt och återkommande, kan barnen gå miste 

om värdefulla delar som högläsningen för med sig. Exempelvis ord- och begreppsförståelse 

genom att pedagoger använder dramatisering via tecken som stöd för att förtydliga särskilda 

ord eller begrepp. 

Dramatisering genom att använda tecken som stöd var den mest framträdande strategin, vilket 

kan förklaras utifrån att metoden kan användas vid högläsning för att förmedla betydelsen av 

olika ord och begrepp när verbalt språk inte räcker till. Utifrån tidigare forskning visade det 
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sig att högläsning med barn är viktigt för utvecklandet av literacy såsom ordförråd. 

Forskningen visade även att det är viktigt att pedagoger använder sig av olika tekniker för 

scaffolding på grund av att barns kunskaper kring literacy varierar (Pentimonti & Justice, 

2010). Slutligen visade resultatet av vår studie att föra samtal om boken och dess innehåll, var 

gynnande för barns språklärande i vad det gäller att förstå och uttrycka sig, vilket även 

tidigare studier har påpekat (Powell, Diamond, Burchinal, Koehler, 2010; Leung, 2008). 

11 Slutsatser 

I denna studie var syftet att ta reda på vilka olika strategier pedagoger använder vid 

högläsning med barn och hur pedagoger kan möjliggöra delaktighet och interaktion under 

högläsningsstunder, för att undersöka om det bidrar till utveckling av barns literacy. Utifrån 

syftet och forskningsfrågorna har studien bidragit till slutsatsen att hur pedagoger möjliggör 

delaktighet och interaktion under högläsningsstunder är betydelsefullt. Detta leder till de olika 

strategierna, att skapa ögonkontakt, peka på och dramatisera bokens innehåll, återkoppla efter 

boken har lästs, skapa ord- och begreppsförståelse samt att ställa frågor före, under och efter 

högläsningen. Strategierna, genom vilka pedagogerna möjliggör delaktighet och interaktion, 

har nämligen visat sig leda till utveckling av barns literacy.  

12 Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Utifrån de resultat som har framkommit menar vi att det är viktigt att pedagoger är medvetna 

om att de har en betydelsefull roll under högläsning med barn. Dessutom är deras 

förhållningssätt och hur de arbetar gällande att möjliggöra interaktion och delaktighet också 

viktigt. Detta för att pedagoger ska kunna stötta barn så att deras literacy utvecklas i en högre 

grad under högläsningsstunder, än vad som annars är möjligt. Denna studie har bidragit med 

kunskap för pedagoger att ta del av kring olika strategier som med fördel kan användas vid 

utförandet av högläsningsstunder. Det som generellt har framkommit i denna studie är att 

pedagoger möjliggör interaktion och delaktighet vid högläsning med barn med hjälp av 

diverse strategier som gynnar barns utveckling av literacy. Vi vill utifrån studiens resultat 

bidra med kunskap till pedagoger att högläsningen bör ske på ett medvetet sätt för att utveckla 

barns literacy under dessa stunder. Slutligen är vårt bidrag med denna studie, att de handlingar 

som gör att pedagoger möjliggör interaktion och delaktighet för barn under högläsningen, 

bidrar till utveckling av barns literacy. Utifrån denna studie anser vi att framtida forskare 

kring ämnet kan ta del av vår studie för att belysa hur pedagoger utför högläsning med barn. 

Förslag på vidare forskning kan vara att intervjua pedagoger kring vilka strategier de 
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använder för att skapa förutsättningar för delaktighet och interaktion och på så sätt belysa 

pedagogers medvetenhet kring ämnet. Utifrån vårt resultat kan detta vara intressant att 

undersöka då det har visat sig att med små medel kan kvaliteten på högläsningsstunder höjas, 

vilka direkt kan påverka barns literacy och framtida skolgång.  
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14 Bilaga 1 

OBSERVATIONSMALL 

• Vilka strategier använder pedagoger vid 

aktiviteten högläsning? (delaktighet, 

interaktion, stöttning, boken & handlingar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hur utför pedagoger högläsning med barn? 
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15 Bilaga 2 

Hej! 

Vi heter Emma Thuresson och Jimmy Berta. Vi studerar till förskollärare på Högskolan i Halmstad. Vi 

läser sista terminen och skriver vårt examensarbete som handlar om aktiviteten högläsning. Vi ska 

genomföra en studie där vi observerar hur pedagoger utför aktiviteten högläsning med barn. 

För att vi ska få tillräckligt med insamlat analysmaterial avser vi i samråd med arbetande personal att 

både filma och observera under högläsningstillfällena. Barnen kommer inte att dokumenteras eller 

analyseras personligen, utan vår inriktning är på själva högläsningen och pedagogerna.  

Medverkan i denna studie är frivillig och om du inte vill vara med så kan ditt deltagande avbrytas. Vi 

kommer att vara lyhörda för dina reaktioner, vilket innebär att vi kommer att sluta filma om du visar 

tecken på ovilja eller något annat vis inte verkar vilja vara med.  

I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak uttrycks 

som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom den information vi 

ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att individen som deltar i denna studie ger sitt skriftliga 

samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att behandla de uppgifter om de 

som deltar på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera dessa. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som insamlats om deltagarna endast kommer användas för forskningsändamål. 

TACK PÅ FÖRHAND!  

VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

Jimmy Berta: jimber14@student.hh.se student. 

Emma Thuresson: emmtur12@studen.hh.se student.  

Anniqa Lagergren: 035-16 76 55, anniqa.lagergren@hh.se ansvarig lärare vid Högskolan i 

Halmstad. 

Annette Johnsson: 035-16 77 95, annette.johnsson@hh.se ansvarig lärare vid Högskolan i 

Halmstad. 

Mitt namn: 
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Jag samtycker till att delta i studien. [  ] 

Jag samtycker INTE till att delta i studien. [  ] 
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16 Bilaga 3 

Hej 

Vi heter Emma Thuresson och Jimmy Berta. Vi studerar till förskollärare på Högskolan i 

Halmstad. Vi läser sista terminen och skriver vårt examensarbete som handlar om aktiviteten 

högläsning. Vi ska genomföra en studie där vi observerar hur pedagoger utför aktiviteten 

högläsning med barn. 

För att vi ska få tillräckligt med insamlat analysmaterial avser vi i samråd med arbetande 

personal att både filma och observera under högläsningstillfällena. Barnen kommer inte att 

dokumenteras eller analyseras personligen, utan vår inriktning är på själva högläsningen och 

pedagogerna.  

Medverkan i denna studie är frivillig och om ert barn inte vill vara med så kan deras 

deltagande avbrytas. Vi kommer att vara lyhörda för barnens reaktioner, vilket innebär att vi 

kommer att sluta filma om ett barn visar tecken på ovilja eller något annat vis inte verkar vilja 

vara med.  

I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 

genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att målsman till de barn 

som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att vi 

som forskare kommer att behandla de uppgifter om de barn som deltar på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan identifiera dessa barn. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

insamlats om barnen endast kommer användas för forskningsändamål. 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

Jimmy Berta: jimber14@student.hh.se student. 

Emma Thuresson: emmtur12@studen.hh.se student.  

Anniqa Lagergren: 035-16 76 55, anniqa.lagergren@hh.se ansvarig lärare vid Högskolan i 

Halmstad. 

Annette Johnsson: 035-16 77 95, annette.johnsson@hh.se ansvarig lärare vid Högskolan i 

Halmstad. 

Mitt barn heter: 
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Vänligen kryssa i ett av alternativen och lämna in till förskolan senast fredagen den 28/4-17 (eller 

snarast möjligt). 

 Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien. [  ] 

 Jag samtycker INTE till att mitt barn deltar i studien. [  ] 

___________________________________________________________ 

Målsmans namnteckning 
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