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Sammanfattning 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka interaktioner som skapas under högläsningssituationer i 

förskolan. Forskningsfrågan lyder: “Vilka interaktioner skapas mellan pedagog, barn och boken i 

högläsningssituationer i förskolan?”. Den teoretiska utgångspunkt som arbetet grundar sig på är det 

sociokulturella perspektivet med de centrala begreppen interaktion och medierande handling. Resultatet 

i studien visar att pedagoger försöker möjliggöra för interaktion genom sina handlingar, men dock 

utvecklas inte interaktionen. Slutsatsen som vi har kommit fram till är att pedagogens handlingar med 

boken i högläsningssituationer kan möjliggöra för interaktion när pedagogen samtalar med barnen om 

innehållet, när boken placeras på så sätt att barnen kan ta del av bilderna samt när pedagogen fortsätter 

att samtala om det som barnen säger om boken istället för att bara bekräfta det som sägs. 
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Förord 

Vi vill tacka alla medverkande pedagoger på förskolan där våra fältstudier har gjorts. Hade vi 

inte fått komma hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka våra 

handledare, Lotta Fritzdorf och Annette Johnsson, för den handledning vi har fått i detta 

arbete. Därtill vill vi tacka våra studiekamrater för den kamratrespons som vi har fått och 

slutligen oss själva för stöttning då vi har hjälpt varandra genom hela arbetets gång. Vår 

arbetsfördelning har bestått utav att vi har arbetat tillsammans och båda två har varit delaktiga 

i hela arbetsprocessen. Vi har båda haft ansvar för att läsa litteratur samt forskning och har 

sedan skrivit tillsammans. Alla beslut har diskuterats och vi har enats innan vi har skrivit 

färdigt detta arbete.  

 

Halmstad, 2018-05-25. 

 

Erika Svensson och Sofie Möller.  
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Inledning 

Under utbildningens gång har vi fått ett ökat intresse för barns tidiga läsning. Detta har vi fått 

när vi har varit ute på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) samt genom de kurser som vi 

läst. Barn utmanas genom läsning i sin fantasi och förmåga att förmedla upplevelser och 

berättande. Genom högläsning kan de även utmanas i samtal och meningsfullhet i relation till 

högläsningen vilket gynnar barnens läslärande (Norlin, 2013; Isabel, Astrid och Alfonso, 

2017). Simonsson (2004) lyfter att ett varierat sätt att läsa på är betydande för barns 

läslärande och att läsningen oftast sker på rutin. Forskning som vi har tagit del av lyfter 

mestadels fram den sociala läsmiljön och hur pedagoger kan planera sin läsundervisning för 

att möjliggöra för interaktion samt skapa goda förutsättningar för barns kommande skolgång 

(Miller, 2016). Trots att läroplanen för förskolan belyser att ett aktivt arbete med läsning skall 

ingå i förskolans undervisning (Skolverket, 2016), visar Skolinspektionens (2016) statistik att 

inte alla förskolor arbetar aktivt med detta, utan enbart hälften av de granskade förskolorna 

arbetar med läsundervisning. Med denna utgångspunkt har vi valt att undersöka högläsning i 

förskolan, eftersom den tidigare forskningen lyfter fram att ett varierat arbetssätt är gynnsamt 

för barns läslärande i högläsningssituationer (Simonsson, 2004). Med grund i 

problemområdet att Skolinspektionens (2016) granskning visar att pedagoger inte aktivt 

arbetar med läsning i förskolan, vill vi undersöka hur pedagoger använder sig av olika 

tillvägagångssätt i högläsningssituationer i förskolan och huruvida dessa tillvägagångssätt 

möjliggör för interaktion. 

 

Skolverket (2016) skriver i läroplanen för förskolan att förskolan skall arbeta med att varje 

barn utvecklar ett intresse för språket och dess betydelse samt att barnen skall tillgodose sig 

ett nyanserat talspråk och ordförråd. Med fokus på detta läroplansmål fokuserar vi på 

högläsningen specifikt i denna studie. Därför ser vi det som intressant att undersöka hur sex 

pedagoger använder sig av boken vid högläsningssituationer och hur detta möjliggör för 

interaktion.  

 

 



 
 

Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vilka interaktioner som skapas under högläsningssituationer i 

förskolan. Detta då Skolinspektionens (2016) granskning visar att pedagoger i förskolan inte 

alltid aktivt arbetar med läsning trots att det ingår i förskolans uppdrag (Skolverket, 2016).  

Frågeställning 

Vilka interaktioner skapas mellan pedagog, barn och boken i högläsningssituationer i 

förskolan?  

Tidigare forskning 

Pedagogernas betydelse för läsning i förskolan 

Nyström (2002) har följt tolv barn i första årskursen i tre år framåt, för att kartlägga deras 

läsutveckling. Forskningen utgår från det sociokulturella perspektivet där artefakter och den 

sociala kontexten har varit centrala begrepp. Nyström (2002) har utfört tester i fonologisk 

medvetenhet, deltagande observationer och arrangerade lästillfällen där barnen själva fick 

läsa högt. Utifrån dessa tester kom Nyström fram till att barnen strävade efter att skapa 

förståelse för den sociala praktik de befann sig i samt att en språklig medvetenhet ofta är 

beroende av lärarnas attityder. Som metod använde även Nyström modellen 

Läsning=avkodning+förståelse+motivation vilket belyser vikten av de delar som läsning 

innefattar och vad vi som pedagoger bör medvetandegöra oss kring. Nyström kom vidare 

fram till att det krävs ett tillåtande samtalsklimat där det möjliggörs för samspel och samtal, 

utan krav eller begränsningar för att barnen skall engageras i läslärandet. Även artefakternas 

betydelse i den fysiska miljön var av betydelse för barnens läslärande. Detta visade sig gynna 

barn som framför allt hade svårigheter att läsa tryckt text och behövde arbeta med läsning på 

olika sätt, med hjälp av andra typer av artefakter som till exempel genom att läsa böcker på 

en dator. 

 

Simonsson (2004) har skrivit en avhandling där syftet var att ge en ökad förståelse för hur 

bilderboksanvändandet ser ut på förskolan. Med hjälp av den förståelsen har syftet vidare 

 



 
 

varit att generera kunskaper om den plats bilderböckerna har i en process av social samt 

kulturell produktion och reproduktion och vilken funktion det har för förskolebarn. 

Simonsson (2004) har utgått från det sociokulturella perspektivet och studien har bedrivits 

under tretton veckor utspridda under våren samt hösten 2000. Hon har använt sig av 

kvalitativa metoder med en etnografiskt inspirerad ansats, med deltagande observationer, och 

informella samtal. Med dessa metoder har Simonsson (ibid) försökt se barns vardagliga 

bokanvändande i förskolan. Hon har även intervjuat pedagogerna om deras syn på 

bilderböcker och hur de används på förskolan. Det Simonsson (2004) har kommit fram till i 

sin avhandling är att böcker används till många ändamål, som att till exempel främja 

språkkunnandet, hantera stora ämnen, ge vila eller underhållning. Dock är det pedagogen som 

bestämmer hur detta skall ske och hänsyn tas sällan till barns vilja. Bokläsning är en social 

aktivitet, barnen interagerar med varandra och en gemensam mening skapas i relation till 

boken. Dock betyder det inte att barnen har tillgång till böcker när de vill, bara för att de finns 

på förskolan. Förskolan styrs av rutiner, och pedagoger anser att de har tider som skall passas. 

Dessa rutiner blir ett hinder för att bedriva läsning i förskolan (ibid).  

 

Simonsson (2004) har i enlighet med Isabel, Astrid och Alfonso (2017) kommit fram till att 

boken har flera ändamål. Dessa ändamål kan vara att hjälpa barnen hantera stora ämnen, den 

motoriska utvecklingen, språkliga utvecklingen, emotionella utvecklingen, kognitiva samt 

sociala utvecklingen. Dock belyser Simonsson (2004) i sin avhandling att förskolan är 

uppbyggd av rutiner och att dessa rutiner utgör ett hinder för hur läsningen i förskolan 

bedrivs. Isabel, Astrid och Alfonso (2017) och Nyström (2002) belyser inte förskolans rutiner 

som ett hinder för läsning. De har å andra sidan kommit fram till att barnen själva skall 

upptäcka och skapa sig en förståelse för texten, oavsett hur förskolans rutiner ser ut. Isabel et 

al. (2017) har haft huvudsyftet att bidra med kunskap om de egenskaper som främjas av 

läsaktiviteter. Resultatet i studien visar att målet med läsningen var att låta barnet upptäcka 

texten, som kan innehålla flera olika betydelser. Barnen läser av bilderna, de är inte passiva 

mottagare när de blir lästa för. Läsningen berör människan på olika sätt beroende på våra 

tidigare erfarenheter, som i sin tur bidrar till den motoriska, språkliga, emotionella, kognitiva 

och sociala utvecklingen. Fortsatt skriver Isabel et al. (2017) att de personer som läser för 

barnen bidrar till deras lärande på olika sätt genom att de dramatiserar sagan, använder sig av 

didaktiskt material, olika ansiktsuttryck och spel. Läsaren bör också låta barnet få tänka själv 

 



 
 

och ge respons på de utsagor som barnet har, samtidigt som det är av vikt för barnet att 

läsaren ställer frågor för att främja den kognitiva förmågan hos barnet (ibid).  

Sammanfattning av pedagogernas betydelse för läsning i förskolan 

Samtliga forskare inom detta tema har kommit fram till att pedagogerna har en betydande roll 

i hur de möjliggör för interaktion i läsundervisningen där barnen tillåts delta på sina villkor 

med olika redskap som hjälpmedel för att möjliggöra för interaktion i 

läsunderundervisningen. Att låta barnen ha tillgång till böcker och även andra sorters 

litteratur som exempelvis litteratur via digitala medel anser samtliga författare vara betydande 

för barns läslärande, samt att pedagogen skall låta barnen utforska litteraturen på sina villkor 

(Simonsson, 2004; Isabel et al, 2017; Nyström, 2002).  

Den sociala miljöns betydelse för läsning för yngre barn 

 

Miller (2016) har forskat om läs- och skrivlärande i förskolan med syfte att undersöka 

huruvida relationen mellan social och fysisk miljö i förskolan kan ha betydelse för barns 

läslärande. Genom att följa 97 barn på fyra förskolor i Pennsylvania kom Miller fram till att 

barn genom socialt samspel med andra barn, får bättre förutsättningar att utveckla det talade 

språket till skriftspråk. Studien har en sociokulturell utgångspunkt där det visar sig att 

relationen mellan den sociala och fysiska miljön där artefakterna innefattas som en betydande 

del av den fysiska miljön behöver samverka för att ge optimala förutsättningar för att 

utveckla barnens läslärande.  

 

I likhet med Miller (2016) har Gyo, Sawyer, Justice och Kaderavek (2013) studerat den 

litterära miljön i förskolan. Gyo, Sawyer, Justice och Kaderavek har till skillnad från Millers 

(2016) studie kommit fram till att variation i undervisningen ökar kvaliteten på 

undervisningen. Miller (2016) har å andra sidan kommit fram till att barn genom socialt 

samspel får bättre förutsättningar att utveckla det talade språket till skriftspråk. I studien som 

Gyo, Sawyer, Justice och Kaderavek (2013) har gjort ingår 54 förskollärare som alla hade 

fyra års högskoleutbildning och 439 barn i mellanvästra USA medverkade i studien. Syftet 

var att utvärdera kvaliteten av den litterära miljön i yngre barns klassrum. I detta syfte 

rymmer vidare ytterligare två syften. Det ena inbegriper att beskriva kvaliteten i den litterära 

 



 
 

miljön och det andra var att utvärdera relationen mellan läraren och klassrumsmiljön. Barnen 

observerades i interaktion med rummet genom videoobservation med fokus på två teman: 

bokrelaterat material och tryckt text samt skrivet material. Resultatet rankades sedan på en 

skala i fråga om tillgängligheten. Studien började dock med att förskollärarna fick fylla i ett 

formulär under en timme angående undervisningens förutsättningar och därefter observerades 

barnen i klassrummet i två timmar. Analysverktyget har varit modellen Early Childhood 

Enviromental Rating Scale som går ut på att säkerställa information om kvaliteten på den 

litterära miljön genom att titta på hur barn engageras till att kommunicera samt vilket språk 

lärare använder för att uppmuntra till barns språkande. Resultatet visade att kvaliteten på den 

strukturerade litterära miljön var bristande, men även ostrukturerad. Klassrummen med fokus 

på kvaliteten i att erbjuda böcker och tryckt text var låg. Ofta fanns berättelser, exempelvis 

sagor, men det erbjöds sällan annan form av litteratur. Dock visade resultatet att tvåspråkiga 

barn presterade bättre i den strukturerade miljön. Slutsatsen visade att det finns ett behov av 

att utvärdera olika sätt att öka kvaliteten på den litterära miljön och förstå att variation i 

undervisningen ökar kvaliteten i den litterära miljön. Slutsatsen ger vidare didaktiska 

implikationer på att en rik variation av litteratur stöttar alla elevers läsning, även de med 

svårigheter inom detta område. Forskarna i studien lyfter även kritik mot sig själva då de 

menar att denna studie hade visat på en ännu större trovärdighet om det hade varit en 

longitudinell studie.  

 

Så väl Gyo, Sawyer, Justice och Kaderavek (2013) samt Walker (2014) har studerat 

pedagogernas röster och har kommit fram till att pedagoger i förskolan bör använda sina 

erfarenheter för att planera undervisningen. Dock har Gyo, Sawyer, Justice och Kaderavek 

(2013) och Walker (2014) olika fokus i sina studier där Walker (2014) fokuserat på den 

strukturerade planeringen av undervisningen i förskolan medan Gyo, Sawyer, Justice och 

Kaderavek har fokuserat på den litterära klassrumsmiljön. Walker (2014) har gjort en studie 

där det främsta syftet var att lyfta pedagogernas röster. Detta för att få en förståelse för den 

tidiga läsningen, och hur förskolläraren väljer att konstruera läsundervisningen. Forskaren har 

använt sig av en innehållsanalys från intervjuer av sex stycken förskollärare från fyra 

förskolor i norra Texas, vilket var ett målmedvetet urval. Walker (2014) har kommit fram till 

att det krävs sex färdigheter för att klara av läsningen senare i livet, dessa är: alfabetisk 

kunskap, fonologisk medvetenhet, snabb namngivning av bokstäver och siffror, föremål och 

 



 
 

färger, skrivning och fonologiskt minne. Resultatet av studien visade att det som lärarna gör, 

finns det en tanke bakom och är rotade i lärarens erfarenheter om hur barn lär sig. Fortsatt 

skriver Walker (2014) att barn blir påverkade både av hemmet och av förskolan. Det är 

förskolan som skall ge stöd åt föräldrarna för att hjälpa barnen att utveckla sin läsförmåga, 

men studien visar att lärarna inte har fått en grund för hur detta skall gå till. Trots att 

instruktionerna till lärarna är desamma, är det ingen som utformar undervisningen på samma 

sätt. 

 

I Walkers (2014) studie framkom det att pedagogerna har en medvetenhet kring 

undervisningens upplägg. Detta har även Leal (2015) kommit fram till i sin studie. Det 

framkom då att det är pedagogernas ansvar att välja material som är lämplig för 

undervisningen. Hon har gjort sina analyser utifrån det sociokulturella perspektivet. Metoden 

som Leal (2015) har använt sig av är ljudupptagning samt fältanteckningar. Det var åtta 

elever som deltog, i studien använde de sig av två versioner av en barnbok, en med text samt 

bilder och en med bara bilder. Resultatet visade att ansvaret bör ligga hos pedagogen att välja 

lämpligt material samt utforma en meningsfull undervisning. Interaktionen mellan pedagogen 

och eleverna är avgörande för hur eleverna deltar i aktiviteter. Det är av vikt att även eleverna 

får tala, tänka, analysera, ifrågasätta samt tolka (ibid).  

 

Likt Leal (2015) har även Norlin (2013) studerat interaktion i relation till deltagande. Norlin 

(2013) har utfört videoobservationer av bilderboksstunder på två svenska förskolor samt 

intervjuer med pedagogerna. På de två förskolorna arbetade tre pedagoger med 21 barn 

respektive två pedagoger med 12 barn mellan åldrarna tre till sex år. Syftet med studien var 

att studera hur barns och pedagogers förhållningssätt till innehållet i böckerna med en 

didaktisk utgångspunkt, alltså hur pedagoger och barn talade om innehållet.  Ur resultatet 

framkom det att boksamtalen är som mest aktiva under läsningens gång och inte efter att 

boken är färdigläst. Norlin (2013) kom dock fram till att detta förutsätter att pedagogerna 

samtalar om bilderböckerna med barnen. Detta med syfte att skapa så kallade 

föreställningsvärldar som barnen kan utmana sin fantasi och sitt berättande genom. Norlins 

(2013) studie visar alltså på en didaktisk potential att bedriva undervisning kring läsning. 

Med tydliga riktlinjer för hur pedagoger i förskolan kan använda boken visar Norlin (2013) 

hur detta kan göras genom samtalet.  

 



 
 

 

Brown, Hurst, och Hail (2016) har haft social reproduktion som teoretisk utgångspunkt med 

syfte att beskriva hur sociala klasser i samhället reproducerar sig själva och att identifiera 

elevers tidiga läsminnen, och hur detta kan vara kopplat till deras tidiga kulturella 

erfarenheter. Detta då tidigare läsupplevelser påverkar framtida framgångar i läsning. 

Författarna har intervjuat 20 kvinnor och två män och de har kommit fram till att föräldrarna 

spelar en viktig roll i barns literacyutveckling. Dessa tidiga läsupplevelser främjas ofta mer i 

familjer med en högre socioekonomisk status. De fann att det var en stark korrelation mellan 

läsningen och den socioekonomiska statusen, då läsningen är en prioritet hos familjer med 

hög status. Det skapas alltså en erfarenhet hos barnet gällande läsningen. Denna erfarenhet 

främjar barnens framtida skolgång. Dock fanns det många elever som menade på att de 

saknade en förebild för läsning.  

 

Likt det Brown et al. (2016) skriver om att en erfarenhet hos barn gällande läsning främjar 

deras skolgång vilket även Fälth (2013) har studerat. I Fälths studie (2013) har syftet varit att 

analysera hur insatser för att underlätta lärandet för elever som har svårigheter med att lära 

sig läsa gör att eleverna får bättre stöd för sitt läslärande. Fälth (2013) delade upp sin studie i 

två mindre studier, där den ena fokuserar på elever i årskurs ett till fyra som fick öva sin 

läsförståelse genom att läsa på en dator, och den andra fokuserade på elever från årskurs två 

som testades i fonologiska färdigheter. Resultatet visade att den sociala läsmiljön i 

kombination med den fysiska miljön har betydelse för barns läsläranade då miljön kan vara 

ett sätt att ge stöd åt elever som har svårigheter med att lära sig att läsa. Fälth (2013) kom då 

fram till att det kan handla om att exempelvis ändra gruppstorlek eller att läsa på olika sätt 

som till exempel på en dator.  Ett annat resultat som framkom var att stegvisa och 

nivåanpassade insatser för elever som hade svårigheter med läsning var ett effektivt stöd för 

dessa elever. Den teoretiska utgångspunkten för Fälths studie grundar sig i de centrala 

begreppen meningsfullhet och social interaktion. 

 

 



 
 

Sammanfattning av den sociala miljöns betydelse för läsning för yngre 

barn 

Forskningen som vi har lyft ovan visar att det har betydelse för barns läslärande om 

pedagogerna använder miljön för att skapa goda samtalsklimat och möjlighet för interaktion 

(Miller, 2016; Fälth, 2013; Norlin, 2013; Gyo, Sawyer, Justice och Kaderavek, 2013), vilket 

främjar barnens framtida skolgång (Brown et al, 2016). Det beror på vilka erfarenheter som 

pedagogerna har och vad eleverna möter i klassrummet (Walker, 2014; Leal, 2015). Det har 

visat sig vara gynnsamt att använda miljön för att skapa till exempel goda klassrumsklimat 

eller att skapa olika miljöer som stimulerar till läsning för barns läslärande (Miller, 2016; 

Fälth, 2013; Norlin, 2013; Gyo, Sawyer, Justice och Kaderavek, 2013).  

 

Läsning i olika kontexter 

Osei, Liang, Natalia och Stephen (2016) har i sin forskning haft syftet att främja intresset, 

diskussioner och kunskaper för att uppmuntra förskollärare samt vårdnadshavare att få barnen 

att bli engagerade i sin språkutveckling. Det Osei, et. Al. (2016) kom fram till i sin forskning 

var att vuxna bör avsätta tid till aktiviteter samt material som stödjer barns språkutveckling. 

Lär sig barn språk i sammanhang som för dem är meningsfulla utgör detta grunden för 

utveckling. Är sammanhanget meningsfullt för barnen hjälper det dem att behålla intresse, 

som de vuxna i sin tur kan arbeta vidare med. Dock kommer läsaktiviteter samt läsfrämjande 

spel ofta i bakgrunden av den anledningen att tiden inte finns till. Även miljön är av vikt för 

barns läslärande eftersom pedagogerna ansvarar för att skapa en miljö som tar tillvara på 

barnens intresse. Detta för att skapa möjligheter för läslärande (Osei et al., 2016). 

 

Osei et al. (2016) belyser att olika aktiviteter för att främja barns läslärande är av vikt medan 

Yazici och Bolay (2017) i sin artikel menar att aktiviteter baserade på berättelse är av vikt. 

Där har de i sin studie haft syftet att undersöka effekterna av presenterade aktiviteter baserade 

på berättelser för läskunnighet hos 61-66 månader gamla förskolebarn. De har kommit fram 

till att berättelser stödjer barnens fantasivärld samt deras fantasi. Det framkom även att det 

skall vara en metod av vikt för att stödja barns läslärande, men också för att barn skall förstå 

 



 
 

språkets struktur, få alfabetisk kunskap, fonologisk medvetenhet och ökat ordförråd. Dock 

krävs det två färdigheter för läslärandet, vilka är talandet och lyssnandet. Studien visar att det 

är av vikt att pedagoger blandar aktiviteter som stödjer läslärandet, som berättelser, spel och 

rollspel men även samspel med hemmet vilket framkom att det inte gjordes på denna förskola 

som studien gjordes på. 

 

Claesen och Jensen Delopéz (2017) har undersökt en annan variant av läsning, nämligen 

högläsning. Till skillnad från Osei et al. (2016) och Yazici och Bolay (2017) har denna studie 

kommit fram till att genom att låta pedagogerna äga sin egen praktik gör att verksamheten 

kan förändras till en mer läsfrämjande verksamhet. De har gjort en empirisk studie baserat på 

intervjuer av 18 pedagoger i förskolan för att identifiera förändringar efter att ha 

implementerat ett utbildningsprogram om dialogbaserat lärande i relation till högläsning. 

Syftet var att identifiera bästa möjliga strategier för att etablera läsprogram i danska 

förskolor. Resultatet visade att pedagogerna ändrade sitt sätt att utöva högläsning, att de har 

integrerat programmet i den dagliga verksamheten och pedagogerna såg programmet som ett 

verktyg att utmana arbetet med inkludering i läsningen. Slutsatsen visar att reflektera över 

verksamheten och att låta pedagogerna äga sin egen praktik genom utökat ansvar är 

betydande för att kunna förändra en praktik. Det finns en trend om att se utbildning som 

något som ej hör hemma i förskolan, därav struktureras inte alltid läsningen upp. BookFun 

som detta utbildningsprogram kallas är framtaget för barn mellan tre till sex år och går ut på 

att utmana barns sociala och kommunikativa kompetens. Pedagogerna utbildades i 

högläsning med barn och fick därefter läsa i grupp med fyra till fem barn där kreativa 

aktiviteter var en del av läsningen. Detta genom att till exempel använda bilder som artefakter 

eller att dramatisera. BookFun är inspirerat av Vygotskys tradition och den optimala 

utvecklingszonen där barnen hela tiden utmanas i sitt lärande.  

 

Likt det Claesen och Jensen Delopéz (2017) skriver om olika strategier för att utveckla 

läsningen har även Paulson, Kelly, Jepson, van den Pol, Ashmore, Farrier och Guilfoyle 

(2003) undersökt i sin studie med syftet att utvärdera effektiviteten av utbildningsprogrammet 

Montana Early Literacy Project (MELP). Det är en utformad läroplan i syfte att förbättra 

läslärandet i förskolan. Detta gjordes genom att jämföra den nya läroplanen (MELP) med den 

gamla, Head Start Curriculum, i gruppaktiviteter med barnen planerade utifrån varje läroplan. 

 



 
 

14 barn fördelade på tre klassrum använde MELP som metod och 32 barn fördelade på två 

klassrum använde Head-Start. Det fanns ett bortfall som gjorde att studien slutade med 15 

barn totalt och barnens medelålder var fyra år. Barnen testades i språkanvändning, fonologisk 

medvetenhet och genom tryckt text där de fick läsa av symboler. Resultatet sammanställdes i 

kvantitativa tabeller och visade att barnen som hade haft MELP som metod presterade med 

högre poäng än barnen som haft Head-Start som metod. MELP innehåller fem olika 

komponenter vilka är att involvera literacy i förskolans redan existerande rutiner, att designa 

individuella lärprogram, att utforma strategier för att samverka med hemmet, att erbjuda både 

barn och föräldrar tillgång till olika material även i hemmet och att utbilda lärarna. Syftet 

med MELP är att skapa förutsättningar för literacy och språkliga färdigheter hos små barn 

som har svårt för att lära sig läsa. Detta genom att samverka med familjen, skolan och med 

tillgång till kommunala resurser som utbildningsstöd. Modellen bygger på att utforma rutiner 

kring läsning och är ett stöd för pedagoger i hur de kan bedriva undervisning kring läsning 

genom att variera innehållet i rutinerna. Slutsatsen som forskarna drog ur studien var att 

genom att använda Montana Early Literacy Project Curriculum utvecklas barns tidiga 

literacitet och språkliga färdigheter för barn som ligger i riskzonen för att utveckla svårigheter 

att lära sig läsa. Den teoretiska utgångspunkten för studien var tidigare forskning med fokus 

på det centrala begreppet literacy (ibid).  

Sammanfattning av Läsning i olika kontexter 

Pedagoger bör avsätta tillräckligt mycket med tid för olika läsfrämjande aktiviteter, så som 

rollspel, högläsning samt spel under förskolans vardag (Osei et al, 2016). Yazici och Bolay 

(2017) belyser dock att främst aktiviteter som är baserade på berättelser är av vikt för att 

stödja barnens fantasi samt fantasivärld. Det finns olika strategier för läsning, där forskningen 

belyser att reflektioner över verksamheten och välstrukturerade strategier kan underlätta vid 

förändring av en praktik (Claesen & Jesen Delopéz, 2017; Paulson et al, 2003). 

Teori 

Vi har valt det sociokulturella perspektivet eftersom detta perspektiv ser till de mänskliga 

handlingarna och kännetecknas av frågor som berör lärande genom samspel med 

omgivningen där språk och kommunikation är grundläggande för lärande (Wertsch, 2002). 

 



 
 

Då vårt syfte är att undersöka vilka interaktioner som skapas under högläsningssituationer i 

förskolan, menar vi att interaktionen i samspelet med omgivningen där språket står i fokus 

utgör det centrala i vår studie. Detta sker i en social kontext, alltså det sammanhang som 

råder här och nu, med samspel i fokus (Jaramillo, 2014). Därav ansåg vi det vara lämpligt att 

utgå från en sociokulturell ansats då artefakten anses ha betydelse för lärandet, som vi menar 

är boken. Wertsch (2002) skriver att språk och kommunikation är grundläggande för lärande i 

det sociokulturella perspektivet och då boken med dess innehåll är något som utgör en grund 

för samtal, reflektion och kommunikation blir således boken och dess innehåll av betydelse 

för lärande. Detta anser vi vara relevant eftersom vi studerar hur pedagogerna använder 

boken som artefakt vid högläsningen och hur det bidrar till interaktion mellan pedagog, barn 

och boken. Hade vi valt ett annat teoretiskt perspektiv hade vi möjligen kunnat få syn på 

exempelvis människors upplevelser av fenomen. Detta är dock inte det vi fokuserar på i vår 

studie, utan det är interaktionen som sker mellan pedagoger, barn och boken. Hade vi valt en 

annan teoretisk utgångspunkt hade inte interaktionen varit av vikt. Därför har vi valt det 

sociokulturella perspektivet, där interaktionen är central, likt syftet med vår studie. Detta 

styrker vårt val av teoretisk utgångspunkt. 

 

I det sociokulturella perspektivet är interaktion och samspel av betydelse för lärandet. Språket 

är centralt för att lärande skall ske i en social interaktion, där individen samspelar med olika 

artefakter, alltså kulturella redskap, som kan vara såväl icke-materiella som materiella. Med 

artefakter menas de redskap som används för att uppmuntra till samspel, dialog och 

berättande, i vår studie är artefakten boken. Wertsch (2002) skriver om narrativa funktioner 

hos en artefakt och syftar då till att artefakten fungerar som ett redskap som kan stimulera till 

berättande. Vidare skriver Wertsch (2002) att artefakter är kulturella redskap som både är 

begreppsmässiga och materiella då människan skapar artefakter i interaktion med det 

materiella. På så sätt kommer människan att ha möjlighet att förändra artefaktens funktion 

och utformning och artefakten kommer att ge konsekvenser för människans tänkande. Som i 

vår studie syftar till vilka handlingar pedagogen utför med boken i högläsningssituationer för 

att möjliggöra för interaktion. Denna begreppsdefinition som Wertsch (2002) lyfter om 

artefakten härstammar från Vygotskijs tankar, som en produkt av högre mentala funktioner 

hos människan i växelverkan med de verktyg som människan har tillgång till i sin omgivning. 

Det finns primära, sekundära och tertiära artefakter varav de primära består av fysiska 

 



 
 

redskap och de sekundära representerar de primära. Den primära artefakten i denna studie är 

boken och den sekundära artefakten är hur pedagogen använder boken, alltså de färdigheter 

som boken signalerar att vi som bokläsare behöver använda. Den sekundära artefakten blir en 

instruktion på hur boken skall användas. De tertiära artefakterna är en representation av 

människans föreställningsvärldar eller fiktiva världar. Det är ett sätt att förstå omvärlden 

genom den primära artefakten. Boken signalerar hur vi interagerar och kommunicerar kring 

den (ibid). Wertsch (2002) beskriver artefakter som fysiska redskap som fyller vår vardag. 

Det är våra erfarenheter som styr hur vi använder redskapen samt hur dessa verktyg utvecklas 

och skapas för olika ändamål.  

 

Wertsch (2002) beskriver medierande handlingar som det som sker i interaktionen med 

artefakter och våra tankar samt handlingar kring denna artefakt. De kulturella redskapen, 

alltså artefakterna, gör det möjligt för människan att förstå sin omvärld. Förmågan att 

använda dessa artefakter som medierande handlingar sker i samspel och interaktion, vilket är 

en utgångspunkt för lärande utifrån den sociokulturella perspektivet. Därför är det 

problematiskt att särskilja dessa tre begrepp (ibid), varefter vi även ser att dessa begrepp är av 

vikt för att kunna förstå vårt arbete där interaktionen står i fokus genom det samspel vi kan 

analysera utifrån våra observationer. Medierande handlingar är mänskliga sådana samt 

materiella ting som anses förmedla ett specifikt budskap (Wertsch, 2002). Människan kan 

med hjälp av fysiska och kulturella redskap tillförskansa sig kunskap genom det som 

redskapen förmedlar oss, alltså medierar. Mediering innebär en samverkan mellan 

människans tänkande och handlande och kan endast förstås genom att analysera människans 

handlande (Wertsch, 2002).  

 

Vygotskij belyser språket som en utgångspunkt för lärande. Genom språket kan en individ 

samspela med sin omgivning och genom samspelet lär individen känna både sig själv och 

andra. I interaktion med andra kommer barnet i kontakt med sina känslor och sitt intellekt. 

Barnen kan även sätta sig in i andras sätt att tänka och tala. Inom detta perspektiv förstås 

världen icke dualistiskt där människan står i relation till omvärlden; då människan och 

omvärlden inte är densamma utan kan komplettera varandra (Wertsch, 2002). Eftersom 

språket är det centrala i denna teori anser vi att denna utgångspunkt är av betydelse även för 

 



 
 

vår studie då vi undersöker interaktion, handlingar och samspelssituationer genom de 

högläsningssituationer vi undersöker. 

Centrala begrepp 

De centrala begrepp som detta arbete utgår från är interaktion, medierande handlingar samt 

samspel. Inom det sociokulturella perspektivet menar Wertsch (2002) att det inte går att 

förklara vad lärande är utan att även diskutera interaktionen som sker mellan människor samt 

mellan människor och artefakterna, de kulturella redskap som är skapade med ett visst 

ändamål. I vårt arbete syftar interaktionen på det som sker mellan pedagogen, barnen och de 

redskap som används vid bokläsningen, främst boken. Pedagogens handlingar med boken får 

konsekvenser för hur barnen handlar i aktiviteten. Därmed menar vi att interaktionen mellan 

pedagog, barn och boken och handlingen är det mest centrala som vi väljer att fokusera på 

inom det sociokulturella perspektivet.  

Interaktion 

Interaktion sker ständigt mellan människor och det materiella i en pågående process. I det 

sociokulturella perspektivet utvecklar människan högre mentala funktioner genom interaktion 

med artefakter, redskap. Dessa högre mentala funktioner utvecklas beroende på vilka 

artefakter människan har tillgång till i sin omgivning. Det sker en interaktion mellan tanke 

och handling. Mänsklig interaktion och kulturella aspekter som finns i vår omgivning har 

konsekvenser för människans lärande. Vi kan alltså åstadkomma lärande tillsammans med 

artefakterna (Wertsch, 2002). Vidare skriver Wertsch (2002) att mänsklig interaktion är av 

betydelse för människans lärande genom att människan genom interaktion kan lära sig att 

utföra något. 

 

I en lärandeprocess är språket centralt för interaktionen. Genom språket kan människan 

utbyta erfarenheter och kunskaper. Människans lärande sker således i en kommunikativ 

praktik som innebär en förmåga att samspela med hjälp av språket (Jaramillo, 1996). Enligt 

Wertsch (2002) är språket en avgörande länk mellan barnet och omgivningen för lärande. 

Jaramillo (1996) beskriver denna interaktion som ett samspel mellan barnets inre, tänkande, 

 



 
 

och det yttre, interaktionen. I denna process utvecklar barnet förståelse för andras perspektiv. 

Det mänskliga intellektet samspelar med omgivningen genom kommunikation (Ibid).  

 

Vi menar att detta begrepp är relevant för vår studie eftersom vi har valt att studera 

interaktion genom pedagogens handling med boken och hur detta kan möjliggöra för 

interaktion tillsammans med barnen. Vi ser då till verbala handlingar och därför är denna 

vetskap om språkets betydelse av vikt för oss i denna studie.  

Medierande handlingar 

Mänskligt handlade består alltid av kulturella, historiska och institutionella handlingar, det 

vill säga att kontexten människan befinner sig i får konsekvenser för människans handlingar 

(Wertsch, 2002).  Fortsatt skriver Wertsch (2002) att inom det sociokulturella perspektivet 

kan vi enbart förstå lärande, hur människor tänker samt vilka kunskaper en människa besitter 

genom att undersöka språket samt handlingarna vi gör med de resurser som används. Alltså 

att de resurser som finns tillgängliga för oss styr våra handlingar, för att underlätta för oss, på 

ett specifikt vis. Trots att det är redskapen som förmedlar vilka handlingar som människan 

skall utföra, är det inte att förglömma att människan även utvecklar sin förmåga att handla 

med redskapet, främst i en social interaktion (ibid). Fortsatt belyser Wertsch (2002) att inom 

det sociokulturella perspektivet anses handlingar något som en människa utför. Dessa bero på 

individens kunskaper och de är situationsbundna. Alltså att de handlingar som vi gör i en 

beroende kontext oftast är återupprepade i liknande situationer (ibid). För vår studie betyder 

detta att de medierande handlingar som pedagogerna gör med boken tillsammans med barnen 

är beroende av högläsningssituationen och pedagogernas kunskaper gällande denna kontext. 

Dock skriver Jeramillo (1996) att handlingar är något som går att förändra, och menar att det 

bara sker liknande handlingar i liknande situationer. Det som har betydelse för människans 

handlingar är den sociala interaktionen med de närvarande människorna, där flera faktorer är 

avgörande för hur situationen utspelar sig, och därmed också handlingarna (ibid). 

Samspel 

Inom det sociokulturella perspektivet är samspel ett centralt begrepp. Människan har en 

förmåga att utvecklas och lära sig saker tillsammans med andra i ett samspel (Jaramillo, 

 



 
 

1996; Wertsch, 2002). Wertsch (2002) skriver att människan samspelar dock inte bara med 

andra människor utan kan även samspela med kulturella redskap, artefakter. I kulturen kan 

människor genom språket samspela med varandra för att utveckla nya färdigheter och 

kunskaper (ibid). Vidare belyser Wertsch (2002) att en förståelse mellan människor alltid är 

kommunikativ och dialogbaserad. Samspel sker i interaktion i språkliga situationer och i 

dessa situationer kan människan förstå andra sätt att tänka samt konstruera ny kunskap (ibid). 

I samspel med intellektuella och fysiska redskap genom kommunikation i kollektiva praktiker 

kan erfarenheter både skapas och föras vidare. Kommunikationen är grundläggande för 

samspel, vilket är en betydande utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet (Jaramillo, 

1996).  

 

Denna förståelse om samspel som en kommunikativ praktik i interaktion med människor och 

fysiska redskap är av vikt för vår studie då vi genom våra observationer kommer kunna 

analysera samspel. Detta kan hjälpa oss att förstå hur pedagogen möjliggör för interaktion 

med boken som redskap i högläsningssituationer när vi studerar vilket samspel som sker och 

hur det sker.  

Metod 

Med utgångspunkt i vårt syfte som är att undersöka vilka interaktioner som skapas under 

högläsningssituationer i förskolan, har vi därefter valt ut en lämplig undersökningsmetod som 

gör att vi kan svara på vårt syfte och vår frågeställning då vi med våra valda metoder kan 

undersöka pedagogernas handlingar. Vi har valt en induktiv ansats eftersom vår studie är en 

erfarenhetsgrundad slutledning då vi utifrån det vi ser kommer att dra slutsatser (Åsberg, 

2001). Genom observationer av enskilda händelser strävar forskaren då efter att komma fram 

till en slutsats (Fejes & Thornberg, 2015). För oss innebär det att vi utifrån vårt insamlade 

material får syn på hur pedagogerna i vår studie handlar och kan utefter detta dra en slutsats.  

 

Den valda dokumentationsformen har varit videoobservation, då vi med hjälp av det 

inspelade materialet fått större möjligheter att kunna se situationen flera gånger, där valda 

sekvenser studerats. Ännu en anledning till videoobservation är att vi fått med så mycket som 

möjligt av det som skedde. Då vi studerar interaktion ansåg vi det vara lämpligare än andra 

 



 
 

metoder att videoobservera då vi med detta verktyg kan se interaktionen, upprepade gånger, 

till skillnad från exempelvis enbart ljudupptagning eller intervju som metod. Lindgren (2012) 

menar att videoobservationer är ett lämpligt verktyg för att studera interaktionen. 

Czarniawska (2015) menar att vi blir icke-deltagare genom stationär observation. Detta har 

hjälpt oss att svara på vår frågeställning: Vilka interaktioner skapas mellan pedagog, barn och 

boken i högläsningssituationer i förskolan?. 

 

Som ett komplement till våra videoobservationer har vi även valt att göra fältanteckningar. 

Detta eftersom vi med hjälp av fältanteckningarna kan få med sådant som kanske inte täcks 

av kamerans vinkel. Fältanteckningar skall i möjligaste mån skrivas direkt efter 

observationen för att så många detaljer som möjligt skall fångas. Vi har använt oss av 

provisoriska fältanteckningar som innebär att mycket korta anteckningar har förts som sedan 

skrivits ned utförligare efter observationens slut (Bryman, 2011).  

 

Vi producerade data genom vårt insamlade material via videoobservationer (Bryman, 2011). 

Med denna valda metod kan vi studera pedagogernas handlingar och med utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet ser vi det vara lämpliga metoder att använda. Den vetenskapliga 

teorin har således fått betydelse vid vår utformning av våra datainsamlingsinstrument då vi 

har valt metoder som gör det möjligt att studera interaktionen mellan pedagogen, barnen och 

boken.  

Urval 

Vi har begränsat vårt urval till ett antal pedagoger som arbetar på en förskola i södra Sverige 

som godkände sin medverkan i studien. Vi valde denna förskola eftersom vi fick kontakt med 

pedagogerna där samt att de arbetar kontinuerligt med läsning. Vi fick även godkännande för 

31 barn att medverka och vid genomförandet medverkade totalt 23 barn i åldrarna två till fem 

år. Med pedagoger menar vi den personal som arbetar i barngruppen på förskolan. Samtliga 

medverkande kommer vi att benämna som pedagoger, då alla deltagare har en pedagogisk 

utbildning, dock inte samma. I studien medverkar fem förskollärare och en fritidspedagog. 

Eftersom samtliga medverkande har en högskoleutbildning med pedagogisk inriktning anser 

vi att vi kan ställa krav på högläsning i förskolan. Vi valde en förskola för vår studie, alltså ett 

 



 
 

bekvämlighetsurval, det vill säga att vi gjort denna studie på en förskola som fanns tillgänglig 

för oss studenter vid detta tillfälle (Bryman, 2016). Därefter uppgav sex pedagoger samtycke 

till att medverka.  En problematik med den kvalitativa studiens natur är att resultatet inte går 

att generalisera, då de sex pedagoger som medverkade i vår studie inte kan representera ett 

större urval av pedagoger, men vår studie är en grund för vidare forskning (ibid). Bryman 

(2016) belyser att ett bekvämlighetsurval kan vara av vikt, mer än vad vi ibland tror. Då 

denna metod för urval gjorde det möjligt för oss att besvara vår forskningsfråga menar vi att 

detta var en lämplig metod.  

 

Genomförande 

Vi har utfört vår studie genom att en pedagog i taget läst för en grupp barn. Utifrån läsningen 

har pedagogerna själva fått planera sin aktivitet. Anledningen till detta var att vi ville se hur 

pedagoger läser tillsammans med barnen och vilken interaktion som sker. 

 

Vi studenter satt i bakgrunden och observerade samt förde fältanteckningar. Det var alltså 

ingen deltagande observation. Våra observationer har gjorts vid två tillfällen under två olika 

dagar på samma vecka. Vi observerade två pedagoger var enskilt och resterande fyra 

pedagoger observerade vi tillsammans under den andra dagen som vi besökte förskolan. 

Detta gjorde vi för att förskolan vid första tillfället uttryckte en önskan om att göra så för att 

effektivisera momentet och spara tid. Vid det andra tillfället var personaltätheten låg och 

många barn, vilket gjorde att det passade att vi båda studenter observerade samt förde 

fältanteckningar tillsammans då flera pedagoger i taget inte kunde lämna barngruppen. 

 

Vi har samlat in två timmar, tolv minuter och sju sekunders empiriskt material fördelat på 

elva filmer och tio lässituationer. Resultatet kommer att presenteras nedan i avsnittet resultat 

och analys, utifrån tre olika teman och representeras med utdrag från videoobservationerna 

som har transkriberats. 

Etiska överväganden 

När vi har gjort våra videoobservationer har vi haft i åtanke att medverkande barn möjligtvis 

 



 
 

inte vill bli filmade och då har barnen haft möjlighet att delta utan att bli filmade. Barnen har 

blivit informerade om att de inte behövde bli filmade ifall de inte ville detta och att det fanns 

en zon där barnen fick sätta sig om så var fallet. Eftersom vår studie fokuserade på vilka 

interaktioner som skapas i högläsningssituationer på förskolan menar vi att pedagogers 

medierande handlingar samt artefakten boken, var det centrala i videoobservationerna. Av 

denna anledning kunde inte pedagogen sätta sig i den zon där filmning inte förekom, utan 

genom sitt samtycke godkände de medverkan.  

 

Både barn och pedagoger har när som helst fått lov att avbryta sin medverkan, i enlighet med 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  Inför vårt genomförande har vi även skickat ut 

samtyckesblanketter där vi informerat om vår studie, till barnens vårdnadshavare samt de 

medverkande pedagogerna, i enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Datan som vi fått in genom våra videoobservationer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan komma åt det. Samtliga namn har fingerats i enlighet med nyttjandekravet, alltså att 

det inte går att utläsa vilken förskola vi besökte (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

När vi utförde fältstudierna hände det vid ett tillfälle att en mobiltelefon tillhörande en 

pedagog ringde och eftersom pedagogen ville svara ombad denna oss att pausa videon vilket 

gjordes. Vid ett tillfälle var det även ett barn som med sina handlingar visade att hen inte ville 

vara med på videon, detta genom att hen hoppade bakåt och ur zonen för videoobservationen 

och satt där istället. Detta respekterades och barnet filmades inte. Även om vi i observationen 

har strävat efter att vara icke-deltagande observatörer så hände det att några barn blev nyfikna 

på oss och ställde frågor. Dessa besvarade vi av etiska skäl för att inte nonchalera barnen, 

men frågorna var inte av sådan karaktär så att de rörde undersökningen.  

Analysmetod 

Den metod för analys som vi har valt är interaktionsanalys (Jordan & Hendersson, 1995), 

som är till för att analysera detaljerade interaktioner. Genom interaktionsanalysen analyseras 

mänskliga handlingar såväl verbalt som icke-verbalt samt användandet av artefakter. Detta 

kopplar vi ihop till boken som det redskap som pedagogerna i våra observationer använder 

sig av vid högläsningssituationer. Genom interaktionsanalysen studeras även rutinerna i en 

 



 
 

praktik och detta analysverktyg härstammar ur den sociokulturella traditionen. I en 

interaktionsanalys studeras ofta det insamlade materialet i grupp i syfte att samtala kring 

materialet och en naturlig arbetsprocess i en interaktionsanalys ser ofta ut på följande vis: 

insamling av data, transkription, analys i grupp. Det insamlade materialet sorteras utefter 

händelser som belyser interaktionen (Jordan & Hendersson, 1995). Jordan och Hendersson 

(1995) skriver även om svårigheten med en interaktionsanalys och menar på att det är svårt 

att kommunicera om lärande enbart genom observationer, men menar trots allt att 

interaktionsanalysen ger möjlighet till en avgränsad fokusanalys som ger stringens till det 

valda undersökningsområdet (ibid).  

 

Denna metod lämpar sig i vår studie då vi vill studera samspelet mellan pedagogen och 

barnen i en interaktion kring boken i högläsningssituationer samt för att vi har använt oss av 

videoobservation när vi samlat in vårt empiriska material. Då kan vi studera det som sägs och 

hur det sägs om och om igen (Jordan & Hendersson, 1995). Genom att använda sig av 

interaktionsanalys, kan vi som studenter, få syn på hur det går till när barnen tillägnar sig ny 

kunskap tillsammans med andra samt med artefakter (ibid). 

 

Vi har i denna studie använt oss av Jordan och Henderssons (1995) modell för 

interaktionsanalys, “The Structure of Events” som består av att dela upp videosekvensen i tre 

olika steg: aktör, verbal handling och icke-verbal handling. Verbal syftar till kommunikation 

och med icke-verbal syftar till handling och samspel Därefter analyseras dessa 

videosekvenser utefter följande analysbegrepp:  

Makronivå 

Ur makronivå undersöks de temporära strukturer som finns i aktiviteten. Det är helheten av 

aktiviteten som studeras och den temporära ordningen mellan det verbala och det 

icke-verbala. Genom att analysera på makronivå kan vi få syn på hur deltagandet synliggörs 

och aktivitetens struktur (Jordan & Hendersson, 1995).  

 



 
 

Periodisering 

När periodisering undersöks studeras aktivitetens återkommande repetitioner och rutiner samt 

hur detta kan skapa kontinuitet i aktiviteten. Det finns dock en risk med att repetition ger 

upphov för uttråkning, men att studera periodisering kan synliggöra aktivitetens kontinuitet. 

För att kunna delta i aktiviteten behövs en förståelse för aktivitetens struktur och för 

samspelet mellan verbalt och icke-verbalt samspel. Detta gör att individerna i aktiviteten kan 

bidra med sitt deltagande. Görs inte detta syns det i videosekvensen eftersom individen inte 

tar plats i talutrymmet. Då synliggörs deltagarens förståelse (Jordan & Hendersson, 1995).  

Turtagning 

I interaktionsanalys innebär turtagning att studera inte bara samtalsmönstret mellan 

individerna i aktiviteten utan även individernas beteende. Både turtagning i relation till 

samtalet, till kroppsspråket och till artefakterna studeras. Både tal och fysisk handling måste 

beaktas i en interaktionsanalys för att förstå komplexa aktiviteter. Det går att kategorisera 

turtagning i två teman i en interaktionsanalys, turtagning som drivs av språkliga handlingar 

eller turtagning som drivs av handlingar med ett fysiskt objekt. Syftet med aktiviteten kan 

inte uppnås om inte en interaktion mellan flera människor och redskap sker. Skall en fysisk 

uppgift utföras kommer språkliga handlingar och fysiska handlingar att samspela i turtagning 

(Jordan & Hendersson, 1995).  

Deltagarstruktur 

Deltagarstruktur handlar om att undersöka individernas samspel med det icke-verbala 

kroppsspråket. Det handlar om att individerna delar och riktar samma fokus i aktiviteten. Det 

studeras hur individerna agerar med varandra, vilka strukturer de använder och vilka 

artefakter de använder för att samspela. Genom att undersöka deltagarstrukturen kan 

förståelsen för varför aktiviteten utspelar sig som den gör tydliggöras (Jordan & Hendersson, 

1995). 

 



 
 

Problemlösning 

När problemlösning i en interaktionsanalys studeras undersöks när mönstret i aktiviteten 

bryts och vad som då händer. Det kan också visa på den materiella strukturens rutiner. 

Genom att undersöka detta kan vi förstå hur andra ser på saker och ting genom att de bryter 

mönstret i aktiviteten. Att de gör det synliggörs då deras sätt att tänka skiljer sig från 

aktivitetens struktur. Hela aktiviteten studeras och inte bara hur någon säger något utan även 

kroppsspråk, sociala erfarenheter och artefakter. Dock uppstår en svårighet i att undersöka 

problem och problemlösning eftersom det är svårt att säkerställa en individs sociala 

erfarenheter. Problem som uppstår är enligt Jordan & Hendersson (1995) lättare att observera 

på en videosekvens än vid observation i verkligheten eftersom individer strävar efter att 

snabbt korrigera de missförstånd eller problem som uppstår (Jordan & Hendersson, 1995).  

Aktivitetens struktur 

När aktivitetens struktur undersöks sätts människan i fokus. Människan tar plats, både socialt 

och fysiskt. Detta medför således att en individs plats kan inkräkta på en annans, både socialt 

och fysiskt. Genom att säga något som exempelvis inkräktar på en annan persons sociala sfär 

kan aktivitetens struktur rubbas. I en videoobservation syns dock inte den absoluta sanningen 

för aktivitetens struktur eftersom observatörens närvaro kommer påverka deltagarnas sociala 

deltagande, enligt Jordan & Hendersson (1995). När aktivitetens struktur studeras kommer 

även platsen, den fysiska miljön, att beaktas i relation till individernas deltagande. Deltagarna 

visar sitt deltagande genom den plats de tar i såväl det fysiska rummet som i talet. Även 

ägandeskapet av utrymmet studeras och då observeras vem som äger talutrymmet och hur 

individerna äger eller tar sig ägandeskap av den plats de befinner sig på. Det påverkar hur 

individerna i aktiviteten beter sig och visar hur exempelvis initiativskapande sker (Jordan & 

Hendersson, 1995).  

Artefakter 

I en interaktionsanalys har artefakten en betydande roll på så sätt att den ger upphov till ett 

socialt samspel där individerna samspelar tillsammans med artefakten. Således kan artefakten 

både möjliggöra för en aktivitet och samspel och hur detta ändras under tiden då nya 

 



 
 

artefakter introduceras i aktiviteten. Fullt deltagande uppnås inte enbart genom socialt 

samspel, utan även i samspel med artefakten. Genom att följa deltagarnas blickar kan 

observatören få reda på var deras uppmärksamhet ligger när artefakten används. Dessa 

artefakter kan även fungera som markörer för att markera ett visst utrymme i aktiviteten som 

förväntas gestaltas på ett visst sätt. Även ägandeskap i relation till artefakten studeras, vem 

som har rätt att använda artefakten och hur artefakten förväntas användas av den som påvisar 

ägandeskap av artefakten (Jordan & Hendersson, 1995). 

Resultat och analys 

Vårt arbete har som syfte att undersöka vilka interaktioner som skapas under 

högläsningssituationer i förskolan och vår frågeställning lyder: Vilka interaktioner skapas 

mellan pedagog, barn och boken i högläsningssituationer i förskolan?  

 

Resultatet presenteras utifrån två teman och representeras med utdrag från 

videoobservationerna som har transkriberats. Vi har valt ut dessa teman representativt för de 

interaktionsmönster som visade sig återkommande under våra tio videoobserverade 

lässituationer. Våra teman har vi valt eftersom de svarar mot vårt undersökningsområde, syfte 

och vår frågeställning, då vi undersöker vilka interaktioner som skapas i 

högläsningssituationer. Efter resultatet följer analyser av dessa teman. Analysen har gjorts 

utifrån Jordan och Henderssons modell för interaktionsanalys, “The Structure of Events” 

(1995) med analysbegreppen makronivå, periodisering, turtagning, deltagarstruktur, 

problemlösning, aktivitetens struktur och artefakter. De fyra sekvenser som vi har valt ut, och 

som ni kan läsa i följande excerpt, är de som är representativa för de tio lässituationer som vi 

videoobserverat. Mönstret i de tio lässituationerna är liknande, alltså där pedagogen läser en 

saga, frågar barnen något om bilderna och sedan vänder blad och fortsätter att läsa. Det finns 

två variationer på hur pedagogerna valt att sitta i de tio lässituationerna, antingen bredvid 

barnen eller mittemot på golvet eller på en stol, vilket vi visar i våra excerpt. Med grund i att 

alla sekvenser utspelar sig på liknande sätt, där boken och samtalet varit det som skiljer 

lässituationerna åt, har vi därför valt ut dessa fyra, dels som en representation av alla tio, dels 

för att det sker något i sekvensen som inte skett i någon annan av de tio lässituation. 

 



 
 

 

 

Tema 1. Möjlighet till interaktion genom pedgogens kommunikation 

 

Det första temat handlar om hur pedagogen möjliggör för interaktion genom hur pedagogen 

kommunicerar, alltså de frågor som pedagogen ställer till barnen. Detta tema har vi valt 

eftersom det var genomgående i alla lässituationer med frågor som pedagogen ställde till 

barnen. Vi har även valt detta tema eftersom det är representativt för vårt valda teoretiska 

perspektiv där språket utgör en central faktor för lärande. Exempel på detta var när 

pedagogen i excerpt 1 frågar barnen om hen får sitta på en viss plats, eller i excerpt 2 där 

pedagogen frågar barnen vilka det är som boken de skall läsa handlar om. Det som vi kan 

utläsa ur dessa lässituationer är att de flesta pedagoger försöker att samspela med barnen 

genom de frågor som de ställer och försöker därefter att bygga ett samtal om innehållet i 

böckerna som läses. Böckerna visade sig vara den artefakt som var mest framträdande i 

aktiviteterna samt frågorna var det som framträdde mest i pedagogens kommunikation. Då 

frågorna och samtalet utifrån dessa frågor, var framträdande i aktiviteterna som vi har 

observerat, menar vi att de försök till bilderbokssamtal vi såg var något som i huvudsak 

påvisade ett försök till interaktion från pedagogens håll. Även pedagogens placering, barnens 

placering och bokens placering har varit av vikt för hur interaktionen gestaltas då det ger 

olika förutsättningar för interaktion om barnen kan få möjlighet att vara nära boken och peka 

samt samtala. Desto längre bort pedagogen satt och i de fall som pedagogen satt på en stol var 

pedagogerna mer benägna att ställa fler frågor för att få barnen att samtala. Det är pedagogen 

som bestämmer hur bokläsningen skall gå till och där pedagogerna sällan tar hänsyn till 

barnens vilja. Detta har vi sett vid upprepade tillfällen, exempelvis genom att pedagogen i 

samtliga observationer håller i boken och inte låter barnen vända blad eller själva vara med 

och berätta om bokens innehåll. Det vi kunde utläsa ur våra observationer var att när 

pedagogen fortsatte aktiviteten utifrån sin planering utan att lyssna in samt följa barnen i 

deras utsagor, riktades barnens uppmärksamhet mot annat håll. Å andra sidan blev barnen 

mer benägna att tala när pedagogen gav gehör på barnens utsagor. 

 



 
 

Excerpt 1 

 

Aktör Det verbala Det icke-verbala 

Pedagog 

 

Pedagog 

 

 

 

Pedagog 

 

 
Sandra 

 

Pedagog 

“Får jag sitta här” 

 

“Titta här, vi ska läsa Max”. Samtalar med 

barnen genom frågor om bilderna som 

finns i boken.  

“Titta. Har du sett, vad gör Max?”  

 

 

 
 

“Ja, han klättrar över staketet”  

Sitter på golvet, bredvid två barn och tittar 

mellan barnen. 

Visar upp boken för barnen och pekar på 

bilden på framsidan.  

 

 

Tittar på de båda barnen och tystnar. 

 
Pekar i boken. 

Pedagogen ställer frågor med intentionen att skapa en dialog, alltså ett försök till interaktion. 

Barnen svarar inte på dessa handlingar, som vi kan se i tabellen ovan, det vill säga när 

pedagogen frågar ifall hen får sitta på ett visst ställe. I denna sekvens synliggörs pedagogens 

problemlösning, i hur hen skall placera sig i förhållande till barnen för att möjliggöra för 

interaktion. Problemet som uppstår är att barnen inte svarar på pedagogens fråga ifall 

pedagogen får sitta där, och då i sin tur löser pedagogen detta genom att sätta sig vid barnen. 

Pedagogens handlingar, när hen dels frågar ifall hen “får sitta här” och dels när hen faktiskt 

sätter sig ner på den utpekade platsen och tittar mellan de två barnen bidrar detta till en början 

av högläsningssituationen inte till interaktion. Eftersom pedagogen inte kommer med fler 

frågor eller ger barnen utrymme för att besvara frågan utan utför handlingen på eget initiativ.  

Medierande handlingar är det som sker i interaktionen med artefakter och mänskliga tankar, 

alltså när pedagogen visar upp boken försöker hen att använda denna som artefakt som 

upphov till socialt samspel. Detta sker genom en medierad handling som sker när hen frågar 

om barnen ser vad Max gör i boken. I denna intention till interaktion besvarar Sandra 

pedagogens utsago genom att peka i boken, en så kallad deltagarstuktur genom icke-verbal 

handling. Det sker en icke-verbal interaktion, dock utvecklar inte pedagogen denna 

interaktion med Sandra utan bekräftar enbart Sandras handling genom att säga “Ja, han 

klättrar över staketet”. Pedagogens tystnad kan vara ett sätt att genom turtagning vänta in ett 

 



 
 

svar från båda barnen, där det verbala svaret uteblev. Då det verbala uteblev hade pedagogen 

inget svar hen kunde utveckla dialogen med, och därför utvecklades inte interaktionen. Det 

sker en envägskommunikation, där det enbart är pedagogen som talar till barnen utan något 

verbalt svar. Då språket är centralt för interaktion, där båda parter kommunicerar genom det 

verbala med varandra är det inte en interaktion som framträder i denna sekvens mer än den 

icke-verbala interaktionen som beskrevs ovan. På en makronivå kan vi se att aktiviteten 

mellan det verbala och icke-verbala synliggör hur barnen, men främst Sandra, deltog i 

högläsningssituationen. Då det inte blev något samspel i kommunikationen så kan vi inte se 

interaktionen framträda. Pedagogen har ett återkommande handlingsmönster när hen vid 

upprepade tillfällen uttrycker, ”titta här”, vilket är en periodisering av pedagogens handlingar.  

Aktivitetens struktur innebär att studera hur människan deltar genom att ta plats och detta gör 

pedagogen i stor utsträckning eftersom hen placerar sig nära barnen och uttrycker ett 

ägandeskap över aktiviteten. Detta syns då det är pedagogen som håller i boken samt för 

samtalen genom sina frågor och att hen pekar i boken. Barnen tar inte något nämnvärt 

utrymme, varken verbalt eller icke-verbalt. 

Excerpt 2 

Aktör Verbala Icke-verbala 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog 

 

Barnen 

 

Pedagog 

 

Amadeus 

 

Pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vilka är detta?” 

 

“Bockarna Bruse” 

 

“Ja, Bockarna Bruse” 

 

“Vet du, jag har sett den” 

 

“Ja, vi har läst den innan ju. Det har vi. Ska 

vi läsa sagan först?” 

 

“Mmm” 

Pedagogen lyfter upp boken ‘Bockarna 

Bruse’ ur en låda som står bredvid hen på 

golvet och visar denna för barnen som 

sitter vända mot pedagogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppnar boken.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Barnen 

 

 

 

 

 

 

Pedagog 

 

Barnen 

 

Pedagog 

 

 

 

 

 

 

“Alla bockar hette…?” 

 

“Bockarna Bruse” 

 

“Ja, Bockarna Bruse” 

Pedagogen börjar läsa sagan. När hen har 

läst en sida visar hen upp detta uppslag för 

barnen.  

 

Och blir tyst.  

 

 

 

Vänder tillbaka boken mot sig själv och 

fortsätter att läsa sidan innan boken på nytt 

visas upp för barnen, med det nya 

uppslaget.  

 

Vi ser i denna sekvens att pedagogen i början försöker att möjliggöra för interaktion och 

samspel då pedagogen och Amadeus kommunicerar med varandra verbalt där Amadeus 

berättar att han har sett sagan, utifrån artefakten boken. Den interaktion som pedagogen 

möjliggjorde för har utvecklats i viss mån, då Amadeus verbalt svarar till pedagogens utsago 

samt den medierande handlingen när pedagogen visar boken med Bockarna Bruse. Detta 

synliggörs då Amadeus verbalt uttrycker att han “har sett den”. Det sker en turtagning i 

dialogen, först talar pedagogen, som Amadeus svarar på och som pedagogen bekräftar. Sedan 

väljer pedagogen att återgå till boken och berättelsen om Bockarna Bruse och interaktionen 

som utvecklades, avtar då.  

 

Pedagogen väljer därefter att utföra aktiviteten med ett liknande mönster där hen läser en sida 

och sedan vänder blad. Här ser vi en återkommande repetition och kontinuitet i aktiviteten, 

vilket visar på en periodisering som kan vara en del av aktivitetens struktur och 

deltagarstrukturen där pedagogens placering av boken är avgörande för hur aktiviteten 

utspelar sig. Deltagandet synliggörs därigenom och då ser vi även makronivån framträda i 

och med att pedagogen genom sitt handlande utmärker hur deltagande bör ske i en medierad 

handling när pedagogen upprepar sitt handlingsmönster genom att läsa en sida, visa bilder 

och vända blad samt att barnen då förväntas lyssna när pedagogen läser. Detta kan vi anta 

eftersom pedagogen sitter på en stol mitt emot barnen och upprepar detta handlingsmönster 

genom aktivitetens gång. Vi kan inte se att någon problemlösning i denna sekvens äger rum 

eftersom vi inte kan identifiera några problem som uppstår.  

 



 
 

Tema 2 - Möjlighet till interaktion genom pedagogens medierande 

handlingar 

Det andra temat handlar om hur pedagogen möjliggör för interaktion genom sina medierande 

handlingar. Detta tema har vi valt då vi undersöker interaktion och kunde se pedagogernas 

medierande handlingar framträda i de tio lässituationer vi undersökt. Exempel på detta i 

excerpt 3 är när pedagogen flyttar sin stol och placerar denna mellan spegeln och de två 

barnen som speglar sig och i excerpt 4 är det när pedagogen vänder sig mot två barn och slår 

upp boken som finns i hens knä. I våra observationer såg vi att pedagogens medierande 

handlingar gav konsekvenser för barnens deltagande i högläsningssituationerna. Beroende på 

hur pedagogen placerade sig själv i relation till barnen, hur pedagogen samtalade med barnen 

samt hur boken placerades gav det konsekvenser för barnens deltagande. De olika sätt som 

pedagogerna placerade boken, i våra observationer, var att pedagogen visade upp uppslaget 

för barnen samtidigt som hen läste. Det andra sättet var att pedagogen läste boken vänd mot 

sig och sedan visade uppslaget för barnen. Pedagogerna hade en planerad tanke med vad de 

gjorde, men i vissa observationer fick pedagogerna vara flexibla och ändra på aktivitetens 

struktur.  

Excerpt 3 

Aktör Verbala Icke-verbala 

Pedagog 

 

 

 

 

Kajsa och Ritva 

 

 

 

Pedagog 

 

 

 

 

 

Kajsa och Ritva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Så, ska vi göra så här? Nu flyttar jag mig 

lite. Så och så flyttar ni lite tillbaka. Jag vill 

att när jag läser så lyssnar ni.”  

 

 

 

 

Sitter på en stol mittemot sex barn. Har en 

bok i sitt knä och visar upp bilder från 

boken för barnen. 

 

Speglar sig i en spegel som finns på väggen 

bredvid pedagogen. 

 

Flyttar på stolen så att den blir placerad 

mellan spegeln och Kajsa och Ritva. 

 

 

 

Ställer sig upp. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Pedagog 

 

Kajsa och Ritva 

 

Pedagog 

 

“Nu sätter du dig på kudden. Och du sätter 

dig där.” 

 

 

Sätter sig ner. 

 

Håller boken i luften vänd mot barnen så 

att alla barnen kan se. 

 

I denna sekvens ser vi att problemlösning äger rum då pedagogen avbryter läsningen och 

säger “så, skall vi göra så här? Nu flyttar jag mig lite. Så och så flyttar ni lite tillbaka. Jag vill 

att när jag läser så lyssnar ni” samtidigt som pedagogen flyttar på stolen som hen sitter på så 

att den blir placerad mellan Kajsa och Ritva som speglar sig i spegeln som hänger på väggen. 

Detta är ett problem då pedagogen upplever det som att barnen inte lyssnar och löser det 

genom att flytta sig själv. Här kan vi utläsa den temporära strukturen i aktiviteten som visar 

på att pedagogen vill att barnen skall rikta sin uppmärksamhet mot pedagogen och boken. 

Eftersom artefakten boken är något som pedagogen försöker använda som ett redskap vid 

läsningen utgör även den betydelse för aktivitetens struktur i fråga om hur pedagogen 

använder den för att alla barnen skall kunna se och lyssna på pedagogen. Även 

deltagarstrukturen synliggörs när pedagogen flyttar sig och placerar sig mellan Kajsa, Ritva 

och spegeln då pedagogens icke-verbala medierande handlingar signalerar hur barnen bör 

delta. Alltså att de bör lyssna på pedagogen och inte spegla sig. Vi kan inte se någon 

periodisering i denna sekvens eftersom pedagogen inte upprepar sitt handlingsmönster och vi 

kan inte heller se turtagning ske då samspel inte framträder i denna sekvens. I och med att det 

bara är pedagogen som samtalar sker ingen dialog mellan pedagogen och barnen. Det sker 

alltså ingen uppenbar interaktion mellan pedagogen och barnen eftersom kommunikation inte 

sker och inte heller önskas av pedagogen då hen uttryckligen säger att “jag vill att när jag 

läser så lyssnar ni”. Pedagogens medierande handlingar möjliggör alltså inte för interaktion 

eftersom det enligt det sociokulturella perspektivet är betydande med verbalt samspel för att 

interaktion skall utvecklas.  

Excerpt 4 

 

 



 
 

Aktö

r 

Verbala Icke-verbala 

Pedagog 

 

Frida 

 

Pedagog 

 

 

 

Pedagog 

 

Frida 

 

Pedagog 

“Frida, du kan ju denna boken ju.” 

 

“Ja.” 

 

“Då får du visa Otto och Wilma hur vi läser denna boken. Är ni med? Ni 

brukar ju sova i vanliga fall.” 

 

“Då börjar vi läsa.” 

 

 

“Idag är det jag som pekar. Är det okej? Är det okej Frida?”. 

 

Sitter på golvet med ett barn liggandes i sitt knä. 

 

 

Vänder sig mot Otto och Wilma. Slår upp boken 

som hen har i sitt knä.  

 

 

 

Pekar i boken. 

 

Tar undan Fridas hand. 

 

I denna sekvens ser vi att pedagogen försöker använda sig av problemlösning när hen 

uppmanar Frida till att förklara för Wilma och Otto som inte har varit med i denna 

lässituation tidigare. Pedagogen försöker alltså lösa problemet med att förklara hur 

situationen går till genom att låta Frida förklara. Dock väljer pedagogen sedan att själv ta 

över detta ansvar när pedagogen tar undan Fridas hand och säger att det är pedagogen själv 

som skall peka idag. Detta ger således konsekvenser för aktivitetens struktur eftersom det 

handlar om den plats som individerna tar och tillåts ta. Frida tilldelas först plats i situationen 

som den som skall förklara hur situationen går till, men sedan förändras aktivitetens struktur 

och samspelet kring artefakten boken genom att pedagogen tar över och interaktionen 

upphör. Det blir istället pedagogen som bestämmer och på en makronivå går det att utläsa att 

deltagarstrukturen därmed förändras. Detta sker på grund av att pedagogen medvetet 

förändrar deltagarstrukturen genom att säga att det är pedagogen själv som skall peka och inte 

Frida.  Därmed begränsas även turtagningen och periodiseringen i aktiviteten eftersom det 

inte sker någon turtagning eller ett återkommande mönster mellan verbal och icke-verbal 

kommunikation i aktiviteten. Detta på grund av att pedagogen förändrar aktivitens struktur 

och deltagarstrukturen genom att först tilldela Frida uppgiften att förklara för de andra barnen 

hur aktiviteten skall gå till, men väljer därefter att själv göra detta. 

 

 



 
 

Diskussion 

I denna diskussion kommer vi att diskutera vårt resultat utefter de två teman som var mest 

framträdande: Möjlighet till interaktion genom pedagogens kommunikation och möjlighet till 

interaktion genom pedagogens medierande handlingar. Dessa två framträdande teman ur 

resultatet kommer att diskuteras för att kunna svara på vårt syfte som är att undersöka vilka 

interaktioner som skapas under högläsningssituationer i förskolan. Vår frågeställning är: 

Vilka interaktioner skapas mellan pedagoger, barn och boken i höglässningssituationer i 

förskolan?. Diskussionen avslutas med en sammanfattning och en metoddiskussion.  

Möjlighet till interaktion genom pedagogens kommunikation 

 

Vi har observerat olika högläsningssituationer och har då sett att interaktionen inte varit 

framträdande. Utifrån sekvensen i excerpt 1 kan vi dock utläsa att när Sandra med icke-verbal 

interaktion besvarar pedagogens fråga genom att peka i boken, ser vi interaktionen framträda. 

Å ena sidan har Norlin (2013) i sin forskning kommit fram till att ett exempel på att börja 

läsaktiviteter är genom bilderbokssamtal. Genom sådana bilderbokssamtal kan barnen skapa 

så kallade föreställningsvärldar där de utmanas i sin fantasi och sitt berättande (Norlin, 2013). 

Dessa bilderbokssamtal kan vara ett sätt för pedagoger att förändra högläsningsaktiviteter så 

att interaktion möjliggörs för (ibid). Å andra sidan belyser Simonsson (2004) att förskolan är 

präglad av rutiner och dessa kan vara ett hinder för pedagoger att utforma läsaktiviteterna. 

Dessa aktiviteter menar Leal (2015) skall vara baserade på samtal, reflektion och interaktion. 

Detta har vi även kunnat utläsa i våra observationer, där bilderbokssamtalen varit 

framträdande, men interaktionen som vi i denna studie har haft fokus på, möjliggjordes för, 

men utvecklades inte av pedagogen. I excerpt 2 och excerpt 3 kan vi utläsa hur pedagogen 

möjliggjorde för interaktion, dels genom frågor kring bokens innehåll och dels genom 

pedagogens förflyttning av boken. Vi kan inte säkerställa att vårt resultat beror på att 

förskolans rutiner är ett hinder för pedagogerna då vi inte undersökt detta, men då Simonsson 

(2004) har kommit fram till detta ser vi det som en möjlig orsak till att vårt resultat blev så 

pedagogstyrt som det blev utan att läsaktiviteterna var baserade på samtal, reflektion och 

interaktion. 

 



 
 

 

Böcker har många ändamål (Simonsson, 2004), och vi ser utifrån våra observationer att ett 

ändamål kan vara interaktionen mellan pedagoger, barn och böcker. Ett ändamål med att 

utföra högläsningssituationer skulle även kunna vara att bidra till interaktion genom att vara 

en förebild för läsning, så väl från barnens sida som från pedagogens håll. Det kan handla om 

att uppmuntra till reflektion och att främja lusten för läsning genom exempelvis att lekfullt 

arbeta med böcker som Miller (2016) påvisar genom sin forskning. Då framkom det att barn 

utvecklar sina läskunskaper genom social lek (Miller, 2016). Brown et al. (2014) har i sin 

forskning kommit fram till att undersökningspersonerna saknade en förebild för läsning, även 

i sina pedagoger och kamrater. Vi menar att detta resultat innebär att pedagoger i förskolan 

kan vara en förebild för samspel i läsningen och som ett stöd för att få barnen att samspela 

med varandra, boken och pedagogen. I denna studie anser vi det vara interaktionen, som å 

ena sidan inte var något som synliggjordes i våra observationer. Å andra sidan har Leal 

(2015) kommit fram till att interaktionen mellan pedagogen och barnen är avgörande för hur 

barnen deltar i aktiviteten. Då interaktion är avgörande för hur barnen deltar i aktiviteten 

instämmer vi i forskningen som Brown et al. (2014) har gjort kring att det finns ett värde i att 

visa barnen hur det går till att läsa samt vad det innebär. Detta för att det enligt oss skulle 

kunna möjliggöra för interaktion genom att vara en förebild i högläsningskontexten, som är 

av vikt för interaktion mellan pedagog, barn och boken. Detta kan i sin tur vara något som 

pedagoger i förskolan kan dra nytta av för att förändra högläsningens struktur så att 

interaktion möjliggörs för. 

 

Om inte samtalet och frågorna varit i fokus menar vi å ena sidan att interaktionen hade varit 

svårare att analysera, men å andra sidan skriver Jaramillo (1996) att interaktion är något som 

ständigt pågår. Detta styrker vårt resultat om att interaktion påvisas på olika sätt eftersom den 

ständigt finns, i olika aktiviteter och olika kontexter. Med denna vetskap har vi kunnat 

studera interaktion på olika vis, men försök till samtal med frågorna i fokus har varit det som 

varit allra mest framträdande. Simonsson (2004) har kommit fram till att det är pedagogen 

som bestämmer hur bokläsningen skall gå till och hänsyn tas sällan till barnens vilja, trots att 

hon även påpekar att bokläsning är en social aktivitet där barnen skall ges möjlighet till att 

samspela med varandra, vilket styrker vårt resultat. 

 



 
 

Möjlighet till interaktion genom pedagogers medierande handlingar 

 

I excerpt 3 såg vi att pedagogen började med att läsa med boken vänd mot sig till att ändra 

placering av både sig själv samt boken, då två flickor satt och speglade sig. Utifrån detta 

utdrag från excerpt 3 kan vi dra slutsatsen att pedagogen har använt olika sätt att använda 

boken på vid läsning. Å ena sidan ser vi att när pedagogen visade upp uppslaget för barnen 

samtidigt som hen läste möjliggjordes interaktionen, dock utvecklades den inte då pedagogen 

inte inbjöd till samtal kring bokens innehåll. Å andra sidan såg vi att när pedagogen läste 

boken vänd mot sig och sedan visade uppslaget för barnen, möjliggjordes interaktion på så 

sätt att genom förflyttningen av pedagogen och boken hade barnen större möjlighet att se 

uppslaget. Dock skapade inte pedagogen möjlighet till interaktion genom sin verbala 

handling, eftersom hen sade ”Jag vill att när jag läser så lyssnar ni”. Leal (2015) och Isabel et 

al. (2017) menar i motsats till våra observationer att barn skall få tala, tänka, analysera, 

ifrågasätta och tolka för att barn skall kunna få förutsättningar för att delta i läsaktiviteter, 

vilket vi kunde se när pedagogen satte sig nära barnen. Då hade barnen större möjlighet att 

både peka på bilderna i boken och samtala om dem, men å andra sidan blev situationen 

utformad på pedagogens villkor i de fall då pedagogen först satte sig ned bredvid barnen och 

sedan frågade om det gick bra som går att utläsa i excerpt 1. I excerpt 4 var detta däremot 

något som begränsades då pedagogen själv valde att styra aktiviteten och inte gav barnen 

möjlighet att delta med egna initiativ eftersom hen uttryckligen sade att det var pedagogen 

själv som tog ansvar för aktiviteten.  Simonsson (2004) har kommit fram till att läsaktiviteter 

oftast är en pedagogstyrd aktivitet, alltså att det är pedagogen som bestämmer hur och när 

aktiviteten äger rum. Detta var något som var framträdande i excerpt 4 då pedagogen valde 

att styra aktiviteten själv. 

 

Den form av berättelser som barn kommer i kontakt med är oftast böcker (Gyo et al., 2013) 

och därför menar vi att pedagogens handling med boken är något som är av vikt för att 

utforma högläsningssituationer på ett sådant sätt att barns deltagande och interaktion 

tillvaratas. Yazici och Bolay (2017) har i sin forskning kommit fram till att berättelser stödjer 

barns fantasivärld samt deras fantasi och att använda sig av aktiviteter som är baserade på 

berättelser är av vikt för att stödja barnens läslärande. Detta påvisar vikten av högläsning, att 

 



 
 

det behövs för att utveckla och utmana barnens läslärande vilket således medför att 

pedagogen bör vara medveten i sina handlingar utefter våra observationer. I enlighet med 

förskolans strävansmål i läroplanen (Skolverket, 2016) där det står att förskolan skall arbeta 

med att varje barn utvecklar ett intresse för språket och dess betydelse samt att barnen skall 

tillgodose sig ett nyanserat talspråk och ordförråd, menar vi att pedagogen även bör ta tillvara 

på barnens perspektiv. Detta för att utveckla ett intresse för läsning hos barnen. 

Skolinspektionens (2016) granskning visat att enbart hälften av de granskade förskolorna 

aktivt arbetar med språkutveckling som exempelvis läsning och detta påvisar vikten av att 

ytterligare arbeta med detta strävansmål i förskolan. Samtidigt menar Nyström (2002) att det 

krävs ett tillåtande klassrumsklimat utan krav eller begränsningar, alltså att pedagogen inte 

bör bestämma allt utan låta barnen ta plats i aktiviteten. I våra observationer visade det sig 

dock i excerpt 3 när pedagogen uttryckligen säger att barnen skall sitta stilla och lyssna på 

hen, att pedagogen trots allt bestämmer och inte låter barnen ta plats i aktiviteten. Isabel et. al 

(2017) har även kommit fram till att barn lär sig av bilder och inte är passiva mottagare när de 

blir lästa för, vilket vi anser stödja vårt resonemang kring att pedagoger bör inta ett barns 

perspektiv. Dock menar Paulson, et al. (2003) att utarbetade modeller likt den som den 

läroplan som de har byggt sin forskning på, MELP, kan gynna barns tidiga literacitet för barn 

som har svårigheter att lära sig läsa. Modellen bygger på att skapa rutiner för läsning och att 

variera innehållet i dessa aktiviteter. Forskarna menar då att detta kan gynna barns 

literacitetsutveckling. Simonsson (2004) menar å andra sidan att förskolan består av rutiner 

och att pedagoger har ett fullt schema, vilket blir ett hinder för att bedriva denna 

undervisning. Vi menar att rutiner även kan innebära hur läsning sker i stunden och vi menar 

att både planerade och oplanerade lässtunder kan vara att föredra eftersom det ger en 

variation på undervisningen. Osei et al. (2016) menar att tid bör avsättas för aktiviteter och 

annat material som stödjer barns läslärande. Detta anser vi stödja vårt resonemang kring att 

en varierad undervisning med såväl planerade som spontana lässituaioner är att föredra. Fälth 

(2013) skriver att det både är den sociala och fysiska läsmiljön som har betydelse för barns 

läslärande. Det finns anledning att belysa såväl den planerade som oplanerade strukturen, att 

båda dessa aspekter bidrar till lärande i en varierad undervisning. Walker (2014) skriver att 

allt pedagogen gör finns det en tanke bakom och tankarna är rotade i erfarenheter hos 

pedagogen i hur barn lär sig, vilket vi ser vara något som vi kopplar till pedagogens sätt att 

medvetet vara flexibel i sin undervisning utefter våra observationer. Å andra sidan ser vi 

 



 
 

också att det kan finnas en tanke bakom att hålla sig till den planerade aktiviteten eftersom 

det finns ett lärandemål, ett syfte med aktiviteten. Med detta sagt utvecklas dock inte alltid 

interaktion trots att pedagogen har ett syfte med aktiviteten, vilket våra observationer visar. 

 

Leal (2015) menar att det är av vikt att pedagoger väljer lämpligt material samt utformar en 

meningsfull undervisning och att det är interaktionen mellan barnen och pedagogerna som 

avgör hur barnen agerar. Miller (2016) belyser även vikten av att social lek ger bättre 

förutsättningar för att utveckla det talade språket till skriftspråk samt att den sociala och 

fysiska miljön bör samverka för att det skall finnas förutsättningar för läslärande. I vår studie 

lägger vi dock ingen vikt vid den fysiska miljön. Vi ser att pedagogen strävar efter att 

interaktion skall möjliggöras för, genom pedagogens intention till att ställa frågor. Dock 

lämnas ofta frågorna öppna och djupare samtal kring vad som sker äger inte rum. Claesen och 

Jensen Delopéz (2017) har i sin studie undersökt arbetet med högläsning genom att intervjua 

18 pedagoger som har arbetat med utbildningsprogrammet BookFun. Resultatet visade att 

pedagogerna blev mer medvetna om högläsningskontexten som de samspelade tillsammans 

med barnen i och att de gav uttryck för att BookFun blev ett sätt att underlätta för arbetet med 

högläsningen. Här ser vi en koppling till det Walker (2014) skriver om att allt läraren gör 

finns det en medvetenhet kring. Leal (2015) har i sin forskning kommit fram till att en 

meningsfull undervisning avgör hur barnen agerar och utfallet för interaktionen mellan barn 

och pedagoger, vilket å andra sidan enligt oss menar på att pedagogen har en medveten samt 

meningsfull planering för undervisning. Dock finns det en risk att en planering blir för styrd 

av pedagogens tankar som i sin tur enbart ger ett begränsat utrymme för barnens tankar och 

deras utsagor går förlorat. 

 

Forskning som ligger till grund för detta arbete stödjer ett varierat arbetssätt gällande läsning 

i förskolan (Osei et al., 2016) och betonar vikten av att den sociala och fysiska miljön 

behöver samverka för att ett optimalt läslärande skall ske (Miller, 2016). Detta stödjer det 

som vi har kommit fram till, att pedagogernas handlingar kan skapa möjligheter för 

interaktion. Det krävs att pedagogen placerar boken på ett sådant sätt att samtliga barn kan ta 

del av innehållet och det krävs att pedagogen använder boken som utgångspunkt för samtal, 

reflektion och diskussion. 

 



 
 

Slutsats 

Den huvudsakliga slutsatsen som vi har kommit fram till i detta arbete är att pedagogers 

handlingar med boken i högläsningssituationer kan möjliggöra för interaktion när pedagogen 

samtalar med barnen om innehållet i böckerna, när boken placeras så att barnen kan ta del av 

bilderna under läsningen samt när de tar tillvara på barnens utsagor och inte bara bekräftar det 

som sägs. Genom att utveckla bokläsningen till bilderbokssamtal och genom att visa barnen 

hur det går till att läsa, medför att pedagogerna möjliggör för och utvecklar interaktion med 

barnen i högläsningssituationer.  

 

Hur pedagogerna låter barnen ta plats i läsaktiviteten är även något som är av betydelse för att 

skapa möjlighet för interaktion. Detta sker genom att ta tillvara på barnens utsagor och inte 

bara bekräfta det som sägs. Leal (2015) skriver att interaktionen mellan pedagogen och 

barnen avgör hur stor delaktighet barnen kommer att ha i aktiviteten. De skall få tala, tänka, 

analysera, tolka och ifrågasätta. Isabel et al. (2017) skriver att pedagogen måste ge respons på 

barnens utsagor, men vi har tvärtemot detta kommit fram till att pedagoger inte låter barnen 

tänka, analysera, tolka och ifrågasätta utan följer en egen planering kring hur aktiviteten skall 

gå till.  

 

Vår frågeställning som lyder “ Vilka interaktioner skapas mellan pedagog, barn och boken i 

högläsningssituationer i förskolan?”, kan vi besvara genom de videoobservationer vi gjort 

som analyserats och diskuterats. I detta arbete har vi kommit fram till att pedagoger försöker 

skapa möjlighet för interaktion i högläsningssituationer på olika sätt. Frågor och samtal för 

interaktion är något grundläggande och avgörande för att interaktion skall möjliggöras för 

och detta försöker pedagogen i många fall att göra, men barnen svarar inte alltid på 

pedagogens handlingar och då gör pedagogen inte nya försök till interaktion. 

 

Vår studie bidrar med ny kunskap kring att pedagoger inte alltid skapar möjligheter för 

interaktion trots att syftet har varit detta i de observationer vi har gjort i vår undersökning, 

vilket den tidigare forskning som vi tagit del av inte har lyft fram. Den lyfter enbart hur 

pedagoger skall göra för att möjliggöra för interaktion, men inte om detta görs och då bidrar 

 



 
 

vår studie till att pedagoger själva kan reflektera över sin praxis och då få syn på vad de kan 

göra för att förändra aktivitetens struktur så att interaktion möjliggörs för om det inte finns 

något annat syfte med aktiviteten. I relation till den tidigare forskning som vi har lyft bidrar 

vår studie med ny kunskap kring att pedagoger inte alltid möjliggör för interaktion trots att 

det har varit syftet i vår studie. Enligt den tidigare forskningen vi har lyft framhävs istället 

hur pedagoger kan skapa interaktion i en social läsmiljö och i olika kontexter där pedagogen 

har en betydelsefull roll oavsett om interaktionen utvecklas eller inte.  

Metoddiskussion 

Vi kan säkerställa studiens validitet då vi har undersökt det vi avser att undersöka, alltså vilka 

interaktioner som skapas i högläsningssituationer i förskolan. Genom vår metod har vi alltså 

kunnat svara på vår forskningsfråga vilket gör metoden relevant för vår studie. I vår studie 

har vi säkerställt validiteten genom att se till samtidig validitet. Samtidig validitet är ett 

kriterium som används för att se olika samband. Om detta samband inte finns så kan 

validiteten ifrågasättas (Bryman, 2011). I vår studie hade vi ett bortfall på åtta barn. Vi anser 

dock att detta inte påverkar tillförlitlighet på så sätt att vi undersöker det vi vill undersöka 

trots bortfallet. I denna studie var inte antalet barn avgörande, utan pedagogens handlande. 

 

Eftersom vi studerar social interaktion, pedagogens handling med boken som artefakt, ansåg 

vi att videoobservation var en lämplig metod att använda. Dock finns det kritik mot denna 

metod. Aspelin (2008) skriver att video som verktyg kan begränsa verkligheten, alltså att det 

finns en risk för att vi missar viss information. Det kan då handla om till exempel de olika 

sinnena som inte går att utläsa ur en videofilm. Vidare skriver Aspelin (2008) att 

videokamerans synfält är begränsat och att allt som händer riskerar att inte komma med på 

filmen. Dock tänker vi då att våra fältanteckningar är ett komplement och att vi därmed får 

med så mycket som möjligt av det som sker. Å andra sidan kan även videoobservation vara 

ett komplement för fältanteckningarna eftersom Aspelin (2008) skriver att denna data 

begränsar risken för att utgå från förutfattade meningar då videon går att se flera gånger om 

och visar det faktiska skeendet i den situation som filmats. Detta är något vi inte kan se på 

våra fältanteckningar som riskerar att bli föremål för tolkning.  

 

Vi har varit medvetna om att vår närvaro samt att läsplattorna som vi filmat med, kan ha 

 



 
 

påverkat barnen på så sätt att vissa barn blir mer tillbakadragna och inte vill säga något, vilket 

samma barn kanske hade gjort ifall vi inte varit där och ifall de inte blivit filmade. En annan 

effekt kan vara att pedagogerna agerar konstlat, alltså inte beter sig som de normalt gör 

eftersom de vill uppnå det som de tror förväntas av dem. Vår närvaro kan påverka 

verksamheten och det gör att vi som studenter inte kan säkerhetsställa att vi tolkar på ett 

objektivt sätt (Aspelin, 2008). 

Didaktiska implikationer 

Vi menar att vår studie kan vara gynnsam för verksamma pedagoger i förskolan på så sätt att 

studien synliggör hur interaktion skapas mellan pedagoger, barn och boken som artefakt vid 

högläsning i förskolan. Genom att synliggöra detta kan även pedagoger få syn på hur 

interaktion kan möjliggöras eller för den delen inte möjliggöras med boken som artefakt. Vi 

menar därför att denna studie kan vara ett stöd för pedagoger att reflektera över hur de läser 

tillsammans med barnen. Därför kan denna studie ge didaktiska implikationer för att 

underlätta arbetet med läsning i förskolan och i enlighet med läroplanens följande 

strävansmål: att förskolan skall arbeta med att varje barn utvecklar ett intresse för språket och 

dess betydelse samt att barnen skall tillgodogöra sig ett nyanserat talspråk och ordförråd 

(Skolverket, 2016). Detta innebär konkret för förskolans verksamhet att pedagoger bör låta 

barnen bli mer delaktiga i lässituationer. Detta kan ske genom att barnen själva får berätta om 

bokens innehåll, att barnen får lov att peka i boken, hålla i den eller vända blad samt att 

pedagogerna inte sitter på långt avstånd från barnen som exempelvis på en stol en bit från 

barnen utan att pedagogerna istället placerar sig nära barnen. Det kan även innebära att 

pedagogerna ser till att samtliga barn kan se bokens uppslag samtidigt som pedagogen läser 

för barnen.  

Vidare forskning 

Då vi genom vår studie har studerat högläsningssituationer med boken som främsta 

utgångspunkt menar vi att det kan vara intressant att göra vidare forskning om andra sätt att 

utöva högläsning på i förskolan. Med andra sätt menar vi andra sätt att läsa på, med andra 

medier som till exempel läsning med digitala verktyg på datorer eller surfplattor. Då läsning 

med digitala verktyg kan innehålla rörliga bilder, kan en studie vara intressant att göra om det 

 



 
 

finns någon skillnad för barnens lärande jämfört med när läsning sker med en bok som 

innehåller stilla bilder. Eftersom läsning är något som förskolan har skyldighet att arbeta med 

enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) och eftersom tidigare forskning visar att 

läsning ofta sker på rutin och inte varieras (Simonsson, 2004) finner vi det intressant att 

forska vidare kring andra sätt att läsa på som bryter denna vana och rutin. Denna vana och 

rutin innebär enligt våra observationer att läsa med hjälp av boken som artefakt som har varit 

den mest frekventa metoden att läsa genom. Vi menar att denna rutin är olika beroende på 

vilken förskola högläsningen sker på. Det hade varit intressant att forska vidare kring vad en 

rutin verkligen är och hur den skiljer sig åt mellan olika förskolor samt vilka konsekvenser 

det kan få för barns läslärande.  
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Bilagor 

Samtyckesblankett 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går vår sjunde och sista termin på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad och håller just nu på att skriva 

vårt examensarbete. Eftersom bokläsning i förskolan är en stor del av 

verksamheten blir det blir det intressant att genomföra en studie där vi 

undersöker hur pedagogerna på förskolan använder boken som redskap, för läs 

och skrivlärande, när de läser med barnen. Varje lästillfälle kommer att ta 

ungefär femton till tjugo minuter och barnen kommer att läsa tillsammans med 

ordinarie pedagoger vid planerade lässituationer. Innan lästillfällena startar 

kommer vi även att berätta för barnen vilka vi är och vad vi skall göra samt att 

det är helt frivilligt för dem att vara med. Vi kommer att dokumentera detta 

genom videofilmning och behöver därför tillåtelse från er vårdnadshavare om 

ditt/dina barn tillåts delta. Det insamlade materialet kommer att användas på ett 

sådant sätt att barn och pedagoger inte kan identifieras och kommer endast 

 



 
 

användas för i denna studie. Vi är tacksamma om vi får ett svar så fort som 

möjligt. 

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss. För att vi skall 

kunna planera våra uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt 

ställningstagande. Vi skulle vilja be er att kryssa i JA eller NEJ nedan och sedan 

skriva under. 
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