


1

Abstrakt	
Syftet med föreliggande studie är att studera hur högläsning sker i fyra olika lässituationer i

förskolan. Utifrån högläsningsaktiviteten vill vi sedan diskutera hur barnets språkliga

utveckling kan möjliggöras respektive hindras genom deltagande i sådana praktiker. Den

teoretiska utgångspunkten i vår studie är det sociokulturella perspektivet som innebär att

lärandet är en social och kommunikativ process där språket är ett viktigt redskap för lärande.

Inställningen är också att samspel och aktivitet utgör centrala aspekter för utvecklingen av

barnets språk. Dessa begrepp löper därmed som en röd tråd genom uppsatsens alla delar. Den

metod vi valt för insamling av det empiriska materialet är videoobservationer i samband med

högläsningsaktiviteter i förskolan. Undersökningen har genomförts på fyra avdelningar på

fyra olika förskolor i södra Sverige. Barnen som har deltagit i vår studie har varit mellan två

och  ett  halvt  år  till  sex  år.  Resultatet  visar  att  barn  som  deltar  i  en  och  samma

högläsningsaktivitet kan ges olika möjligheter till språklig utveckling. Detta då det framgår att

det är pedagogens förhållningssätt som är centralt för huruvida barnet görs språkligt aktiv och

samspelar under högläsningen. Det framgår även att pedagogens förmåga att läsa med

inlevelse, vara lyhörd, skapa ögonkontakt, ställa frågor samt pausa är av betydelse för att

barnet ska göras aktiv. Små barn kommunicerar med hela kroppen och när pedagogen inte

uppmärksammar detta skulle detta kunna ses som hindrande för barnets språkliga utveckling

då de inte uppmuntras att samspela och vara språkligt aktiva. Studien är viktig för den

pedagogiska verksamheten i förskolan då den kan utgöra ett diskussionsunderlag kring hur

högläsningsaktiviteter kan möjliggöra barnets språkliga utveckling.

Nyckelord: Aktivitet, barn, förskola, högläsning, pedagog, samspel, språkutveckling
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Förord	
Först och främst vill vi rikta vår tacksamhet till de barn och pedagoger som har medverkat i

vår studie. Utan er hade vår undersökning inte kunnat genomföras. Vi vill även tacka våra

handledare Kristina Holmberg och Lise-Lotte Fritzdorf för god handledning som utöver våra

handledningsträffar också stått till vårt förfogande. Sist men inte minst vill vi tacka varandra

för gott samarbete och effektivitet från början till slut. Genom vårt gemensamma

ansvarstagande är målet nu nått - med ett resultat som vi båda är stolta över!

Tack!

Johanna Killberg & Louise Vernersson
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1.	INLEDNING	
Det är språket som gör oss till människor (Lindö, 2009). Vi kommunicerar med varandra för

att göra oss förstådda, förstå andra och för att skapa mening i våra liv (Bjar & Liberg, 2010).

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är språkanvändning och kommunikation centrala delar

som bildar en länk mellan barnet och omgivningen (Säljö, 2010a). Att alla barn får vara i

språket så mycket som möjligt under sin vakna tid är nyckeln till det språkliga erövrandet.

Detta kan benämnas som att ”bada i språket” då barnet genom att ständigt umgås i språkliga

samspel med andra också lär sig språket (Lindö, 2009). Den viktigaste och mest intensiva

perioden för barnets språkutveckling är mellan 18 och 36 månaders ålder (Benckert, Håland

& Wallin, 2008). Våra erfarenheter är att många barn tillbringar denna tid på förskolan och

utifrån förskolans pedagogiska styrdokument ska vi aktivt stödja och stimulera barnets

språkutveckling och uppmuntra samt ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den

skriftspråkliga världen (Skolverket, 2010). Då vi lever i ett samhälle som ständigt förändras

där ny informations- och kommunikationsteknologi tillkommer, ställs det stora krav på den

enskilda individens sätt att leva och kommunicera. Barn växer idag upp i många olika sociala

och kulturella miljöer vilket skapar olika förutsättningar för språklig utveckling. En del barn

växer upp i språkligt rika kulturer där det finns möjlighet till aktivt deltagande i samtal och

diskussion medan andra barn inte ges lika stort språkligt utrymme (Bjar & Liberg, 2010).

Barn behöver språkligt rika miljöer för att ha större möjlighet till inverkan på sin egen

situation, sin närmiljö och samhällsutveckling (Liberg, 2007). Detta i enlighet med

barnkonventionen (§ 13-15) som beskriver varje barns rätt till yttrande- och tankefrihet, det

vill säga barns rätt att säga och tycka vad de vill (Falk & Hammarberg, 2005). Bjar och Liberg

(2010) menar att en del barn och ungdomar idag växer upp i kulturer med film, böcker och

datorer som självklara uttrycksformer, medan sådana miljöer kan vara främmande för andra

barn. De betonar förskolans roll som mycket central utifrån ett samhällsperspektiv då dess

uppgift är att möta dem olika grupperna av barn för att på bästa sätt stödja deras

språkutveckling. Vi menar att detta ökar kraven på oss pedagoger i förskolan då vi ska vara ett

komplement till hemmet och skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns

språkutveckling (Skolverket, 2010). Den språkliga förmågan har dessutom en stor betydelse

för barnets kunskapsutveckling, identitet och sociala kompetens (Lindö, 2009). För att

utveckla barnets språk i förskolan menar Fox (2003) att det är av stor betydelse att föra djupa

och meningsfulla samtal med barnen och hon lyfter fram högläsningen som ett bra verktyg för

detta. I en studie gjord av Fletcher och Reese (2005) framgår det att den vuxne använder ett

mer komplext språk då den samtalar vid högläsningen, än i den fria leken, vilket kan utveckla
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barnets ordförråd. Genom att bjuda in barnen till samtal menar Svensson (2009a) att effekten

på språkutvecklingen blir starkare än att enbart läsa en bok utan att föra dialog kring

innehållet. Även Westerlund (2009) belyser kvaliteten på läsningen som avgörande för

språkutvecklingen, det vill säga hur lässtunden utnyttjas till samtal. Det framgår dock utifrån

Svenssons (2009b) studie att pedagoger sällan använder aktiva former av läsning, det vill säga

dialogsamtal, när de läser för barnen. Internationella studier gjorda av PIRLS, Progress in

reading literacy studies, visar dessutom på en signifikant minskning av böcker i hemmen

mellan år 2001 och 2006 (Skolverket, 2007). Likaså har lästiden, för barn i åldrarna 3-8 år,

minskat från 32 minuter till 16 minuter per dag mellan åren 1984 och 2003 (Lund, 2003).

Språket är en unik komponent som hjälper människan att skapa och kommunicera kunskap

(Säljö, 2010a). Enligt Fox (2003) är meningsfulla samtal viktiga för barnets språkutveckling

och  hon  lyfter  fram  boken  som  ett  medel  för  detta.  Eftersom  alla  barn  inte  ges  samma

förutsättningar att möta böcker i hem och förskola menar vi därmed att det är av stor vikt att

lyfta fram böckernas användning i den pedagogiska verksamheten i förskolan. Då det

dessutom framgår att det är samtalen kring boken som är centralt för språkutvecklingen, det

vill säga att barn ges möjlighet att uttrycka sig verbalt, kommer vi således att närmare studera

hur pedagoger läser högt för barn i förskolan.

Syftet med föreliggande studie är att studera hur högläsning sker i fyra lässituationer i

förskolan. Utifrån dessa högläsningsaktiviteter vill vi sedan diskutera hur barnets språkliga

utveckling kan möjliggöras respektive hindras genom deltagande i sådana praktiker.

Utifrån syftet har vi utformat två frågeställningar som genomsyras av begreppen samspel och

aktivitet, vilka är centrala begrepp utifrån ett sociokulturellt perspektiv.

· Hur skapas samspel i högläsningsaktiviteten och vad karaktäriserar dessa?

· Hur görs barnen aktiva?
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2.	TEORETISK	UTGÅNGSPUNKT	
Föreliggande avsnitt utgår från den sociokulturella teorin som vår studie tar avstamp i. Detta

perspektiv menar vi kan hjälpa oss att diskutera hur barnets språkutveckling kan möjliggöras

samt hindras genom deltagande i högläsningsaktiviteter, då inställningen är att barnet lär

genom deltagande i praktiska och kommunikativa samspel med andra. Med utgångspunkt i ett

sociokulturellt perspektiv redogör vi nedan för barnets utveckling och lärande där språket

först behandlas. Därefter presenteras de centrala begreppen samspel och aktivitet som sedan

följs av ett avsnitt om högläsning och barnets språkutveckling. Slutligen följer en

sammanfattning av vår teoretiska utgångspunkt.

	
2.1	Språk	
Redan från födseln söker barnet kontakt för kommunikation med andra vilket språket är ett

medel för (Vygotskij, 2001). Den kommunikativa förmågan är medfödd och ses som en länk

mellan det yttre, det vill säga interaktion med andra, och det inre, det vill säga tänkandet

(Säljö, 2010a). Andras ord tolkas och blir till ett inre språk, vilket gör språket till ett verktyg

för tänkandet (Vygotskij, 2001). Språket ses däremot inte som medfött men vi föds dock med

en hjärna som gör det möjligt att utveckla språket om världen vi befinner oss i ger möjligheter

för detta (Strandberg, 2006). I en värld utan social kommunikation sker till exempel ingen

utveckling av språk eller tänkande (Vygotskij, 2001). Språkutvecklingen är helt beroende av

de ord som används mellan de som pratar och för att barnet ska utveckla ett rikt språk måste

rika samtal ha föregåtts (Strandberg, 2006). Behovet av språkligt umgänge är därmed en av de

viktigaste förutsättningarna för uppkomsten av barnets första ord. Om inte detta sker riskeras

en försening i den språkliga utvecklingen (Vygotskij, 2001).

2.2	Samspel		
En central utgångspunkt är att lärande sker i interaktion med andra i sociala praktiker.

Lärande och utveckling är en social och kommunikativ process som först sker på ett socialt

plan för att därefter övergå till en individuell nivå, tänkandet (Säljö, 2010a; Strandberg, 2006).

Individens eget tankearbete börjar således som faktiska relationer mellan människor där

tillgång till interaktion är avgörande för barnets lärande och utveckling. Det är genom

språkliga samspel som barnet förvärvar språket (Strandberg, 2006). Genom språket kan barnet

dela erfarenheter med andra, det krävs dock att samspel sker (Säljö, 2010a). Då vi använder

oss av en sociokulturell ansats innebär detta för vår studie att samspel i högläsningsaktiviteten

är av vikt för att utveckling hos barnet ska ske. Detta då utveckling inte uppstår av sig själv
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genom mognad, utan genom samspel. Utveckling sker också genom deltagande i andras mer

utvecklade sätt att hantera världen. Detta kan beskrivas som den närmsta utvecklingszonen

vilket ses som avståndet mellan det barnet klarar på egen hand och det barnet klarar med hjälp

av en vuxen eller ett mer kompetent barn, för att sedan klara det själv. Barnet imiterar den

vuxnes metoder för kommunikation där barnet själv väljer att imitera sådant som står på tur

att läras in (Strandberg, 2006). Barnet är då mottaglig för stöd från en mer kompetent person

för att komma vidare i sin utveckling vilket kan liknas med en kommunikativ stötta där barnet

vägleds  av  den  vuxne  (Säljö,  2010a).  I  vår  studie  kommer  vi  genomgående  använda  oss  av

begreppet samspel vilket utgör det som sker mellan barn och barn samt mellan barn och

pedagog. Detta i såväl verbala som icke verbala handlingar.

2.3	Aktivitet	
Barnet bör få tillgång till aktivitet för att kunna lära och utvecklas. För särskilt yngre barn ses

görandet som det primära då barnet gör innan det vet.  Till  exempel kan ett  barn prata innan

det vet hur man egentligen gör. Genom att barnet är aktivt skapar barnet något som det sedan

kan omforma till vetande (Strandberg, 2006). Växelspel mellan yttre aktivitet och inre

aktivitet, det vill säga växelspel mellan interaktion med andra och tänkandet, är grunden för

lärande. Detta växelspel är av vikt då det inte kan ske någonting inuti huvudet om inte inre

aktivitet har föregåtts av yttre aktivitet. Det är således vad människor faktisk gör tillsammans

som utgör lärandet (Strandberg, 2006). Då aktivitet är ett nyckelord för lärande menar vi att

barnets görande under högläsningen är en central utgångspunkt i vår studie. I den här studien

ska aktivitet förstås som verbala uttryck, det vill språklig aktivitet. Denna aktivitet utgörs

såväl av barn som av pedagog.

	
2.4	Högläsning	och	barnets	språkliga	utveckling	
Människan har tillgång till redskap, det vill säga artefakter, såväl språkliga som fysiska. Dessa

används för att förstå vår omvärld och för att kunna agera i den. Därmed ses tillgång till

artefakter vara av stor vikt för barnets utveckling. Världen uppfattas inte rakt av utan det finns

något mellan individen och miljön vilket benämns för mediering. Människans viktigaste

medierande redskap är språket där ord och språkliga uttryck hjälper oss att göra världen

meningsfull för oss (Strandberg, 2006; Säljö, 2010a). Människan behöver inte på egen hand

göra alla erfarenheter då vi med hjälp av språket kan få dem förmedlade genom att andra

berättar för oss vad de varit med om, läst eller hört (Säljö, 2010b).
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Från den dag när ett barn föds menar Fox (2003) är en bra tidpunkt att börja läsa för sitt barn.

Det finns många olika tillvägagångssätt att läsa högt för barnet vilket varierar beroende på

barnets ålder och situation. Den första boken barnet kommer i kontakt med är bilderboken.

Dessa böcker har en viktig roll i barnets liv då barnet lär sig läsa bilden mycket tidigt. När den

vuxne läser för det lilla barnet handlar det från början om att titta på bilderna tillsammans och

namnge dessa där barnet ofta upprepar det den vuxne säger (Fast, 2008). När det sker ett

samtal om bilder i en högläsningsaktivitet utvecklar barnet det abstrakta tänkandet eftersom

barnet blir stimulerad att samtala om sådant som inte finns i den omedelbara närheten. Barnet

relaterar ofta bilden till sin erfarenhetsvärld och genom att den vuxne uppmärksammar detta

kan nya ord föras in och barnet ges möjlighet att vidga sin begreppsförståelse (Dominkovic´,

Eriksson & Fellenius, 2006). När barnet bjuds in till samtal har det en starkare effekt på

språkutvecklingen än att enbart läsa en bok utan att föra dialog kring innehållet. Detta då det

sociala samspelet har en stor betydelse för att barnet ska få en djupare förståelse av nya ord.

Däremot ger den renodlade läsningen barnet erfarenhet av författarens språk samt en tydlig

upplevelse av skriftspråket (Svensson, 2009a). Detta då språket i böckerna är mer förklarande

än det talade språket och innehåller även begrepp utanför den egna närheten (Dominkovic´

m.fl., 2006).  Fast (2001) menar dock att det är viktigt att barnet bjuds in för att prata om vad

det hört samt att den vuxne ställer goda frågor. Öppna frågor ger barnet möjlighet att använda

sig av språket vilka öppnar upp för barnets tankar och hypoteser. Dominkovic´ med flera

(2006) förespråkar användandet av ”vad-frågor” då de generar mer språk från barnet än

”ja/nej-frågor”. Dock kan ”ja/nej-frågor” hjälpa socialt osäkra barn då mindre krav på språklig

delaktighet ställs (Eriksen Hagtvet, 2004). Positiva upplevelser vid högläsningsaktiviteten är

värdefullt för barnets språkliga utveckling (Fast, 2001).

Handlingar ses som situerade i sociala praktiker vilket innebär att de äger rum i specifika

kontexter där handlingen ingår i, skapar och återskapar kontexten. Människan handlar alltid

inom ramen för praktiker vilket innebär att pedagogen bestämmer vad hon ska göra utifrån

den situation hon befinner sig i. Därmed ska pedagogens handling förstås i relation till de

villkor som kontexten ger (Säljö, 2010a). Genom att samtala om det barnet pekar på och

därmed visa intresse för detta, uppmuntras barnet att tala. När samtalet också sätts i relation

till barnets erfarenhetsvärld blir läsningen en personlig upplevelse vilket hjälper barnet att

upptäcka språket (Svensson, 2009a). Dominkovic´ med flera (2006) menar att samtalet under

högläsningen är mer centralt än att läsa allt på varje sida i boken. Eftersom samtalet sker i en

direkt interaktion mellan den som talar och den som lyssnar menar Lindö (2009) att
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språkanvändningen kan bli ”slarvig” i ett sådant samtal. Hon förklarar detta med att det talade

språket består av ett flöde av språkljud där inga pauser mellan orden finns till skillnad från

skriften i boken som tydligt markerar var ord och mening börjar och slutar. Fast (2008) menar

att läsning utan fokus på samtal ger barnet möjlighet att höra språkets uppbyggnad i boken

samt nya ord och begrepp. Språket i boken skiljer sig markant från det talade språket då

mening följer på mening och givet start och slut finns. Liberg (2010) ser dock att delaktighet

är en central drivkraft för språkutvecklingen. Sommer (2005) menar att barnet kan göras

aktiv, det vill säga delaktig, i högläsningsaktiviteten genom att den vuxne växelvis byter roll

med barnet och fungerar som ett stöd vilket han benämner för dialogläsning. För att barnet

ska få lust att uttrycka sig verbalt är det viktigt att den vuxne lyssnar och visar att den förstår

vad barnet säger (Svensson, 2009a). Det verbala språket är viktigt men barnets kroppsspråk

och gester är lika viktiga eftersom det lilla barnet kommunicerar med kroppsspråket (Lindö,

2009). Ögonkontakt är väsentligt för en fungerande kommunikation och ju äldre barnet blir

desto lättare kan barnet ”samtala” genom ögonkontakt. För lite ögonkontakt kan resultera i att

barnet kan bli sen i sin talspråksutveckling (Svensson, 2009a).

Samtalet med barnet gör att de lär sig språket (Fox, 2003; Lindö, 2009). Fox (2003) menar att

samtal kan uppstå genom att utgå från berättelsen, bilden, orden och tankarna som barnet får.

Dock kan samtal vara problematiskt att få fram i en stor grupp med barn i en

högläsningsaktivitet, då det är svårt att lyfta fram allas tankar och associationer. Detta medför

att det ofta sker en enkelriktad kommunikation vid högläsningen på förskolan, eftersom

pedagogerna ställer enstaka frågor vid få tillfällen vilket gör barnet passiv (Dominkovic´ m.fl.

2006). Då den vuxne leder samtalet vidare genom att upprepa, tala långsamt och använda sig

av korta ord kan detta hjälpa barnet att utveckla sitt talspråk (Svensson, 2009a). Upprepningar

kan även ge barnet en känsla av bekräftelse och kompetens. Dessutom kan utvidgningar av

barnets uttalanden bidra med ett mer avancerat språk. Om barnet till exempel säger: ”Grodan

simmar” kan den vuxne utvidga meningen med att säga: ”Ja just det, grodan simmar i

vattnet”. Den vuxne anpassar då sitt språk efter barnets nivå för att barnet senare ska kunna

använda sig av detta (Dominkovic´ m. fl., 2006). Den vuxne bör således inte vara rädd för att

bjuda in barnet till abstrakta resonemang då deltagande i sådana situationer kan öppna upp för

fortsatt utveckling på barnets nivå (Strandberg, 2006). Om böckerna innehåller främmande

ord bör läsaren dock ta ställning till om lyssnarna kan förstå sammanhanget ändå. Om inte,

bör synonymer till orden användas då längre förklaringar till orden kan störa läsningen (Fast,

2001).
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2.5	Sammanfattning	
Genom språket har vi en unik förmåga att dela erfarenheter med varandra (Säljö, 2010a).

Språket är ett medel för kommunikation med andra där språkliga samspel måste ske för att

barnet ska förvärva sitt språk (Strandberg, 2006; Vygotskij, 2001). Språkliga samspel, det vill

säga yttre aktivitet, måste först ske för att inre aktivitet ska kunna uppstå (Säljö, 2010a). Det

sociokulturella perspektivet menar vi kan stödja oss på vägen att besvara vårt syfte då

inställningen är att barnet utvecklar sitt språk genom samspel och aktivitet. Vi ser det därmed

som intressant att studera hur pedagoger bjuder in barnet till samspel och aktivitet då

Vygotskij (2001) hävdar att ingen utveckling av tänkande eller språk sker i en värld utan

social kommunikation. Ovan berörs olika tillvägagångssätt vid högläsning, dels dialogläsning,

det vill säga samtal i ett växelspel mellan pedagog och barn och dels läsning av boken i

obruten form. De båda tillvägagångssätten kan möjliggöra barnets språkliga utveckling på

olika sätt och detta ser vi som intressant att ta med oss i bearbetning av det empiriska

materialet.
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3.	TIDIGARE	FORSKNING	
I föreliggande kapitel presenteras tidigare forskning om hur pedagoger använder boken som

pedagogiskt verktyg, tillvägagångssätt vid högläsning för att utveckla barnets språk samt

bildens betydelse för barnet vid högläsning. Resultaten från den tidigare forskningen lyfts

fram i kortare sammanfattningar och sätts i relation till vår studie med utgångspunkt i ett

sociokulturellt perspektiv.

3.1	Högläsning	i	förskolan	
Syftet med Simonssons (2006) studie är att få en fördjupad förståelse av pedagogers tankar

och resonemang om att använda bilderboken i det dagliga arbetet på förskolan. Hon har utgått

från fokusgruppssamtal med åtta pedagoger och även kompletterat med etnografiskt

observationsmaterial från förskolebarns bilderboksanvändande från sin avhandling 2004.

Fokusgruppsamtalen genomfördes för att få kunskap om pedagogernas föreställningar om

bilderböcker i förskolan. Hennes studie tar avstamp utifrån ett brukarperspektiv, det vill säga

intresset av hur bilderböcker används i förskolan. Resultatet av studien visar att böcker är

viktiga för barnen i det pedagogiska arbetet och genom böckerna socialiseras barnen in i

skriftspråkskulturen. Pedagogerna ser sig som ett komplement till hemmet när det gäller

böcker och högläsning och menar att barn som inte får tillgång till detta i hemmet får tillgång

till detta på förskolan vid ett tillfälle varje dag. Högläsning sker dagligen och läsning efter

lunch är vanligt förekommande. Efter avslutad måltid samlas barnen tillsammans med en

pedagog för högläsning där syftet är att låta barnen komma ner i varv inför vilan.

Pedagogerna menar att boken är ett bra verktyg som tränar barnen på att koncentrera sig samt

att sitta still och lyssna. De menar också att de inte alla gånger ”orkar” involvera sig i texten

genom att samtala och diskutera, vilket de menar kan bero på att det finns andra mål och

uppgifter  att  förhålla  sig  till  samt  att  verksamheten,  i  form  av  till  exempel  storlek  på

barngrupp, kan ge olika förutsättningar för detta. Pedagogerna hinner inte alla gånger läsa

igenom böckerna innan högläsningen, vilket de menar kan leda till oönskat textinnehåll. Ur

studien framgår det även att böckerna är av stor vikt för barnets språkutveckling eftersom

pedagogerna använder böckerna för att utveckla barnets språk, ordförråd,

kommunikationsförmåga samt språkförståelse. Pedagogerna menar att det är viktigt att barnen

behärskar språket i böckerna för att de ska få ut något av dem. De anser att mycket bilder i

böckerna är att föredra för de yngre barnen medan kapitelböcker lämpar sig bäst för

femåringarna då de själva får skapa sig egna bilder.
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Sammanfattningsvis visar studien att läsning vid vilan är vanligt förekommande i förskolan

och att syftet främst är att låta barnen komma ner i varv. Pedagogerna anser att högläsningen

tränar barnets koncentrationsförmåga då de genom högläsningen får sitta still och lyssna.

Pedagogerna är medvetna om att böckerna är av stor vikt för barnets språkutveckling och

anser att språket i böckerna bör behärskas av barnet. Resultatet från Simonssons studie är

relevant för vår studie då den lyfter fram och diskuterar olika aspekter av högläsning i

förskolan.

3.2	Dialogläsning	
I en studie gjord av Huebner (2000) med utgångspunkt i sociala interaktioner mellan vuxna

och barn, var syftet att anpassa dialogläsning med hjälp av närbelägna bibliotek för att sedan

utvärdera effekten av dessa ändringar med föräldrar och deras tvååriga barn. Studien som

genomfördes i Seattle, Washington, under en sex veckors period bestod av 129 familjer som

uppfyllde kriterierna om att ha engelska som modersmål, att föräldrarna hade adekvata

läsfärdigheter samt att barnet var 24-34 månader. Innan studien påbörjades fick alla föräldrar i

uppgift att läsa fyra gånger eller mer per vecka för sitt barn. Dessa aktiviteter spelades in på

band och det framkom att föräldrarna inte använde sig av interaktiv dialogläsning utan de

läste texter utan att involvera barnen i konversationen om sagan. De deltagande familjerna

valdes sedan slumpmässigt ut att tillhöra den dialogläsande gruppen som kom att utgöra två

tredjedelar respektive den jämförande gruppen som kom att bestå av en tredjedel. De båda

grupperna träffades vid två tillfällen vardera tillsammans med bibiliotekspersonal med tre

veckors mellanrum. Föräldrarna blev tillsagda att minimera sin lässtil där barnen inte gjordes

delaktiga i sagoberättandet. Den dialogläsande gruppen fick instruktioner om att till exempel

ställa ”vad-och hur-frågor” till sina barn om texten och därmed undvika ”ja/nej-frågor”. Den

jämförande gruppen fick inga vidare instruktioner om hur de kunde ändra sin lässtil.

Resultatet visade efter sex veckor att de barn, vars föräldrar använt sig av dialogläsning, blev

mer involverade i sagoberättandet, pratade mer, använda fler fraser i sina yttranden samt

använde sig av ett mer komplext språk än barnen i den jämförande gruppen. Resultatet visade

att språket hos de barn som inte fick ta del av dialogläsning var genomgående negativ.

Huebners slutsats av studien är att den interaktiva lässtilen är enkel att ta sig an då föräldrarna

i dialoggruppen ändrade sin lässtil efter endast en timmes träning. Han menar vidare att tiden

för läsning beror på de vuxnas prioriteringar samt föreställningar av läsning och att barn har

rätt att få tillgång till läsupplevelser minst fem till tio minuter per dag.
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Björklunds (2008) studie syftar till att undersöka hur litteracitet erövras och uttrycks bland de

yngre barnen i förskolan. Med en sociokulturell ansats och en etnografisk utgångspunkt har

hon vistats i en småbarnsgrupp med ett och ett halvt till treåriga barn under en längre tid.

Detta har skett i den naturliga miljön där hon varit en deltagande observatör. Fältdagbok samt

videoinspelade observationer ligger till grund för insamlat material. Resultatet av studien

visar att pedagogerna bygger berättandet på barnens erfarenheter vilket de menar ger barnen

en  involverande  roll.  Genom att  barnen  ges  möjlighet  att  lyssna  till  andra,  ställa  frågor  och

svara uppstår en samspelsdialog vilket bidrar till berättande. Barnen får möjlighet att uttrycka

sig verbalt och sätta samman ord till meningar med stöd från pedagogerna. Då pedagogerna

använder boken som verktyg är kommunikationen och interaktionen med de som samlats

kring boken i fokus. Det är pedagogerna som leder samtalet och ställer frågor och barnen blir

delaktiga genom att använda korta svar och gester. Hur pedagogerna organiserar denna

högläsning menar Björklund är viktigt då barnen iakttar och hämtar erfarenheter av läsning

från andra vilket sedan avspeglas i deras egna handlingar. Hon menar vidare att samspel

kräver lyhördhet från de vuxnas sida så att de kan uppfatta och tolka barnens kroppsliga och

verbala uttryck.

Sammanfattningsvis är de båda studierna ovan relevanta för vår studie då de hanterar

betydelsen av högläsning och olika tillvägsgångsätt i samband med högläsning, samt vilka

betydelser detta har för barnets språkutveckling. Genom att bjuda in barnet till samtal och

dialog och uppmuntra det att uttrycka sig verbalt lär barnet sig att använda ett mer komplext

språk. Då fokus inte riktas mot bokens innehåll utan snarare mot kommunikation och

interaktion blir barnet på så sätt involverad och ges möjlighet att uttrycka sig verbalt. Det blir

för oss därför väsentligt att studera var fokus riktas mot vid högläsningen då det är viktigt för

barnets språkutveckling att de görs aktiva. Vår tolkning utifrån Huebners studie är att barnets

involvering i högläsningen har en positiv inverkan på språkutvecklingen eftersom de då får

använda sig av språket. Således blir barnets aktivitet en central aspekt i högläsningen. Då

Björklunds studie, likt vår, utgår från ett sociokulturellt perspektiv har vi samma

utgångspunkt på lärande vilket gör resultatet ytterligare relevant i förhållande till vår studie.

Vår tolkning är att även Huebners studie präglas av ett sociokulturellt perspektiv då

interaktion, samspel och dialog skrivs fram som centralt för lärande. Eftersom hans studie har

genomförts i USA är vi medvetna om att kulturella skillnader kan finnas då vi jämför detta

resultat med vår studie. Resultatet från Huebners studie blir en intressant utgångspunkt för vår

studie då den visar på att dialogläsning, där barnet involveras i sagoberättandet genom ”vad-
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och hur-frågor”, påverkar barnets språkutveckling i en mer positiv riktning än när barnet inte

får föra dialog kring innehållet. Resultatet i Björklunds studie visar att barnet blir involverad

när pedagogen bygger berättandet på barnets erfarenheter vilket möjliggör barnet att uttrycka

sig verbalt. Slutligen visar de båda studierna att det finns olika tillvägagångssätt att involvera

barnet i högläsningen vilket vi finner intressant i förhållande till vår egen studie.

3.3	Bildens	betydelse	vid	högläsning	
I en studie gjord av Evans och Saint-Aubin (2005) var syftet att undersöka var barn tittar när

de får en saga läst för sig. Forskarna observerade fem franska barn, en pojke och fyra flickor,

som alla var mellan fyra till fem år och som inte kunde läsa. Tillvägagångssättet vid studien

var att barnen fick ett band runt huvudet som registrerade deras pupiller, det vill säga

ögonrörelserna, som överfördes till en dator. Fem olika text- och bilderböcker presenterades

för barnen och föräldrarna fick i uppgift att läsa, som de brukar göra, för sina barn.

Föräldrarna fokuserade mest på texten och gjorde några få kommentarer till sagan eller

bilden. Barnen lyssnade och gjorde få spontana kommentarer. Resultatet indikerar på att

barnen nästan aldrig fixerade på texten i boken utan barnen spenderade mer tid till att titta på

bilderna. Beroende på saga varierade tiden för hur länge barnen tittade på bilderna. Tiden var

längre då text och bild var rikare och tiden var kortare för sagor med enkla ritningar.

	
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att barnet ägnar mest tid till att titta på bilden vid

högläsningen. Detta är relevant för vår studie då vi vill vinna kunskap om hur samspel skapas

vid högläsningsaktiviteten. Vi kommer inte, likt studien ovan, studera var barnet tittar i boken

utan snarare vilken roll bilden får för samspel och aktivitet under högläsningsaktiviteten.

Eftersom studien har genomförts i Frankrike är vi medvetna om att kulturella skillnader kan

finnas då vi jämför detta resultat med vår studie.
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4.	METOD		
I detta avsnitt presenteras val av metod för studien med utgångspunkt i det sociokulturella

perspektivet. Därefter beskrivs hur urval av förskolor och medverkande har genomförts följt

av val av teknik för insamling av det empiriska materialet. Vidare redogörs för de etiska

överväganden som genomsyrat studien och förberedelser inför undersökningen samt

genomförande av pilotstudie. Därefter presenteras studiens tillförlitlighet och arbetsfördelning

för att slutligen redogöra för analys och tolkning av det empiriska materialet.

4.1	Metodval	
Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv har vi valt att använda oss av observationer

som metodiskt tillvägagångssätt. Detta i enlighet med Säljö (2010a) som menar att det

människor säger, skriver eller gör är vad vi kan få tillgång till. Han menar att vi aldrig kan få

tillgång till vad en människa faktiskt tänker, utan endast vad en människa säger eller gör i

kommunikativa och fysiska praktiker. Vårt val av observation föll sig därmed naturligt då vi

ville undersöka hur högläsning sker i lässituationer i förskolan. Detta styrks även av Stukát

(2005) som anser att denna form av insamlingsmetod bäst lämpar sig då syftet är att ta reda på

vad människor faktiskt gör och inte endast vad de säger att de gör. Han menar vidare att

resultatet blir konkret och därmed lättare att förstå då det är hämtat i ett sammanhang. Vi

menar att observationerna gav oss ett konkret material att bearbeta då vi studerade

pedagogernas handlande. Observation som metod är ofta tidskrävande vilket Stukát (2005)

framskriver som en nackdel. Han lyfter även fram tolkningen av resultatet som en nackdel då

detta påverkas av observatören vilket medför att subjektiv kunskap produceras. Vi menar att

forskningen i vår studie kan uppfattas som subjektiv då vi som observatörer tolkat resultatet

samt utgått från en sociokulturell syn på utveckling och lärande. Inom kvalitativ forskning

spelar  dock  forskaren  en  avgörande  roll  för  resultatet  då  detta  har  en  tolkande  ambition

(Nylén, 2005). Begreppen samspel och aktivitet har i vår studie varit väsentligt för det vi kan

få syn på och för våra tolkningar. Syftet med en kvalitativ datainsamlingsmetod är att beskriva

kvaliteter hos fenomen och därmed inte eftersträva mängd (Nylén, 2005). Då vi kommer att

diskutera hur barnets språkliga utveckling kan möjliggöras samt hindras genom deltagande i

högläsningspraktiker,  menar vi  att  kvaliteter hos fenomen synliggörs.  På så vis är vår studie

kvalitativ eftersom det speciella blir framträdande (Bjørndal, 2005).

Vi har utgått från en kombination av en strukturerad och en ostrukturerad observation. Detta

då vi gick in med ett undersökande fokus men inte på förhand visste vilka handlingar som
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ingick i observationerna (Patel & Davidson, 2011). Vi använde oss av loggboksanteckningar

där syftet inte var att bocka av förutbestämda handlingar utan snarare att notera det vi såg. Vi

tog även ställning till huruvida vi som observatörer skulle förhålla oss i observationerna. Då

vårt fokus var att studera hur högläsning sker i lässituationer i förskolan, valde vi att förhålla

oss som icke deltagande observatörer där vi befann oss utanför den aktuella processen (Patel

& Davidsson, 2011). Detta gav oss möjlighet att fokusera på det som skulle observeras, vilket

Bjørndal (2005) menar leder till att säkerställa en högre kvalitet då observatörerna inte

splittras i sin uppmärksamhet. Dock menar Patel och Davidson (2011) att observatörernas

närvaro kan påverka deltagarna i studien och att val av plats för observatörerna därför är av

stor vikt för att dra så lite uppmärksamhet som möjligt. Därmed placerade vi oss vid sidan av

barngruppen, i samtliga observationer, med syfte att minska uppmärksamheten mot oss.

4.2	Urval	
Vi valde att genomföra våra observationer på fyra olika förskolor i södra Sverige. Urvalet av

förskolor  skedde  inom en  och  samma kommun samt  en  angränsande  kommun.  Sammanlagt

medverkade fyra pedagoger samt nitton barn i åldrarna två och ett halvt till sex år. Valet av

fyra förskolor grundade sig på att vår studie genomsyrats av en kvalitativ forskningsansats där

syftet varit att få en djupare kunskap inom ämnet samt med en ambition att försöka förstå det

vi sett och analysera helheten. Därmed ansåg vi att valet av antal förskolor blev tillräckligt då

vår studie varit småskalig. Observationerna genomfördes på olika förskolor då vi ansåg att

detta skulle ge oss möjlighet att ta del av olika konstellationer av barngrupper vilket vi såg

som berikande för vår studie. Vår ambition var från början att genomföra studien i enbart ett-

till  femårsverksamheter  för  att  få  en  övergripande  bild  av  alla  åldrar.  Vi  kontaktade  fyra

förskolor, som vi var okända för, varav två tackade nej och en uteblev genom för sent svar.

Med anledning till att vi var okända för pedagogerna ansåg vi att detta kunde ha en koppling

till deras nekande svar. Därmed resulterade detta i att tre nya förskolor kontaktades, där vi på

två av dessa var kända för pedagogerna men okända för barnen. De tre förskolorna tackade ja

för medverkan i vår studie och på så vis hade vi det antal förskolor vi ansåg behöva. På grund

av den ringa tillgängligheten av ett- till femårsverksamheter blev dock resultatet att en av de

medverkande förskolorna var en tre- till femårsverksamhet.

4.3	Teknik	
Vi använde oss av videoinspelning i samband med våra observationer då Bjørndal (2005)

menar att det ger goda förutsättningar att ta tillvara på de pedagogiska ögonblick som annars



18

skulle kunna gå förlorade. Han menar att med hjälp av videoinspelning synliggörs detaljer

samt att nya intressanta iakttagelser kan upptäckas genom att upprepade gånger kunna se

samma sekvens. Vidare menar han att videoinspelning som hjälpmedel registrerar det

komplexa samspelet mellan verbal och icke-verbal kommunikation. Då språket är ett medel

för kommunikation har videoinspelning varit fördelaktigt för vår studie. Detta då vi menar att

endast loggboksanteckningar till största del hade präglats av den verbala kommunikationen då

det kan vara en svårighet att hinna skriva ner allt det som sker. Videoinspelning kan dock vara

en nackdel då kameran kan påverka situationen starkt och i negativ riktning (Bjørndal, 2005).

Med detta i åtanke placerade vi kameran på ett bord vid sidan om pågående aktivitet och

därmed inte rakt framför barnen. Detta gjorde vi för att rikta så lite uppmärksamhet som

möjligt mot kameran och därmed minska påverkan från denna. På så vis blev vi inte heller

låsta vid kameran vilket Bjørndal (2005) annars beskriver som ytterligare en nackdel. Genom

att vi ställde ifrån oss kameran under observationerna kunde vi vid samtliga tillfällen

dessutom föra loggboksanteckningar med utgångspunkt i våra frågeställningar. Dock

upplevde vi inte detta material som något komplement till det inspelade materialet eftersom

videoinspelningarna innefattade det vi antecknat. Trots de nackdelar som finns med

videoinspelning anser vi att fördelarna med denna teknik vägde upp då vi hade möjlighet att

flertalet gånger gå tillbaka till samma sekvens. Detta menar vi bidrog till en djupare analys av

materialet.

4.4	Etiska	överväganden	
Genom att vi använde oss av videoinspelning som hjälpmedel menar Bjørndal (2005) att stor

observans kring etiska frågeställningar krävs då det är en ”utlämnande” metod. Vi tog därmed

hänsyn till Vetenskapsrådets (2004) forskningsetiska principer som redogör för fyra

huvudkrav vid en studie. Vi mailade ut information till pedagogerna om studiens syfte samt

information om villkor för de medverkande (bilaga 1) utifrån informationskravet. Genom att

även informera vårdnadshavare om barnets medverkan i studien skickade vi ut en

godkännandeblankett (bilaga 2) som delades ut via pedagogen och på så vis uppfyllde vi

principen om samtyckeskravet. Då vi använder oss av fiktiva namn på förskolorna och

deltagarna säkerställs anonymiteten och därmed tar vi ställning till konfidentialitetskravet.

Detta görs även genom att vi förvarar det empiriska materialet oåtkomligt för utomstående då

vi tar hänsyn till den tystnadsplikt som råder gentemot deltagarna. Uppgifter om de enskilda

deltagarna har endast använts i forskningssyfte och därmed har de forskningsetiska

principerna om nyttjandekravet säkerställts.
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4.5	Förberedelser	och	studiens	design	
Vi tog i god tid kontakt med de fyra förskolorna innan observationerna skulle ske. Först

skickade vi ut informationsbrev via mail till respektive avdelning där vi förklarade vårt syfte

samt tillvägagångssätt i studien. I brevet framgick de riktlinjer som pedagogerna hade att

förhålla sig till vid högläsningen:

· Val av bok

· Tidpunkt

· Plats

· Barngruppens storlek samt utformning

· Tillvägagångssätt

Pedagogerna hade ett relativt stort handlingsutrymme då de själva fick ta ställning till

ovanstående punkter. Detta för att få en så trovärdig bild som möjligt av hur pedagogerna gör

när de läser högt för barnen. Vi kontaktade sedan pedagogerna via telefon för att få svar om

deras medverkan. Till de pedagoger som valde att medverka mailade vi ut

godkännandeblanketter (bilaga 2) som riktade sig till barnens vårdnadshavare. I dessa

förklarades vad som gäller vid medverkan i videoinspelning. Då pedagogerna har en daglig

kontakt med vårdnadshavarna blev det naturligt att blanketterna delades ut och samlades in på

förskolan. Våra kontaktuppgifter framgick dock på godkännandeblanketterna för att vara

tillgängliga för vårdnadshavarnas eventuella frågor. Vår uppgift blev således att hålla kontakt

med pedagogerna och se till så att blanketterna för medverkande barn kom in. Vi upplevde

inget motstånd från föräldrarnas sida att filma deras barn. Tvärtom visade de intresse för vårt

arbete då vi fick in fler blanketter är medverkande barn. Samtidigt som vi hörde av oss till

pedagogerna på de förskolor som skulle medverka i vår studie tog vi kontakt med en utav våra

vfu-förskolor med syfte att göra en pilotstudie. Då en utav oss sedan tidigare har en relation

med pedagogen på denna förskola kontaktades hon först via telefon och därefter mailade vi

information om medverkan i studien. På grund av snäv tidsaspekt menar vi att detta var ett

snabbare alternativ än att ta kontakt med ytterligare en för oss okänd förskola. Vi har tagit

ställning till att en av oss var känd för pedagogen och barnen i pilotstudien men menar att

detta inte hade en avgörande betydelse då syftet med vår pilotstudie var att prova teknik och

om observation som metod var rätt tillvägagångssätt. Även om pedagog och barn var kända

för en utav oss gavs hon samma förutsättningar som övriga medverkande.
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4.6	Genomförande	av	pilotstudie	
Enligt avtalad tid begav vi oss till den förskola där vi skulle genomföra vår pilotstudie. Vi

befann oss där en stund innan observationen skulle ske för att bekanta oss med barnen och

pedagogen. Vi hade därmed också möjlighet att prova olika placeringar av videokameran för

att dra så lite uppmärksamhet mot denna som möjligt samt för att hitta optimal kameravinkel.

När pedagogen genomförde högläsningsaktiviteten var vi icke deltagande observatörer. Vi

förde loggboksanteckningar för att även prova på detta verktyg och därmed göra situationen

så snarlik vår studie som möjligt. Resultatet av denna pilotstudie bekräftade vårt val av metod

då vi genom observation ansåg att det synliggjorde hur högläsning sker i förskolan vilket

därmed kunde ge oss svar på vårt syfte. Vi fastslog att videoinspelning skulle fortsätta att

användas i vår studie då det fungerade väl och gav oss kvalitativt material att bearbeta efteråt.

	
4.7	Studiens	tillförlitlighet	
Trovärdigheten i vår studie handlar om hur väl vi undersöker det som vi avser att undersöka

(Patel & Davidson, 1994). Eftersom vi har valt observation som metod handlar trovärdigheten

om huruvida väl det vi avser att undersöka faktiskt undersöks. För att öka trovärdigheten har

vi i enlighet med Patel och Davidson (1994) låtit utomstående, det vill säga våra handledare,

granska vårt val av metod. Vi har även genomfört en pilotstudie på en förskola vid ett tidigare

tillfälle där vi fick bekräftat att observation som metod kunde ge oss svar på vårt syfte. Detta

menar Patel och Davidson (2011) med fördel kan göras då resultatet från pilotstudien kan

jämföras med studiens syfte för att säkerställa trovärdigheten. De menar vidare att

trovärdigheten är kopplad till om forskaren lyckas skaffa tillräckligt med underlag för att göra

en trovärdig tolkning av det observerade. Då vi endast genomförde observationer vid ett

tillfälle på vardera förskola menar författarna att studiens trovärdighet kan påverkas i en

negativ riktning. Vi menar dock att observationerna gav oss tillräckligt med material att

bearbeta till vårt analysarbete och upplevde efter analysen en ”teoretisk mättnad”. Nylén

(2005) menar nämligen att datainsamling ska göras tills ytterligare data inte längre bidrar till

att utveckla innehållet i kategorierna i analysen.

Noggrannheten handlar om hur väl vår undersökningsmetod, det vill säga observation,

motstår resultat som uppstått av en slump (Patel & Davidson, 1994). Stukát (2005) menar att

tolkningar av resultatet påverkas av observatören vilket i sin tur påverkar studiens

noggrannhet. Eftersom vi har varit två personer som observerat och tolkat resultatet i vår

studie, har vi således också kontrollerat noggrannheten (Patel & Davidson, 1994). Vi kan
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däremot inte bortse från att vår närvaro med filmkameran kan ha uppmuntrat pedagogerna att

göra  sitt  bästa.  Detta  då  Stukát  (2005)  menar  att  yttre  störningar  kan  ses  som  en  brist  i

studiens noggrannhet. Då vi befann oss på förskolan en tid innan observationerna

genomfördes, kan detta ha medfört att de medverkande blivit mindre störda vilket kan ha ökat

studiens noggrannhet (Stukát, 2005). Vi har dock upplevt videoinspelning som metod som

positivt då vi haft möjlighet att upprepade gånger se samma sekvens, vilket styrks av

Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) som menar att man på detta sätt kan återskapa en

situation. Då vi i vår studie tydligt redogjort för metodval, urval, förberedelser, genomförande

av pilotstudie samt tillvägagångssätt vid analys av empiriskt material, har vi därmed

säkerställt en fullständig redogörelse av vår forskningsprocess vilket försäkrar noggrannheten

(Bryman, 2011).

4.8	Arbetsfördelning	
Från allra första början, det vill säga innan vi började skriva på uppsatsen, fördelade vi arbetet

genom att var och en läste in sig på olika litteratur samt tidigare forskning inom området för

att därefter sammanställa det lästa materialet tillsammans. Med syfte att göra båda lika insatta

i uppsatsen och hålla oss till en gemensam röd tråd, valde vi därför att tillsammans producera

all text i uppsatsens delar. Eftersom vi bearbetat och skrivit allt material tillsammans står vi

således båda som ansvariga för allt som har skrivits.

4.9	Analys	och	tolkning	av	observation	
I analysen av de fyra filmade högläsningsaktiviteterna har vi utifrån det transkriberade

materialet valt ut relevanta sekvenser utifrån studiens syfte. Vi har sammanfört

videosekvenser som utgjort ett mönster, det vill säga likartade eller olikartade situationer. De

likartade situationerna visar på mönster som har förekommit i flera högläsningsaktiviteter, till

skillnad mot de olikartade situationerna som visar på skillnader trots liknande situation.

Videosekvenserna som har sammanförts har bildat tre kategorier som namngetts i slutet av

analysarbetet och som således uppkommit utifrån empirin. Detta med syfte att gå in med ett

brett fokus och inte styras av några förutbestämda kategorier. I varje kategori följs

observationsbeskrivningarna av en analys där resultatet samt våra tolkningar synliggörs. Våra

tolkningar bygger på ett sociokulturellt perspektiv där vi utgår från de centrala begreppen

samspel och aktivitet. Samspel är i vår analys det som sker mellan människor vilket kan vara

språk och tal, ögonkontakt, gester och kroppsrörelser. Det innefattar såväl verbala som fysiska

samspel. Aktivitet är den språkliga aktiviteten i högläsningen vilket är begränsat till
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pedagogens och barnets användande av det verbala språket. Således innefattas inte annan

språklig aktivitet, som till exempel kroppsspråk, i detta begrepp. De båda centrala begreppen

kan komma till uttryck såväl mellan pedagog och barn som mellan barn och barn.

Citaten som är en del av observationsbeskrivningarna är utskrivna ordagrant. Därmed är vissa

ord inte språkligt korrekta. I de fall vi vill visa på att vi tagit bort sådant som inte ansetts vara

relevant för analysen används symbolen /…/ i observationsbeskrivningen.

Nedan följer en sammanställning av de förskolor som medverkat i vår studie samt de riktlinjer

pedagogerna haft att förhålla sig till. På Blåbärets och Citronens förskola har Bea och Cilla

efter avslutad högläsningsaktivitet använt sig av konkret material i form av rollspel och sång.

Dessa aktiviteter har vi valt att inte ta med i vår analys då detta inte ansetts relevant för

studiens syfte. Således är dessa aktiviteter inte inräknade i den tid som presenteras för

högläsningsaktiviteten nedan.

Förskola/Pedagog Bok Tid Plats Antal barn Barnens ålder

Apelsinen – Anna ”God natt,
Alfons
Åberg”

10 min I bygg- och dockrummet.
Barnen sitter i soffan och

pedagogen på en stol framför.

6 4 – 6

Blåbäret – Bea ”Mammas
lilla Olle”

5 min I lekrummet. Barnen sitter i
soffan och pedagogen i

mitten.

3 3 – 4

Citronen – Cilla ”Bu och Bä
blir blöta”

5 min,
30 sek

I lekrummet. Barnen sitter i
soffan och pedagogen på en

stol framför.

5 2,5 – 3,5

Druvan – Daniella ”Hos tand-
läkaren med
Bolibompa

draken”

15 min,
30 sek

I en avskild läshörna. Barnen
sitter i soffan och pedagogen i

mitten.

5 4 – 6

TABELL 1. Pedagogernas riktlinjer inför högläsningsaktiviteten.
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5.	RESULTAT
I följande avsnitt presenteras resultatet från de fyra lässituationerna där vårt syfte har varit att

studera hur högläsning sker i förskolan. Då vi använder oss av kategorisering kan

observationsbeskrivningar från olika högläsningsaktiviteter förekomma i samma kategori.

Högläsningsaktiviteten analyseras med hjälp av begreppen samspel och aktivitet för att i nästa

steg kunna möjliggöra en diskussion kring hur barnets språkliga utveckling kan möjliggöras

respektive hindras genom deltagande i sådana praktiker.

	
5.1	Barnets	möjlighet	till	involvering					
De fem barnen på Druvan samlas inför högläsningsaktiviteten och sätter sig uppe på

ryggstödet på soffan. Pedagogen Daniella placerar sig i mitten i soffan. Liam och Carl sitter

till höger om henne och Agnes, Elin och Emil till vänster. Daniella håller i boken och

introducerar denna genom att samtala med barnen om bokens framsida:

Carl lutar sig fram med hela överkroppen och pekar i boken samtidigt som han glatt
utbrister: ”Men jag var ju hos tandläkaren igår!” Daniella vänder sig mot Carl: ”Ja, du
var ju hos tandläkaren. Det berätta du för mig. Har du tänderna kvar då?” Hon pekar i
Carls  mun  och  Agnes,  Elin  och  Emil  vänder  sig  snabbt  mot  Carls  håll.  Agnes  utbrister
stolt: ”Inte jag”. Daniella säger då: ”Nää. Vad har hänt med dina tänder?” och hon pekar
på Agnes tänder. Emil visar samtidigt sina tänder med ett stort leende mot oss
observatörer och säger: ”Vad har hänt med mina då?” och visar sina tänder även för
Daniella.  Carl,  Agnes,  Elin och Daniella  tittar  i  Emils  mun och Daniella  säger:  ”Ja, du
har ju också tappat lite tänder”.  Carl inflikar: ”Han har tappat fyra, men två har vuxit
ut.”  Daniella  svarar  med  ett  ”ja”. Elin och Agnes pratar ivrigt i munnen på varandra:
”Och bara en har växit ut”, säger Agnes och tittar på Daniella. ”Det börjar komma ut en
liten tand”,  säger  Elin när  hon tittar  i  Emils  mun samtidigt  som han känner  på sin egen
tand.  Daniella  tittar  på Agnes och svarar  henne:  ”Det kommer små tänder på dig med”.
Carl utbrister då: ”Får jag kolla?”  och  tittar  nyfiket  i  Agnes  mun.  ”Jag får kolla!”
utbrister även Liam intresserat och böjer sig fram och tittar i Agnes mun. Carl säger: ”Jag
ser bara pytte pytte”. Emil pekar långt bak i munnen och utbrister: ”Jag får fler tänder på
mig där” och Elin vänder sig då mot honom. Daniella lutar sig fram och tittar på Emil och
svarar: ”Du får fler tänder där ja”. Därefter lutar sig Daniella bakåt i soffan och för att
börja läsa boken som hon håller i sin hand.

Carl visar i tidigt skede intresse för bokens omslagsbild vilket synliggörs dels genom hans

kroppsspråk och dels genom hans verbala uttryck. Detta uppmärksammas av Daniella som

samtalar med honom om hans tänder. När detta sker visar också de andra barnen intresse för

tänder genom att de snabbt riktar sin uppmärksamhet mot Carl. De relaterar också till sig

själva genom att samtala om sina tänder samt visar sina tänder för varandra. I

högläsningsaktiviteten uppstår ett samspel mellan barnen som kan förstås utifrån att Daniella
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knyter an till barnens erfarenhetsvärld genom sina frågor. Daniella håller sig i bakgrunden och

låter barnen komma till  tals och vi uppfattar henne som en stötta då hon inflikar och ställer

frågor för att hålla igång samtalet. Daniellas tillvägagångssätt skulle kunna förstås som att

barnets aktivitet är centralt. Liam som i detta fall är minst aktiv tar efter Carl då han likt

honom uttrycker att han vill titta på Emils tänder. Ett möjligt sätt att förstå detta är att Liam

imiterar Carl.  Vår tolkning är att  Carl  fungerar som en stötta för Liam i  denna situation. Ett

annat sätt att förstå Liams imitation kan vara av nyfikenhet och intresse.

På  Blåbärets  Förskola  samlas  de  tre  barnen  i  soffan.  Olof  sätter  sig  på  ryggstödet  och  Isa

sätter sig nedanför honom i soffan. Sigge sätter sig bredvid Isa och pedagogen Bea kommer

sedan och placerar sig mellan Isa och Sigge. Boken introduceras med en sluten fråga:

Bea frågar  barnen:  ”Har nån hört den innan?” ”Ja!” säger  Sigge.  Isa  och Olof  tittar  på
bokens framsida. ”Har du hört den?”  frågar  Bea  och  tittar  på  Sigge.  Han  svarar  igen:
”Ja!”.  Bea upprepar då ”har du det?” och tittar på Sigge. ”Jag med”, säger Isa då. Olof
sitter tyst på ryggstödet. ”Har du det?”  frågar  Bea  och  tittar  på  Isa  samtidigt  som  hon
snabbt går vidare och säger: ”Mammas lilla Olle, har du hört den här eller har du hört
den hemma?”  och  tittar  på  Isa.  ”Hemma”  svarar  Isa.  ”Ha”  säger  Bea  och  tittar  ner  på
boken och öppnar den för att börja läsa.

I denna situation introducerar Bea boken genom att fråga barnen om de hört boken tidigare.

Sigges och Isas svar initierar att de har lyssnat på boken tidigare medan Olof uteblir med svar.

Beas fråga till barnen skulle kunna förklaras som en ambition att få till stånd ett samspel.

Olofs uteblivna svar skulle kunna förstås då han inte får ögonkontakt med Bea vilket kan

förklaras med att han sitter på ryggstödet bakom henne. Då Sigge och Isa får ögonkontakt

med Bea och svarar på hennes fråga skulle detta kunna vara en möjlig tolkning. Bea frågar Isa

om hon har hört sagan på förskolan eller hemma. Denna typ av fråga bidrar till ett samspel

mellan Bea och Isa och en liten grad av aktivitet då Isa svarar ”hemma”. Detta skulle kunna

tolkas hindrande för Isa då hon endast ges möjlighet att svara utifrån två givna svar.

5.2	Samspelssituationer		
Nedan följer tre olika händelser som sker i en och samma högläsningsaktivitet, där ett och

samma barn söker samspel med pedagogen Anna. Händelserna presenteras i kronologisk

ordning där första citatet visar på Hampus försök till samspel genom kroppsspråk:



25

Linnea säger: ”Men han behöver sin nalle”. Hampus som sitter bredvid Linnea räcker
samtidigt upp sin arm som om han vill säga något. Anna nickar mot Linnea och tittar på
henne och bekräftar det hon säger: ”Nu måste han ha sin nalle, precis ja, Linnea”.
Därefter fortsätter Anna att läsa och Hampus tar då ner sin arm.

I följande citat försöker Hampus samspela dels genom att använda sitt kroppsspråk och dels

genom att uttrycka sig verbalt:

Anna läser:  ”Han ligger och snarkar riktigt gott” och hon gör snarkljud. Amelia säger:
”Min mamma snarkar på morgonen när det är morgon”. Hampus påbörjar samtidigt tyst
en mening och lutar sig förväntansfullt fram: ”Vet du…?”  Anna avbryter Hampus, tittar
på Amelia och säger: ”Gör hon det? Det gör Alfons pappa också”. Amelia påbörjar: ”Nu
får, nu får Alf…” Anna avbryter genom att fortsätta läsa.

Slutligen försöker Hampus samspela genom att uttrycka sig verbalt:

Amelia säger till Anna: ”Vet du, när Alfons blir stor så måste han springa och hämta allt
till sin pappa när han blir liten”. Anna nickar och riktar blicken ner i boken och säger:
”kanske det”. Hampus påbörjar: ”Då fick du, jag tycker…” (och fortsätter säga något
otydligt). Anna fortsätter att läsa innan Hampus pratat klart och sätter fingret framför
munnen och tittar mot honom och säger: ” Och NU fick…”

I dessa situationer gör Hampus ett flertal försök till samspel.  Detta  sker  dels  genom

kroppsspråk då han räcker upp handen och lutar sig framåt och dels genom att han tyst

uttrycker sig verbalt. I de två första situationerna när Hampus räcker upp handen och lutar sig

framåt och påbörjar en mening tyst, är Annas fokus riktat mot Linnea och Amelia då hon tittar

och bekräftar flickornas uttalanden verbalt. Detta skulle kunna förstås som att Linnea och

Amelia tydligare och högre formulerar sig verbalt än Hampus. I sista situationen, när Hampus

försöker påbörja en mening blir han nertystad av Anna genom att hon sätter fingret för

munnen, skapar ögonkontakt med Hampus och återgår att läsa sagan. Detta skulle kunna

förstås  som att  bokens  innehåll  i  detta  fall  är  mer  centralt  för  Anna  än  att  bekräfta  Hampus

försök till samspel. Situationen skulle också kunna förstås som att Anna inte ser eller hör

Hampus kroppsliga och verbala försök till samspel. Man skulle kunna säga att detta kan få en

betydelse för Hampus delaktighet under högläsningen eftersom vår tolkning är att Hampus

inte görs aktiv. Annas agerande pekar på att det kan vara en svår balans att ge alla barn lika

stor möjlighet till aktivitet under högläsningen.

Nedan följer en situation där Anna bjuder in Kajsa till samspel genom oavslutad mening där

svaret utvidgas av Anna:
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Anna läser  i  boken:  ”Och till sist hittar han den…” och pekar  på bilden i  boken.  Kajsa
säger: ”I soffan”. ”Längst in under soffan ja”, säger Anna.

Nedan följer en liknande situation där Cilla bjuder in barnen till samspel genom
oavslutad mening:

Cilla  läser  och pekar  i  boken:  ”Och plask, hjälp, nej, dom ramlar i…”, och visar bilden
för  barnen.  Emma säger:  ”Balansen”.  Cilla  viskar  tyst:  ”Bassängen, ja”. Viggo inflikar
viskande: ”Sängen”.

Anna och Cilla använder sig av oavslutade meningar och barnen får fylla i med ord. Ett

möjligt sätt att förstå pedagogernas användning av oavslutade meningar skulle kunna vara att

de vill få igång ett samspel. Ett annat sätt att förstå detta skulle kunna vara att pedagogerna

vill se om barnen kommer ihåg bokens handling. Om så är fallet är en intressant iakttagelse att

barnen fyller i de oavslutade meningarna med ord som stämmer överens med bokens

handling. Anna upprepar och utvidgar Kajsas svar. En möjlig tolkning skulle kunna vara att

Anna vill ge en förståelse för ordet och sätta det i ett sammanhang. En annan tolkning skulle

kunna vara att Anna upprepar det Kajsa säger för att bekräfta henne samt ge henne en positiv

upplevelse. Cilla upprepar Emmas ifyllnad av ordet ”balansen” genom att använda sig av

ordet ”bassängen”. Cillas tillvägagångssätt skulle kunna förstås som att hon inte vill ”rätta”

Emma inför de andra barnen. Det skulle även kunna förstås som att Cilla inte uppfattar

Emmas ord. När Cilla säger ”bassängen” inflikar Viggo och säger ”sängen”. Intressant är att

han imiterar Cilla med ett annat ord och detta skulle kunna tolkas som att Viggo inte hör hela

ordet eftersom Cilla viskar när hon säger ”bassängen”. Det skulle också kunna tolkas som att

”bassängen” är ett främmande ord för Viggo och att ”sängen” för honom är ett mer bekant

ord. Det som också är en intressant iakttagelse är att Viggo inflikar utan att bli verbalt

inbjuden av Cilla, vilket skulle kunna förklara att Viggo vill vara aktiv under

högläsningsaktiviteten. Ytterligare ett sätt att förstå Viggos inflikande skulle kunna vara att

Cilla skapar ögonkontakt med honom när hon säger ”bassängen”.

Daniella bjuder in barnen till samspel genom att använda sig av ett annat tillvägagångssätt:

Daniella läser ur boken och gör en paus. Carl inflikar och pekar i boken: ”Och ibland får
man dricka”. ”Ibland får man dricka ja”, säger Daniella och tittar på Carl. ”Och spotta”,
tillägger Carl. ”Och spotta i det lilla handfatet som är där ja. Brukar man få göra. Brukar
va ganska skönt att få göra det”,  säger  Daniella.  ”Det fick jag”  säger  Carl.  ”Ja” säger
Daniella.
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När Daniella läser använder hon sig av paus och när detta sker inflikar Carl genom att han

pekar på bilden i boken och uttrycker sig verbalt. Daniellas agerande pekar på att hon å ena

sidan vill bjuda in barnen till samspel men å andra sidan skulle pausen också kunna bero på

att Daniella behöver hämta andan. Eftersom Carl inflikar skulle man kunna säga att ett

samspel uppstår mellan Daniella och Carl som växelvis är aktiva.  Bilden som Carl  pekar på

och samtalar om skulle kunna förstås som central för samspelet som  uppstår.  Carl  och

Daniella samtalar utifrån bilden och när Carl säger ”det fick jag” skulle detta kunna förstås

som att han knyter an bilden till sin erfarenhetsvärld. En intressant iakttagelse är att bilden ses

som central för samspel.

När ett abstrakt ord dyker upp i boken utgår Daniella från barnens tankar och hypoteser samt

att hon relaterar till barnens erfarenhetsvärld:

Daniella läser: ”Draken bläddrar i en tidning men det är lite svårt att sitta still och läsa.
Han är ju så nervös. Han svettas lite”. Hon tittar sedan mot Agnes, Elins och Emils håll
och säger: ”När man är nervös. Är det någon som vet lite hur man är då?” ”Nej”, svarar
Elin. Agnes skakar på huvudet och säger också ”Nej”. Daniella förklarar med lugn ton:
”Nej, man är lite orolig”. ”Svettig”, inflikar Carl. ”Svettig, man är lite svettig och ängslig
kanske” säger Daniella och tittar åt Liams och Carls håll. Liam nickar. Carl fortsätter:
”Jag är svettig”, och tar med sin hand mot pannan. ”Ja, du är lite svettig”, säger Daniella
och känner på Carls panna. Samtidigt tar Liam sig på sin panna. ”Jag har linne”, säger
Elin lite tyst. Agnes tar då upp ena handen på pannan och Emil drar upp båda sina händer
mot pannan. Daniella tittar på Carl och frågar honom: ”Känner du dig ängslig också då?”
”Neej”, svarar Carl och Daniella säger: ”Då är du nog bara lite svettig. Inte nervös”.

När Daniella läser stöter hon på ordet ”nervös” och frågar barnen om ordets betydelse. Hon

riktar samtidigt sin uppmärksamhet genom ögonkontakt mot Agnes, Elin och Emil och

flickorna svarar på Daniellas fråga. Man skulle kunna säga att samspel uppstår när Daniella

skapar ögonkontakt med barnen. Ett möjligt sätt att förstå Emils samt Carls och Liams

uteblivna svar skulle kunna vara att de inte vet vad ordet betyder och därmed inte svarar. Det

skulle också kunna vara så att Carl och Liam uteblir med svar då de inte ges ögonkontakt med

Daniella. Detta skulle kunna förklaras utifrån att Agnes och Elin som får ögonkontakt svarar

på frågan. Daniella förklarar ordet ”nervös” och Carl inflikar med ordet ”svettig”. Ett sätt att

förstå detta skulle kunna vara att Carl förknippar ”svettig” med sina egna erfarenheter av att

vara nervös. Ett annat sätt att förstå det skulle kunna vara att han noterat ordet ”svettas” då

Daniella läst ordet tidigare tillsammans med ordet ”nervös”. En intressant iakttagelse är att

samtalet utgår från ordet ”svettig” och inte ordet ”nervös” som Daniella först började förklara.
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Alla  barn  ingår  i samspelet och en möjlig tolkning skulle kunna vara att  samtalet  utgår från

ordet ”svettig” som skulle kunna förstås som ett mer lättförståeligt ord än ”nervös”. Alla barn

utom Liam är aktiva i situationen och en möjlig tolkning är att han inte självmant tar för sig

vilket de andra barnen gör. En annan möjlig tolkning skulle kunna vara att Liam inte förstår

ordets betydelse och därmed inte är aktiv.

5.3	Pedagogens	bemötande	
Boken,  som handlar  om Alfons  som ska  gå  och  lägga  sig,  går  mot  sitt  slut.  Anna  slår  ihop

boken, lägger den i sitt knä och lutar sig fram mot barnen för att fråga om de, precis som

Alfons, brukar kalla på sina mammor och pappor på kvällen när de ska gå och lägga sig.

Situationen nedan visar på hur Anna bemöter barnens svar:

Olle  säger:  ”Jag somnar bara”. Anna svarar honom: ”Du somnar bara. Somnar du på
direkten? E du så trött?”  ”Nej”, svarar Olle och hoppar ner och sätter sig i soffan och
vrider på kroppen. ”När du ska lägga dig så du somnar på direkten eller det dröjer liten
stund?” frågar Anna och tittar på Olle som återigen säger: ”Nej” och skakar på huvudet.
Anna fortsätter att fråga Olle: ”Men du kallar inte på din mamma eller pappa?” ”Nej”,
säger Olle. Anna säger ”nej” och ställer frågor till de andra barnen.

Anna samtalar med barnen efter avslutad läsning och ställer en fråga till dem om bokens

innehåll och relaterar till barnens erfarenheter. Olle svarar att han bara somnar och Anna

ställer fyra följdfrågor som Olle svarar på vilket skapar ett samspel mellan de båda. Man

skulle kunna säga att samspelet styrs av Anna vilket kan förklarar genom hennes många

frågor som har karaktären av ”ja/nej-frågor”. En möjlig förklaring till Olles alla nej-svar

skulle kunna kopplas till frågornas karaktär. Ett annat sätt att förstå det skulle kunna vara att

han inte vet vilken fråga han ska svara på eftersom Anna ställer olika frågor på samma gång.

Det som skulle kunna tolkas som hindrande för Olles språkutveckling är att han endast får

vara aktiv genom att svara ja eller nej. Efter första nej-svaret glider Olle ner i soffan samtidigt

som han vrider och vänder på sin kropp. Detta skulle kunna förstås som att Olle blir obekväm

i situationen. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att Olle i första uttalandet är

stolt över att han bara somnar. När Anna upprepar detta och tillägger ”Är du så trött?” skulle

detta av Olle kunna uppfattas som nedvärderande.

Cilla presenterar boken ”Bu och Bä blir blöta” och läser boken vänd mot barnen samtidigt

som hon ger barnen tankar och kommentarer utrymme:
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Cilla säger: ”Dom ser så trötta ut” och visar bilden tydligt för alla. Emma säger: ”Dom
sava?” Cilla lägger handen mot kinden och gör tecken för sova och svarar: ”Ja, dom vill
nog gå och lägga sig och sova. Ser ni på ögonen?” Cilla visar bilden för alla barnen och
Viggo sätter sig upp på knäna i soffan och utbrister intresserat: ”Titta!” Cilla säger: ”Ja,
dom går in och borstar tänderna”, samtidigt som hon visar att hon borstar tänderna. /…/
Samtidigt tar Viggo upp fingret och gör sig beredd för att säga något. När Cilla pratat
klart inflikar Viggo: ”Pökeee!” Cilla ryggar tillbaka och drar efter andan. Viggo
fortsätter: ”Läsa bok om pöke?” och sätter tummarna vid öronen och viftar med fingrarna.
”Ja, dom läser en bok om spöken”, säger Cilla. /…/  ”Buuuu, står det där! Ser ni det?”
frågar Cilla och pekar på bilden som hon visar för alla barnen. Viggo som får se bilden
först skriker till och slänger sig bak i soffan. Det sker en kedjereaktion då Emma gör
likadant följt av Pelle som också skriker till. Cilla drar efter andan. ”Blää”, utbrister
Emma. ”Och sen, det mullrar”, säger Cilla och sätter handen vid örat som om hon själv
lyssnar efter något. ”Bu hör något” säger Cilla och Viggo härmar henne och sätter handen
vid örat. ”Det kanske är ett flygplan” säger Cilla och gör tecken för flygplan. Viggo gör
likt Cilla tecken för flygplan och säger tyst: ”plan”.

Cilla visar bilden i boken för barnen och Emma inflikar med en fråga. Cilla svarar Emma och

utvidgar hennes mening samt förstärker det hon säger genom att lägga handen mot kinden. En

snarlik situation uppstår därefter med Viggo. I de båda situationerna skulle en möjlig tolkning

kunna vara att bilden är av central betydelse för Cilla då hon tydligt visar bilden för barnen.

En annan möjlig tolkning skulle kunna vara att barnen också tycker att bilden är central då de

samtalar utifrån bilden. Genom att Cilla växelvis läser boken, pausar, visar bilderna och låter

barnen vara aktiva, uppstår ett samspel. Detta skulle kunna förstås eftersom Cilla intar en

vägledande roll då växelspel sker mellan henne och barnen. Man skulle kunna säga att

barnens initiativ till samspel är lika viktiga för Cilla som hennes egna. En intressant

iakttagelse är att Viggo väntar in Cilla innan han själv är aktiv. Detta skulle kunna förstås

utifrån att Viggo har goda turtagningsstrategier eftersom han kan vänta på sin tur trots att han,

enligt vår uppfattning, visar entusiasm för att använda sig av språket. När Cilla pekar på

bilden i boken som hon visar för barnen sker ett samspel mellan barn och pedagog. Detta är

både verbalt och icke-verbalt då barnen slänger sig bak i soffan och skriker. Barnen imiterar

varandra och ett samspel uppstår även mellan dem. Det som är intressant är att bilden, i även

denna situation, får en central roll för det samspel som sker.

Nedan följer en situation som visar på att Amelia vill samtala om bokens handling där Annas

svar inte inbjuder till samspel:

Anna  läser:  ”Pappa, ropar Alfons. Jag är törstig!” Amelia upprepar: ”Törstig!”  ”Ja, jätte-
törstig”, viskar Anna. Amelia frågar: ”Vad vill han ha för dricka?” Anna svarar: ”Vi får läsa”.
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Nedan följer en liknande situation som visar på att Olof vill samtala om bokens
handling där Beas svar inte inbjuder till samspel:

Bea  läser:  ”Men när det blir kväll och mammas lilla Olle sover, då börjar det hända
saker”, och hon tittar på Isa. ”Vad händer det då?”, frågar Olof och tittar på Bea. ”Vi får
se”, säger Bea och tittar på Olof.

Barnen ställer i de två situationerna en fråga om bokens innehåll. Dessa besvaras på liknande

sätt av Anna och Bea som hänvisar till vad boken har att säga. Detta skulle kunna förstås som

att bokens innehåll är det primära vilket kan förklara att aktivitet får en underordnad roll där

pedagogernas syfte kanske inte är att få igång ett samspel. Dock tolkar vi situationen som att

barnen vill samtala om bokens handling och vara aktiva i högläsningen. Det som kan tolkas

hindrande för barnen i dessa situationer är dels att de inte ges möjlighet att ställa hypoteser

och använda sin fantasi och dels att pedagogernas svar inte gör dem aktiva.

5.4	Sammanfattning	
Resultatet visar att pedagogens lyhördhet och ögonkontakt med barnen är centralt för att

samspel ska skapas och att även bilden i boken är av betydelse för detta. Samspelen sker såväl

mellan pedagog och barn som mellan barn och barn. Samspelet mellan pedagog och barn

karaktäriseras av pedagogens frågor, barnets frågor, pedagogens oavslutade meningar,

upprepningar och pekningar på bilden. När pedagogen håller sig i bakgrunden kan samspel

mellan barn och barn ske och då är bilden central då de relaterar denna till sina erfarenheter

och intressen. När samspel uppstår sker detta såväl på initiativ av barn som av pedagog.

Samspelet karaktäriseras av barnets erfarenheter och intressen, bokens innehåll samt bilden i

boken. I högläsningen görs barnet aktiv då pedagogen läser med inlevelser, ställer frågor,

skapar ögonkontakt, använder oavslutade meningar, visar eller pekar på bilden samt pausar

när hon läser.
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6.	DISKUSSION	OCH	SLUTSATS	
I föreliggande avsnitt diskuteras hur barnets språkliga utveckling kan möjliggöras respektive

hindras genom deltagande i högläsningsaktiviteter. För att få svar på vårt syfte utgår vi från

våra frågeställningar; Hur skapas samspel i högläsningsaktiviteten och vad karaktäriserar

dessa? Hur görs barnen aktiva? Kategorierna från analysavsnittet har resulterat i tre nya

kategorier som utvecklats efter genomförd diskussion och därmed uppkommit när resultaten

mött tidigare forskning och teori. Diskussionen baseras på studiens två centrala begrepp,

empiri, tidigare forskning samt teoretisk utgångspunkt.

	
6.1	Samspelets	betydelse	för	aktivitet	
Utifrån vår studies resultat framgår det att barnen vill samspela och  använda  sig  av  språket

när pedagogen läser, vilket Björklunds (2008) studie berör då det framgår att barnets språkliga

utveckling sker genom aktivitet när barnet ges möjlighet att använda sig av språket. Det blev

synligt att barnen ville samspela då det räckte upp handen, visade med kroppsspråket att

han/hon ville uttrycka sig och när barnen spontant inflikade under högläsningsaktiviteten. Vi

menar att pedagogerna besvarade barnens försök till aktivitet på olika sätt vilket gav barnen

olika förutsättningar att vara aktiva under högläsningen. Pedagogerna hänvisade i några fall

till bokens innehåll när barnen till exempel ställde en fråga om handlingen. Detta anser vi inte

öppnade upp för vidare samspel och aktivitet då barnen inte uppmuntrades att formulera sig

verbalt.  Fast  (2001)  betonar  att  barnet  bör  bjudas  in  till  samtal  och  få  prata  om det  den  har

hört, som viktigt för barnets språkutveckling. Genom att barnen inte uppmuntrades till att

samtala skulle det kunna uppfattas som ett hinder för barnets språkliga utveckling. Vi menar

att pedagogerna hade kunnat ställa en motfråga om bokens handling då Dominkovic´ med

flera (2006) menar att öppna frågor ger barnet möjlighet att formulera sig. Detta hade enligt

oss kunnat möjliggöra större samspel och mer aktivitet. Forskning visar dessutom att då fokus

riktas mot kommunikation snarare än bokens innehåll medför detta att barnet blir involverad

och ges möjlighet att uttrycka sig verbalt (Björklund, 2008). Resultatet från vår undersökning

visar att pedagogerna inte alla gånger uppmärksammade barnens försök till aktivitet. Detta

främst när barnen använde sitt kroppsspråk. Då små barn kommunicerar med hela kroppen

krävs det en närvarande pedagog som visar intresse för vad barnet uttrycker såväl i ord som i

handling (Lindö, 2009). Detta framgår även utifrån Björklunds (2008) studie som betonar den

vuxnes lyhördhet som viktig för att barnets kroppsliga och verbala uttryck skall kunna

uppfattas. I den situation där Hampus försök till aktivitet inte uppmärksammades av

pedagogen, upplevde vi att han inte fick samspela i någon större utsträckning, vilket Lindö
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(2009) betonar som viktigt för språkutvecklingen. Detta skulle således kunna tolkas som

hindrande för Hampus språkutveckling. Vi menar att pedagogen bör uppmuntra och bekräfta

barnet för att aktivitet ska ske eftersom det är en förutsättning för språkutvecklingen.

Resultatet visar att särskilt en av pedagogerna upprepade det barnet sade, vilket Svensson

(2009a) ser som viktigt för att barnet ska få lust att uttrycka sig verbalt. Vi menar att detta

tillvägagångssätt möjliggör samspel mellan pedagog och barn men att samspelet mellan barn

och barn uteblir då pedagogen endast upprepar det som barnet sagt. Om pedagogen hade

använt sig av pauser då hon läst hade det kunnat bjuda in till samspel mellan barnen då vår

upplevelse är att pausen ger barnet tillfälle att inflika och på så sätt bli aktiv. Vi menar även

att pedagogerna hade kunnat inbjuda till vidare samspel genom att ställa öppna frågor då de

enligt Fast (2001) generarar språk från barnet när det får möjlighet att formulera sig. Dock bör

man ta ställning till om det finns socialt osäkra barn med i gruppen eftersom ”ja/nej-frågor”

då är att förespråka eftersom mindre krav på språklig delaktighet ställs (Eriksen Hagtvet,

2004). Eftersom pedagogerna använde sig av ”ja/nej-frågor” skulle en möjlig tolkning kunna

vara att det fanns socialt osäkra barn med i gruppen och att pedagogerna på så vis anpassade

sina frågor efter dessa barn. Vi menar dock att pedagogerna hade kunnat använda sig av

frågor som gjort barnet mer aktiv. Det är trots allt genom språkliga samspel som barnet

förvärvar sitt språk (Strandberg, 2006).

	
6.2	Inbjudan	till	samspel	
Resultatet visar att en av pedagogerna använde tecken som stöd under högläsningen som

härmades av ett barn vilket enligt oss bjöd in till samspel. Enligt Strandberg (2006) imiterar

barnet den vuxnes sätt att kommunicera och väljer att imitera sådan som står på tur att läras

in. Vår tolkning är att ordet ”flygplan” som Cilla tecknade, låg över Viggos språkliga nivå och

att tecknet hjälpte honom att förstå ordet vilket skulle kunna ses som att tecknet möjliggjorde

Viggos språkliga utveckling. Resultatet visar även att barnen bjöds in till samspel genom att

pedagogen utgick från bilden som barnet pekade på. Detta styrks av Dominkovic´ med flera

(2006) som menar att samtal kring bilden uppmuntrar barnet till att uttrycka sig verbalt. Evans

och Saint-Aubins (2005) studie visar att barnet spenderar mest tid på att titta på bilden vilket

bekräftar vår studies resultat då barnen ofta pekade på bilden i boken. Eftersom pedagogerna

utgick från bilden och knöt an till barnens erfarenheter, menar vi att ett naturligt samspel

mellan pedagog och barn samt barn och barn uppstod. I Simonssons (2006) studie framgår det

att små barn behöver mycket bilder i böckerna medan de äldre barnen bör tränas att själv få

skapa sig egna bilder genom kapitelböcker. Utifrån vår studies resultat menar vi dock att
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bilden är central för samspel då vi upplevde att många barn, oavsett ålder, visade att de ville

samtala om bilden. Vi menar därmed att bilden bör finnas i alla högläsningsaktiviteter i

förskolan då barnet utan bilder skulle kunna gå miste om samspel och aktivitet. Detta skulle

kunna tolkas som hindrande för barnets språkliga utveckling i enlighet med Fast (2001) som

betonar  samtalet  som  viktigt  för  detta.  Eftersom  pedagogen  dessutom  knöt  an  bilden  till

barnens erfarenhetsvärld styrks detta av Björklunds (2008) studie som visar att barnet blir

involverad genom att pedagogen bygger sitt berättande på barnets erfarenheter. Det bekräftas

även av Svensson (2009a) som menar att koppling till barnets erfarenhetsvärld kan bidra till

en personlig upplevelse som i sin tur kan hjälpa barnet att upptäcka språket. Genom att

pedagogen utgick från barnen och knöt an till deras erfarenhetsvärld menar vi att detta

medförde aktivitet när barn och pedagog samtalade om bilden. På så vis menar vi att barnets

språkliga utveckling möjliggjordes eftersom de var aktiva. Vi menar även att barnen bjöds in

till samspel då pedagogerna läste med inlevelse. Vi upplevde att barnen härmade det

pedagogen sade när hon inte läste entonigt och på så vis menar vi att ett samspel mellan barn

och pedagog uppstod. När pedagogen, förutom att läsa med inlevelse, också använde sitt

kroppsspråk upplevde vi istället att barnen härmade pedagogens kroppsspråk och ett icke-

verbalt samspel uppstod. Vi upplevde även att samspel uppstod när pedagogen skapade

ögonkontakt med barnen eftersom detta bidrog till att barnen gjordes aktiva. Då pedagogerna

placerade sig antingen på en stol framför barnen eller i soffan mellan barnen upplevde vi att

placeringen framför barnen möjliggjorde mer ögonkontakt. Då barnen placerade sig uppe på

ryggstödet resulterade detta i att pedagogerna som satt mellan barnen tvingades vända sig om

för att skapa ögonkontakt. Vi menar därmed att pedagogens placering framför barnen

möjliggjorde en naturligare ögonkontakt. Fast (2001) menar att ögonkontakt är viktigt

eftersom barnet då känner sig tilltalad och involverad i bokens handling. Vår tolkning är att

ögonkontakt kan bidra till samspel och därmed aktivitet vilket styrks av Sommer (2005) som

menar att aktivitet är betydande för utvecklandet av barnets språk. Således menar vi att

ögonkontakt är en bidragande faktor som möjliggör språkutveckling. Dock menar

Dominkovic´ med flera (2006) att närhet i form av kroppskontakt vid högläsning skapar

trygghet som ger god förutsättning för lärande. Detta menar vi skedde när pedagogen

placerade sig mellan barnen i soffan vilket medför att val av placering bör tas ställning till

innan högläsningen sker. Vi menar således att pedagogen inte alltid bör placera sig på samma

sätt vid högläsningsaktiviteten. Oavsett pedagogens placering menar vi att det är viktigt att

samspel sker  och  att  barnet  görs aktiv för att möjliggöra barnets språkutveckling. Detta då

barnet förvärvar språket genom samspel (Strandberg, 2006).
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6.3	Pedagogens	viktiga	roll	
I resultatet framgår det att pedagogernas förhållningssätt under högläsningen ser olika ut. I

några fall sågs bokens innehåll som mest centralt att förmedla då pedagogen läste boken i

obruten form. Detta skulle å ena sidan kunna möjliggöra barnets språkliga utveckling då Fast

(2008) menar att barnet ges möjlighet att lära sig nya ord och begrepp eftersom språket i

boken skiljer sig från det talade språket. Å andra sidan menar Svensson (2009a) att samtal om

texten är mer språkutvecklande än att läsa utan att föra dialog kring bokens innehåll. Detta

blev framträdande då pedagogerna relaterade texten till barnens erfarenhetsvärld. Dock blev

det mer framträdande att pedagogerna utgick från bilden i samtalen med barnen. Eftersom

barnen ofta pekade på bilderna menar vi att pedagogerna utgick från deras intressen vid

samtalet om bilden. Då pedagogerna dessutom satte bilden i relation till barnens

erfarenhetsvärld menar Dominkovic´ med flera (2006) att nya ord skulle kunna föras in i

samtalet vilket ger möjlighet för vidgad begreppsförståelse. I de fall när pedagogen relaterade

till barnens erfarenhetsvärld skulle på så vis barnets språkliga utveckling kunna möjliggöras.

Vi tolkar att särskilt en av pedagogernas förhållningssätt under högläsningen var att göra

barnen aktiva. Detta blev synligt då hon höll sig i bakgrunden och lät barnen komma till tals

och samspela med varandra. På så vis menar vi att hennes tillvägagångssätt skulle kunna

förstås, som det Säljö (2010a) beskriver, som en kommunikativ stötta där barnet vägleds av

den vuxne. Samspel är en förutsättning för lärande och då vårt resultat visar att barnen inte

enbart samspelade med den vuxne utan också med varandra, blev det synbart att barn i lika

hög grad kan lära av varandra. Strandberg (2006) beskriver den proximala utvecklingszonen

som närmsta utveckling som barnet klarar tillsammans med en mer kompetent person – men

ännu inte ensam. Denna kompetenta person menar vi kan vara såväl barn som vuxen. Den

proximala utvecklingszonen kan även förstås utifrån att pedagogerna utvidgade barnens

uttalanden med ett mer avancerat språk, vilket Dominkovic´ med flera (2006) ser som centralt

för barnets språkutveckling. Detta blev synligt när pedagogerna använde sig av oavslutade

meningar där barnen fick fylla i med enstaka ord. Dessa ord utvidgades av pedagogerna som

satte orden i ett sammanhang. Dock menar vi att detta tillvägagångssätt gjorde pedagogens

aktivitet mer framträdande än barnens, vilket skulle kunna förstås som hindrande för barnets

språkutveckling. Detta med utgångspunkt i att aktivitet är grunden för lärande (Strandberg,

2006). Vi menar att pedagogens utvidgning av ord inte bjuder in barnen till vidare samtal

vilket Svensson (2009a) ser som centralt för barnets språkutveckling. Pedagogerna använde

ibland ett avancerat språk som blev anpassat efter barnets nivå då en förklaring av ordet

skedde vilket Dominkovic´ med flera (2006) menar ger barnet möjlighet att senare kunna
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använda sig av det. Trots att vi med säkerhet inte kan veta om barnet förstår, kan deras

deltagande i ett spännande resonemang öppna upp för fortsatt utveckling på deras nivå

(Strandberg, 2006). Dock framgår det i Simonssons (2006) studie att barnet bör behärska

språket i böckerna som används under högläsningen. Detta skulle kunna problematiseras

utifrån ett sociokulturellt perspektiv som belyser den proximala utvecklinszonen, där språket i

böckerna bör ligga snäppet över barnets nivå för att utveckling ska ske (Strandberg, 2006). I

vårt resultat blev detta synligt då pedagogerna läste böcker som innehöll abstrakta ord. Fast

(2001) menar att pedagogen då bör ta ställning till om lyssnaren kan förstå innehållet ändå

vilket annars bör ges en kortare förklaring till då en längre förklaring kan störa läsningen.

Detta motsäger dock vårt resultat då pedagogen lät barnens hypoteser och tankar om de

abstrakta orden bli framträdande i förklaringen av ordet vilket medförde aktivitet hos barnet

och en längre förklaring. Pedagogens tillvägagångssätt kan däremot styrkas av Fast (2001)

som menar att frågor som utgår från barnens tankar och hypoteser bidrar till att barnen

använder sig av språket. På så sätt gjordes barnen också delaktiga i förklaringen av ordet,

vilket Bjar och Liberg (2010) ser som en central drivkraft för barnets språkliga utveckling.

Genom att pedagogen gjorde barnen delaktiga i förklaring av ord skulle detta således kunna

tolkas som möjliggörande för barnets språkliga utveckling då de fick använda sig av språket.

Detta bekräftas av Huebners (2000) studie där det framgår att barn som involveras i

sagoberättandet pratar mer och använder sig av ett mer komplext språk, vilket har en positiv

påverkan på språkutvecklingen. Dock lyfter Dominkovic´ med flera (2006) fram

problematiken att låta alla barn framföra sina tankar i en högläsningsaktivitet när barngruppen

är stor. Våra erfarenheter från resultatet visar däremot att gruppens storlek inte har någon

större påverkan på detta då motsatta exempel blev framträdande. I högläsningsaktiviteten med

fem barn präglades denna till stor del av barnens tankar och hypoteser till skillnad mot

barngruppen med tre barn där inte detta i lika hög grad blev synligt. Dessutom visar resultatet

att högläsningens varaktighet inte nödvändigtvis påverkar barnets möjlighet till involvering.

Oavsett högläsningsaktivitetens längd menar vi att barnen i lika hög grad kan göras aktiva.

Det är således pedagogens förhållningssätt, till i vilken utsträckning barnens tankar bör få i

högläsningsaktiviteten, som är av betydelse för detta.

6.4	Epilog	
Utifrån studiens resultat har vi kommit fram till att alla barn inte alla gånger ges lika

förutsättningar för språklig utveckling trots att de ingår i samma högläsningsaktivitet. Vi

menar att det till största del ligger i pedagogens förhållningssätt huruvida samspel och
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aktivitet ges utrymme. Vår tolkning är att de flesta barn vill samspela och vara aktiva i

högläsningsaktiviteten, men att de bemöts på olika sätt av pedagogerna vilket bidrar till att

barnen ges olika förutsättningar att vara aktiva. Att involvera barnet i högläsningen gör barnet

aktiv vilket i sin tur möjliggör språklig utveckling hos barnet eftersom de använder sig av

språket. Genom att pedagogerna relaterar bilden till barnets erfarenhetsvärld görs de

involverade och aktiva och ges möjlighet att upptäcka språket. När pedagogen utvidgar

barnets uttalanden är det dock pedagogens aktivitet som blir central. Detta skulle å ena sidan

kunna uppfattas som hindrande för barnets språkutveckling då de inte får använda sig av

språket i någon större utsträckning. Dock sätter pedagogen ordet i ett sammanhang och nya

ord kan föras in vilket å andra sidan skulle kunna möjliggöra barnets språkutveckling. Genom

att inte involvera barnet i högläsningen och därmed göra bokens innehåll till det centrala, ges

barnet inte möjlighet att formulera sig och vara aktiv vilket kan vara ett hinder för barnets

språkliga utveckling då de inte får samtala. Dock medför läsning i obruten form att barnet får

ta del av bokens språk vilket kan möjliggöra barnets språkutveckling eftersom det ger barnet

en förståelse för språkets uppbyggnad. Pedagogens lyhördhet för barnets kroppsliga och

verbala uttryck samt skapande av ögonkontakt är av betydelse för att inte viktiga samspel ska

gå förlorade. Vi menar att det annars finns en risk att barnet hindras i sin språkliga utveckling

då de inte ges möjlighet till samspel. Därmed är det viktigt att pedagogen bjuder in till

samspel och aktivitet under högläsningen för att barnet ska ges möjlighet att utveckla sitt

språk.

”Samtalet har varit, är och kommer alltid att vara den viktigaste arenan för lärande”

(Säljö, 2010b, s. 33).

6.4.1	Metoddiskussion	
Vi upplevde att observation som metod gav oss svar på våra frågeställningar och därmed vårt

syfte. Vi menar att observationerna gav oss en trovärdig bild av hur högläsning sker i

förskolan. Dock talar inte detta resultat om hur det normalt brukar se ut i verksamheten då vi

inte kan undgå att pedagogerna ville göra sitt bästa när vi iscensatte observationerna. Om vi

istället hade valt att utgå från till exempel en etnografisk ansats hade vi varit i den naturliga

miljön en längre tid vilket vi menar hade kunnat ge oss en ännu ärligare bild av hur

högläsningsaktiviteterna vanligen sker. Utifrån tidigare forskningsresultat, som säger att

högläsning i förskolan sällan sker, valde vi därmed att inte utgå från en sådan ansats då risken

funnits att vi inte skulle fått se sådana aktiviteter under vår relativt begränsade tid.  Eftersom
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vår studie baseras på en kvalitativ undersökning med endast fåtal medverkande förskolor, kan

resultatet bli svårt att generalisera, det vill säga att dra slutsatser av vår studies resultat till

andra förskolor. Dock har undersökningen gjorts med likartade grupper där alla pedagoger

varit utbildade förskollärare. På så vis menar vi att resultatet ändå kan stämma överens med

andra likvärdiga grupper.

6.4.2	Didaktiska	implikationer	
Utifrån vårt resultat, som visar att högläsningsaktiviteter i förskolan ger barn olika

förutsättningar för språklig aktivitet beroende på pedagogens förhållningssätt, tar vi med oss

att det är av vikt att barn ges möjlighet att få lyssna till olika pedagoger som läser högt. Detta

då vårt resultat visat på viss variation av hur pedagoger läser högt samt huruvida barn bjuds in

till samtal. Att använda sig av videoinspelning i verksamheten ser vi som ett viktigt verktyg

som kan synliggöra det vi inte är medvetna om. Detta kan, anser vi, bidra till större

medvetenhet kring sitt förhållningssätt när högläsning sker. Vi menar även att barn bör få

tillgång till olika gruppkonstellationer vid högläsningen då vårt resultat visar att de mest

verbalt aktiva barnen ges större utrymme att använda sig av språket. Vi menar att de barn som

använder sig mer av sitt kroppsspråk än det verbala språket bör få större uppmärksamhet av

pedagogen, då resultatet visar att dessa barn hamnar i skymundan. Pedagogens lyhördhet är

därmed av stor vikt för att alla barn ska ges likvärdiga förutsättningar för språklig aktivitet vid

högläsningen. Ögonkontakt med pedagogen, upplever vi, kan vara det lilla som krävs för att

barnet ska bli inbjuden eller inte.

	
6.4.3	Förslag	till	framtida	forskning		
Utifrån vad vår studies resultat visar anser vi att det är relevant att studera hur barn upplever

högläsningsaktiviteter på förskolan. Då vi tolkar att barn gärna vill samspela och vara aktiva i

sådana praktiker menar vi att en intressant utgångspunkt hade varit att, utifrån barnets

perspektiv, synliggöra deras uppfattningar av högläsning genom intervju med barnen. En

annan intressant utgångspunkt skulle kunna vara att studera huruvida visuellt stöd, det vill

säga konkret material, vid högläsningsaktiviteten skulle kunna möjliggöra språklig utveckling

hos barnet. Detta eftersom två av pedagogerna använde sig av detta i våra observationer som

vi upplevde intressant men som vi inte ansåg vara relevant för denna studie. Därmed skulle

detta kunna vara förslag till framtida forskning.
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Bilaga	1	

___________________��____________________

Information om medverkan i studie

Vi heter Johanna Killberg och Louise Vernersson och studerar sista terminen till förskollärare på
Högskolan i Halmstad. Under våren 2013 skriver vi ett examensarbete med fokus på högläsningens
betydelse för barns språkutveckling i förskolan. Högläsningen är viktig då den ligger till grund för
barnens ord- och språkbank. Barnen lär sig också att uppfatta struktur och meningsuppbyggnad
samt ges möjlighet att upptäcka samband mellan bokstäver och ljud. Forskning visar att kvaliteten
på läsningen är av betydelse för utvecklandet av barns språk. Och därmed är vårt syfte att studera
hur pedagoger läser högt för barn i förskolan och utifrån det diskutera barns möjligheter för språklig
utveckling.

För att kunna genomföra denna studie önskar vi att vid ett tillfälle få observera dig som
förskollärare under en högläsningssituation med en barngrupp. Vi kommer videofilma denna
situation för att få möjlighet att få syn på detaljer och därmed inte gå miste om viktiga pedagogiska
ögonblick. Vi beräknar att observationen kommer vara i ca 15-30 minuter.

Vi vill att du bestämmer följande:
· Bok
· Tidpunkt
· Plats
· Barngruppens storlek samt utformning
· Tillvägagångssätt

Vi kommer att behandla videoinspelat materialet med största respekt och endast i studiesyfte. Efter
avslutad studie kommer inspelat material samt anteckningar att förstöras. Studien kan komma att
publiceras offentligt. Förskola, barn och pedagoger förblir anonyma då fiktiva namn kommer att
användas. Medverkan i vår studie är frivillig och du har rätt att när som helst avsluta denna
medverkan.

Studiens resultat kommer vi sedan att skicka via mail till er och barnens vårdnadshavare ges på
detta sätt möjlighet att också ta del av resultatet.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Studenter Student         Handledare
Johanna Killberg Louise Vernersson         Liselott Fritzdorf
0739-45 85 61 0702-50 20 95
kiljoh10@student.hh.se verlou10@student.hh.se lotta.fritzdorf@hh.se

Jag väljer att medverka i studien:

Namn:_____________________________________________________________________

Förskola:___________________________________________________________________
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Bilaga	2	

___________________��____________________

Till berörda föräldrar, angående studie om högläsning i förskolan

Hej!
Vi heter Johanna Killberg och Louise Vernersson och studerar sista terminen till förkollärare på
Högskolan i Halmstad.

Under våren 2013 ska vi skriva ett examensarbete där vi har valt att fördjupa oss om
högläsningens betydelse för barns språkutveckling. Högläsningen är viktig då den ligger till grund
för barnens ord- och språkbank. Barnen lär sig också att uppfatta struktur och meningsuppbyggnad
samt ges möjlighet att upptäcka samband mellan bokstäver och ljud. Forskning visar att kvaliteten
på läsningen är av betydelse för utvecklandet av barns språk. Vårt syfte med studien är således att
studera hur pedagogerna läser högt för Era barn. Ert barn förväntas endast att delta som vid en
vanlig högläsningssituation på förskolan.

För att kunna genomföra denna studie kommer vi vid ett tillfälle att observera en
högläsningssituation. Vi kommer videofilma denna situation för att få möjlighet att få syn på
detaljer och därmed inte gå miste om viktiga pedagogiska ögonblick. Vi beräknar att
observationen kommer vara i ca 15-30 minuter.

Vi behöver således Er skriftliga tillåtelse att filma ert/era barn. Materialet kommer endast
bearbetas av oss två för att sedan förstöras efter avslutat examensarbete. Förskola, barn och
pedagoger kommer förbli anonyma då fiktiva namn kommer att användas, men åldern på barnen
kan dock komma att framskrivas.

Medverkan i vår studie är frivillig och Ert barn har rätt att när som helst avsluta denna medverkan.
Studiens resultat har ni möjlighet att ta del av som via mail sänds till pedagogerna på förskolan.

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor!
Med vänliga hälsningar

Student Student Handledare
Johanna Killberg Louise Vernersson         Liselott Fritzdorf
0739-45 85 61 0702-50 20 95
kiljoh10@student.hh.se verlou@student.hh.se lotta.fritzdorf@hh.se

Barnets namn:___________________________________________________________________

Barnet får delta under observationen;

JA  NEJ
Målsmans underskrift:_____________________________________________________________

Vänligen lämna till förskolan snarast!
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