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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad tidigare forskning sagt och vad som 

sägs om litteraturens betydelse och användningsområden i förskolans verksamhet. 

Frågeställningarna är: Vilken betydelse har litteraturen och högläsningen för barns 

utveckling av språket?, Hur kan vuxna påverka barnens literacyutveckling? och Hur kan 

boksamtal utformas i förskolan? 

 

Ett av de återkommande begrepp som beskriver barns lärande och utveckling av 

skriftspråket är litteracitet, eller engelskans literacy. Begreppet inkluderar både sociala 

och kulturella aspekter på lärande inom skriftspråkande, men också symboler, tecken, 

bilder och berättande. Samspelet, interaktionen, med människor i barnets omgivning är 

viktig i utvecklingen och lärandet och det är något som därför kan koppla 

litteracitetsutvecklingen till det sociokulturella perspektivet. 

 

Denna systematiska litteraturstudie visar att man på flera håll i världen använder 

litteraturen för högläsning, men utan att se den som ett verktyg för att öka barnens 

literacyförmågor. Analysen bygger på fyra studier som på olika sätt beskriver arbetet 

med barns litteracitet genom intervjuer och observationer. Materialet är hämtat från 

studier gjorda i Sverige, Australien, Amerika och Storbritannien.  

 

Resultatet visar att det finns stora kunskaper och erfarenheter kring arbetet med barn 

och literacy, som tyvärr inte framkommer i den dagliga verksamheten. Prioriteringen 

och planeringen av arbete med litteratur på olika sätt behöver komma fram och vara 

bland de viktigaste punkterna i förskolans arbete. Man kan ana att resultatet skulle 

förbättras om arbetet gjordes på en högre kvalitativ nivå än vad som nu är fallet. 
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1. Inledning 

Böcker och högläsning förknippas för många med barn och förskola. Litteraturen är en 

viktig ingrediens i barnens möte med skriftspråket, men också i utvecklingen av 

socialisering, självkänsla och identitet (Simonsson, 2004; Björklund, 2008; Dahlgren, 

Gustafsson, Mellgren, & Olsson, 2013). Ordet litteratur härstammar från latinets 

litteratu’ra (Nationalencyklopedin). Begreppet innefattar både skrivna och muntligt 

framförda texter, som beroende på utformning och språk sorteras inom olika genrer 

(ibid.). För de allra yngsta barnen är troligen bilderboken det första mötet med 

litteraturen och genom att få tillgång till böcker, lär sig barnen hur man hanterar dem, 

hur man bläddrar i dem och hur man håller i dem (Simonsson, 2004; Westerlund, 2009). 

Innan barnen förstår att texten förmedlar berättelsen kan de börja ”läsa” bilderna och 

skapa en inre, visuell, bild av handlingen. När barnen sedan får böckerna lästa för sig, 

kommer de att i samspel med vuxna och andra barn, få kunskap och förståelse för att 

orden bildar meningar och att dessa förmedlar ett budskap genom berättelsen 

(Dominković, Eriksson, & Fellenius, 2006; Björklund, 2008; Sheridan, Pramling 

Samuelsson, & Johansson, 2009). 

 

Ett av de återkommande begrepp som beskriver barns lärande och utveckling av 

skriftspråket är litteracitet, eller engelskans literacy (Barton, 1994; Säljö, 2005; 

Björklund, 2008; Fast, 2008). Begreppet är brett och innefattar numera både sociala och 

kulturella aspekter på lärande inom skriftspråkande, men också symboler, tecken, bilder 

och berättande (Nationalencyklopedin). Samspelet, interaktionen, med människor i 

barnets omgivning är viktig i utvecklingen och lärandet och det är något som därför kan 

koppla litteracitetsutvecklingen till det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2005; 

Björklund, 2008; Smidt, 2010; Sommer, Pramling Samuelsson, & Hundeide, 2011). 

Interaktionen startar redan hos det nyfödda barnet när det får kontakt med sina föräldrar 

eller vårdnadshavare. Björklund (2008), menar att det första steget mot 

skriftspråksutveckling och kommunikation sker i det lilla barnets joller, gester, 

kroppsrörelser och mimik. Beroende på hur barnet uppmuntras och hur den närmaste 

omgivningen ser på litteratur, högläsning och berättande, kommer barnet bära med sig 

olika kulturella och sociala erfarenheter till förskolan och skolan (Dominković, 

Eriksson, & Fellenius, 2006; Björklund, 2008; Chambers, 2014). Vikten av att tidigt 

införa högläsning för det lilla barnet beskrivs som stort och detta är något som tas upp 

mera ingående i en senare del av arbetet.  
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Under den senaste VFU-perioden (VerksamhetsFörlagd Utbildning, våren 2017), fick 

jag möjligheten och förmånen att arbeta med litteratur och boksamtal tillsammans med 

en mindre grupp barn. De många givande samtalen där fantasi och verklighet blandades, 

skapade större nyfikenhet kring hur arbetet med litteratur, högläsning, samtal och 

berättande kan användas i förskolan. Att hitta sätt att genom litteraturen och samtalen 

reflektera kring ämnen som utmanar rådande normer i samhället och som tar upp 

situationer som kan vara svåra att hantera, till exempel skilsmässor, sjukdomar och 

dödsfall, blir en del av kommande och utmanande arbete.  

 

I den svenska förskolans läroplan, Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016), som i det 

fortsatta arbetet kommer att benämnas Lpfö98, kan man bland annat läsa att:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

- utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner 

- utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 

och samtala om dessa. (Skolverket, 2016, s. 10) 

Utgångspunkten för examensarbetet är vad tidigare litteratur och forskning visar inom 

ämnesområdet, samt iakttagelser och erfarenheter från både VFU och arbete på olika 

förskolor. Utifrån detta intresseområde genomförs en systematisk litteraturstudie för att 

få en överblick över det forskningsfält som beskriver litteraturen och dess användning i 

förskolan. Med i tanken finns också den didaktiska inriktningen, läran om 

undervisningen. Inom didaktiken nämns de didaktiska grundfrågorna – vad, varför, hur  

(Skolverket, 2016) där relationen mellan innehåll (vad som ska ingå i undervisningen), 

syfte (varför just detta ska ingå och hur barnen/eleverna kan uppmuntras och motiveras 

att lära och uppnå vissa mål), samt metod (hur undervisningen ska gå till), är det 

centrala. Den didaktiska triangeln beskriver vidare relationerna mellan elev-innehåll, 

elev-lärare, samt lärare-innehåll (Lindström & Pennlert, 2016; Skolverket, 2016). 

Relationen mellan elev och innehåll, där eleven tar emot, bearbetar och skapar en 

förståelse för innehållet, möjliggör lärande. Relationen mellan lärare och elev, men 

också mellan elev-elev, sker i ett socialt sammanhang och bidrar till utveckling inom 

kommunikation, förståelse för sig själv och andra, samt demokratiska värderingar. Den 
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tredje relationen, lärare-innehåll, inriktar sig mot lärarens kunskaper inom olika ämnen, 

lärarens ämneskompetenser, som ger läraren de möjligheter som behövs för att stötta 

och uppmuntra eleverna till lärande. Lindström och Pennlert (2016), menar att lärarens 

didaktiska kompetens fungerar när läraren har kunskap om undervisningen och lärandet, 

men också kunskap i själva undervisningen, i undervisandet.  

 

För att barn ska kunna lära sig läsa och utveckla förståelsen för ord och text, krävs bland 

annat fonemisk medvetenhet (att kunna förstå sambandet mellan en bokstav och dess 

språkljud), kunskap om bokstäverna (bokstavskännedom), samt syntaktisk förmåga (att 

kunna sätta ihop meningar i talspråkliga sammanhang) (Westerlund, 2009; Dahlgren, 

Gustafsson, Mellgren, & Olsson, 2013).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Den sociala och kulturella interaktionen nämns som en grundläggande faktor i barns 

lärande och utveckling. I arbetet inom förskola och skola kan litteraturen användas som 

ett verktyg för att i interaktion uppmuntra och vägleda barn/elever till en god 

litteracitetsförmåga. Dessa komponenter väcker ett intresse för att vidare undersöka hur 

detta arbete på bästa sätt kan bedrivas.  

 

Utifrån intresset för litteraturen och dess användningsområden inom förskolans 

verksamhet, genomförs i detta examensarbete en systematisk litteraturstudie för att 

skapa överblick över det forskningsfält som finns inom området.  

 

Syftet med arbetet är att undersöka vad som tidigare sagts och vad som numera sägs om 

litteraturens betydelse och användningsområden hos barn i förskolans verksamhet.  

 

Följande frågeställningar har formulerats: 

- Vilken betydelse har litteraturen och högläsningen för barns utveckling av språket? 

- Hur kan vuxna påverka barns literacyutveckling? 

- Hur kan boksamtal utformas i förskolan? 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I följande avsnitt belyses djupare några av de begrepp som har en central betydelse för 

examensarbetet. Dessa begrepp är högläsning, litteracitet/literacy, sociokulturellt 
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perspektiv samt didaktik. Därefter följer en genomgång av tidigare forskning inom 

området högläsning och litteraturanvändning i förskolan. Men först något om vad 

styrdokument och riktlinjer säger angående utbildning, demokrati och barns rättigheter.  

 

Artikel 28 i FN:s barnkonvention (UNICEF Sverige, 2009), gör gällande att alla barn 

har rätt till utbildning. Efterföljande artikel, artikel 29 (ibid.), påpekar också att barnens 

utbildning ska innehålla förutsättningar för utveckling av personlighet och kulturell 

identitet, respekt för de mänskliga rättigheterna och för alla kulturers likheter och 

olikheter. Barnen ska dessutom, enligt Lpfö98 (Skolverket, 2016), lära sig att leva i ett 

demokratiskt samhälle, där allas lika värde är centralt. En del av demokratin är de 

rättigheter som säger att alla människor har rätt till inflytande, även barn i förskolan 

(Westlund, 2010; Regeringskansliet, 2011).  

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s. 8), står bland annat att förskolans uppdrag är 

att:  

… sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende 

av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning… 

För att hålla en demokrati levande behövs aktiva och deltagande människor och barnen 

måste därför få möjligheten att skapa mening med hjälp av tidigare erfarenheter i 

samspel med nya kunskaper (Björklund, 2008; Westlund, 2010). Hur barnens inflytande 

i förskolan och skolan ska utformas och hur stor plats barnens medbestämmanderätt ska 

få, är något som diskuterats i olika sammanhang (Westlund, 2010). Det är en svår fråga 

när det handlar om barn i ung ålder och man frågar sig om de verkligen kan förstå och 

klara av att välja och utforma sin vardag inom till exempel förskolan. Frågan är också 

var gränsen går och om vuxnas ansvar ska läggas på barnen. Westlund (2010) beskriver 

att demokratin i förskolan och skolan kan ses som en gemensam dialog, ett möte mellan 

barn och vuxna, där de olika tankarna och idéerna får blandas. Utvecklingen och 

lärandet hänger inte enbart på barnets ålder, utan snarare på de erfarenheter, till exempel 

litteracitet, och det samspel som sker i samverkan med andra människor runt omkring 

barnen, något som också stöttas av tankarna inom det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2005; Dominković, Eriksson, & Fellenius, 2006; Björklund, 2008; Westlund, 

2010).  
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2.1 Litteratur och högläsning 

I mängden information som omger oss i samhället och världen, är det nödvändigt att 

kunna läsa och förstå de texter och begrepp som möter oss (Björklund, 2008; UNESCO, 

2017). Trots detta påstående finns det, enligt UNESCO (2017), omkring 750 miljoner 

människor runt om i världen som inte har tillgång till en sådan grundläggande färdighet. 

Det finns ett flertal organisationer och personer som arbetar med att sprida kunskaper 

inom läs- och skrivområdet, däribland UNESCO, som under 2017 publicerade en 

rapport om de senaste femtio årens arbete för främjande av litteracitet runt omkring i 

världen. Rapporten utkom till femtioårsjubileet av Internationella Läskunnighetsdagen, 

och beskriver de framgångar som arbetet, Education for All (EFA), haft under åren 

2000-2015 (ibid.). EFA har bidragit till kunskaper om litteracitet, men också till 

information om de positiva effekter som följer skriftspråkandet, både sociala, 

personliga, ekonomiska och samhälleliga faktorer. Rapporten beskriver ländernas 

framsteg när det gäller litteraciteten, men påpekar också de sociala och kulturella 

skillnader som i vissa länder gör uppdraget mera svårhanterligt. Trots detta framförs en 

stor optimism när det gäller UNESCO:s mål att år 2030, ”ensure inclusive and equitable 

quality education and promote lifelong learning opportunities for all” (ibid.).  

 

I Storbritannien har man under 25 år arbetat läsfrämjande med projektet Bookstart 

(Booktrust, 2017), som vänder sig till föräldrar och barn mellan 0-5 år. Arbetet går ut på 

att informera och inspirera föräldrar att tidigt börja högläsa för sina barn, då detta ska 

främja barnens litteracitetsutveckling under hela livet. Arbetet bedrivs framför allt i 

socialt utsatta områden i England och Wales och stöttas finansiellt av det brittiska 

kulturdepartementet. Liknande satsningar görs på flera håll i världen, bland annat i 

Danmark och i Sverige. Det svenska Kulturrådet har fått i uppdrag av Regeringen och 

Kulturdepartementet att genomföra nationella läsfrämjande insatser och Bokstart 

(Kulturrådet, 2016), är ett resultat av detta. I ett förslag från den svenska regeringen, 

som kallas Läsa för livet (Prop., 2013/14:3), står bland annat:  

 

Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda 

förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög 

kvalitet.  

I propositionen står också att en särskild satsning bör göras för att framför allt stödja 

barns och ungdomars läsförmåga och lust till vidare läsning (ibid.).  
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2.2 Litteracitet eller literacy  

Litteracitetsområdet, engelskans literacyområde, är stort och innehåller förutom läsande 

och skrivande, även bilder, symboler, tecken, sång, drama och olika former av media 

(Barton, 1994; Björklund, 2008; Fast, 2008; Nationalencyklopedin). Björklund (2008) 

anser också att barnens första joller och gester, interaktion men den närmaste 

omgivningen, ska räknas till litteracitetsutvecklingens första stadier. Björklund menar 

att kommunikationen mellan människor har en central roll inom litteracitetsområdet och 

det är genom kommunikationen, både verbal och icke-verbal, som mening skapas 

tillsammans med omgivningen. Kommunikationen, dialogen och samspelet, den så 

kallade interaktionen, är byggstenar för barnens lärande och utveckling (ibid.). 

 

Svensson (2009), menar att litteracitet även innebär att kunna tolka och förstå budskap, 

att kritiskt kunna granska och dra logiska slutsatser utifrån texter, bilder, filmer och 

andra medier. Vidare säger Svensson, i likhet med bland andra Björklund (2008), att 

detta är något som lärs i samverkan med andra människor och att miljön, kontexten, 

spelar stor roll för hur denna inlärning ser ut. Med andra ord kan innehållet och 

samtalen skilja sig åt beroende på miljö, värderingar och normer. En text eller annan 

media kan tolkas utifrån de erfarenheter och kunskaper som individer inom olika 

kontexter har.  

 

2.3 Sociokulturellt perspektiv 

Den svenska förskolans läroplan (Skolverket, 2016), bygger på sociokulturella teorier 

där tanken är att barn lär sig genom att samverka och kommunicera med andra 

människor och i olika miljöer (Säljö, 2005). Barnen lär i samspråk med sin omgivning, 

både verbalt och kroppsligt, samt utifrån de erfarenheter och kunskaper de redan 

besitter. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009), skriver att barnen måste 

betraktas som en helhet där deras kognitiva, sociala och känslomässiga utveckling och 

lärande inte kan skiljas från varandra, utan hela tiden ses som samverkande faktorer i 

kommunikationen och agerandet med omgivningen. Detta, menar de, är något som 

förskollärare/lärare bör bära med sig när de arbetar tillsammans med och för barnen 

(ibid.).  
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Inom det sociokulturella perspektivet talas det om den närmaste utvecklingszonen/zone 

of proximal development (Fast, 2008; Smidt, 2010). Begreppet förklarar glappet mellan 

det barnet kan göra utan hjälp och den potentiella nivå barnet kan nå med viss hjälp 

(Smidt, 2010, s. 161). Bruner förklarar den närmaste utvecklingszonen med hjälp av 

begreppet scaffolding (byggnadsställning) (Smidt, 2010, s. 163). En byggnadsställning 

är ett tillfälligt stöd som tas bort när arbetet avslutats, när barnet klarar uppgiften på 

egen hand. Stödet formas framför allt genom dialog mellan barnet och en mer 

kompetent annan (ibid.).  

 

Vygotskij (Smidt, 2010) och Säljö (2005) är ett par av dem som tagit fasta på de sociala 

delarna av kommunikationen och litteraciteten och knutit denna utveckling till det 

sociokulturella perspektivet. Säljö menar att det är språket som ger oss tillgång till 

begrepp och lärande där vi bland annat får förståelse för former, färger och 

kategoriseringar av artefakter. Språket används för att förmedla kunskaper och 

information mellan varandra, både med verbala och icke-verbala uttryck, genom bland 

annat bilder, texter och handlingar. Det sociokulturella beteendet har rötter i hur 

människor format och formar sociala och kulturella miljöer, normer, värderingar och 

erfarenheter. I samvaron och kommunikationen med omgivningen får barnet kunskaper 

om världen och blir delaktig i den sociala kontexten. Att kommunikation och dialog är 

viktiga och centrala delar av människors liv, tar Bakhtin (Holquist, 2002; Salgado & W 

Clegg, 2011; Malmbjer, 2017) sikte på när han talar om sin ”theory of communication” 

och dialogismen. Dialog uppkommer mellan en avsändare och en mottagare och det är 

dialogen som kan binda ihop jaget med den andra. I den dialogiska diskursen får tankar, 

reflektioner och kritiska inslag plats och dessa kan i sin tur leda till förändringar och 

förbättringar. Men, påpekar Bakhtin (Malmbjer, 2017), en dialogisk handling innebär 

också att man måste lyssna på, uppmärksamma och svara på det som en avsändare 

skickar.  

 

Björklund (2017), skriver om de yngsta barnens pekande där de kan fånga en annan 

människas uppmärksamhet genom att denne följer barnets finger med blicken. Den 

uppmärksamhet och uppmuntran som barnet får i dessa sammanhang, i interaktionen, 

påverkar barnets intresse för språket (ibid.). Björklund, menar vidare att det är genom 

kommunikationen och interaktionen som barnet lär sig att se situationer och saker ur en 
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annan människas perspektiv och samtidigt lär sig förstå både sina egna och andras 

känslor och avsikter.  

 

2.4 Didaktik 

Didaktik är konsten att lära andra, läran om undervisningens var, vad, när, hur och 

varför (Dahlgren L. O., 2007). En rekommendation för didaktiskt arbete med barn inom 

skriftspråkande är följande (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, & Olsson, 2013, ss. 171-

173).  

Syssla med skriv- och läsaktiviteter i olika sammanhang och på olika sätt så att lång tid ägnas åt 

skriftspråket, sammanlagt. 

Allt arbete måste präglas av skriv- och läsglädje för att upplevas meningsfullt av och vara 

utvecklande för barnet. 

Stöd barnen i att utveckla talspråklig och skriftspråklig medvetenhet.  

Se till att miljön runt barnen på ett positivt sätt innehåller och understödjer skriftspråklig 

verksamhet.  

Arbetet bedrivs med utgångspunkt från barns omvärld, erfarenheter och skriftspråkliga 

utvecklingsstadier. 

Utgå från de grundläggande likheterna mellan talat och skrivet språk. 

Samverka så att barn, föräldrar, lärare och skolledare är delaktiga i arbetet och tar ansvar för tal- 

och skriftspråksutvecklingen.  

 

2.5 Tidigare forskning 

Läs- och skrivkunnighet anses vara en viktig del i samhället. Inom detta område ingår 

den så kallade visuella litteraciteten (Fast, 2008), vilken innebär att kunna kommunicera 

med och genom bilder, samt tolka bilder av olika slag. Bland andra Björklund (2008), 

påpekar att det är av stor betydelse att barn tidigt får komma i kontakt med bilder och 

lära sig att avläsa dem. Att kunna förstå och tolka bilderna kan också underlätta när 

barnet ska lära sig att läsa och förstå orden i en text.  

 

Det finns en stor del forskning som pekar på att barnets intresse för litteratur och 

litteracitet påverkas av hur vårdnadshavarnas och den närmaste omgivningens intresse 

för böcker, språk och skrift ser ut (Svensson, 2009; Andersson, 2015). Närstående som 

visar intresse och engagemang för till exempel högläsning lägger en god grund för 
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barnets utveckling av skriftspråk och läskunnighet och underlättar barnets kommande 

läs- och skrivförmåga i skolan, skriver bland andra Andersson (ibid.).  

 

Svensson (2009), har i en studie tagit hjälp av blivande förskollärare för att ta reda på 

hur vanligt det är med högläsning och dialog i förskolan och förskoleklassen. Resultatet 

visar av 15 % av studenterna upplevde att läsning förekom varje dag i förskolan för hela 

gruppen, jämfört med förskoleklassen där ungefär hälften läste för hela gruppen varje 

dag. Studien visade också att det är vanligare att högläsning sker i mindre grupper i 

förskolan, än i förskoleklassen. När enskild läsning förekom, var det i förskolan. 

Svensson ifrågasätter om förskollärarna är medvetna om vikten av högläsning och 

boksamtal trots flera års fortbildning inom detta område (ibid.).  

 

En av dem som starkt engagerat sig för litteraturens betydelse, högläsning och dialog är 

Chambers (2014). Han skriver bland annat om läsandets cirkel där han poängterar några 

viktiga ingredienser kring läsningen: Att välja, ”Att läsa”, Reaktion/respons, samt 

Vuxenstöd. Att välja handlar bland annat om tillgången på litteratur, hur den presenteras 

och dess åtkomlighet. Att läsa innefattar både egen läsning, men också högläsning/att 

lyssna på böcker och framför allt att få tiden att läsa/lyssna. Reaktion/respons innebär 

boksamtal och dialog och mitt i cirkeln finner man det, som Chamber påpekar, viktiga 

vuxenstödet.  

 

3. Metod 

Informationen om språkutveckling, litteracitetsutveckling och boksamtal via litteratur, 

Internet och tidskrifter, är stor och innehållsrik. För att avgränsa examensarbetet valdes 

utgångspunkt i begreppen högläsning, vuxenstöd och boksamtal. Det empiriska 

materialet utgörs av texter inom detta examensarbetes intresseområde.  

Sökning har främst skett via Högskolan i Gävle, HiG, i databaserna Discovery och 

ERIC. Nedan ses en tablå med sökdatum, sökord, avgränsningar och antal träffar. 

Artiklarna har granskats med hjälp av ”Checklista för kvalitativa artiklar” (Eriksson 

Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, ss. 188-192). Se bilaga 1.  
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Databas Datum Sökord Avgränsning Antal träffar 

ERIC 

EBSCOhost 

via HiG 

20180317 ”childrens 

literature” 

Peer reviewed 

Fulltextformat 

 

  AND 

”reading to 

children at 

young age” 

  

  AND 

“preschool or 

kindergarten or 

early childhood 

education” 

 

32 

HiG Discovery 20180426 ”reading 

aloud” 

Peer reviewed 

Fulltextformat 

År 2010-2018 

English 

 

  AND 

”childrens 

literacy” 

  

  AND 

”preschool or 

kindergarten or 

early childhood 

education” 

 

245 

   Akademiska 

tidskrifter 
231 

   Publikation:  

Journal of Early 

Childhood 

Literacy 

25 

DiVA 20180509 ”högläsning i 

förskolan” 

Avancerad 

sökning- 

studentuppsatser 

Svenska 

Fulltext 

År 2010-2018 

 

  ”samtal”  36 

 

Som framgår av ovanstående tablå, har samtliga sökningar avgränsats till ”peer 

reviewed” och ”fulltextformat”, samt begränsats till åren 2010-2018. Avgränsningarna 

gjordes för att dels få en granskad och dels en uppdaterad forskning att utgå ifrån. Det 

enorma utbudet av artiklar gällande barn och barns litteracitet gjorde också att artiklar 

med innehåll som till största del handlar om arbetet med sång, teckenkommunikation/-

stöd (TAKK), IT och/eller funktionsnedsättningar valdes bort. Flertalet av de sökta 

studierna innehåller kvalitativa metoder med materialinsamling genom intervjuer och 
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observationer med videoinspelning. Det sociokulturella perspektivet med 

meningsskapande, samspel och vuxen-barn-interaktion är i fokus i samtliga studier.  

 

För att få en överblick över de tidigare examensarbeten och studentuppsatser som gjorts, 

samt få en aning om deras resultat, gjordes en sökning i DiVA-portalen och därefter en 

granskning och kort sammanställning av dessa arbeten. Detta för att ytterligare öka 

bakgrundskunskaperna och få en inblick i hur den svenska förskolans arbete med 

litteratur och högläsning ser ut.  

 

Urvalet av artiklar har skett med tanke på examensarbetets syfte och frågeställningar 

samt med utgångspunkt i det didaktiska området. Genom att ta del av artiklarnas 

sammanfattning och resultat har totalt fyra artiklar valts ut. Två longitudinella studier 

för att kunna jämföra svensk och amerikansk forskning. En australiensisk studie 

eftersom man i Australien länge arbetat med språkutveckling för att stödja 

urbefolkningen. Den fjärde studien beskriver arbetet med personifierade barnböcker och 

hur barn kan lära sig nya ord. 

 

Försök gjordes att jämföra de longitudinella studierna med då de utformats på olika sätt 

var det inte möjligt. Däremot gav de var för sig relevant information till detta 

examensarbete.  

 

4. Resultat 

Efter genomgång av ett antal tidigare examensarbeten och studentuppsatser från skilda 

lärosäten i Sverige, kan konstateras att många pedagoger använder litteraturen och 

högläsningen som ett återkommande inslag i verksamheten. Pedagogerna är i det stora 

hela överens om att det är viktigt att läsa och samtala med barnen, men observationerna 

och intervjuerna visar att variationerna är stora mellan olika förskolor när det gäller 

arbetet med litteraturen. På flera håll påvisas en stor brist när det gäller innehav av olika 

typer av litteratur och böckerna är också mer eller mindre tillgängliga för barnen. 

Observationer visar att pedagogernas vilja att arbeta med litteratur och till exempel 

boksamtal är större än vad som i själva verket utförs, bland annat på grund av tidsbrist.  

 

Nedan kommer en presentation av de forskningsartiklar som valts ut som representativa 

för examensarbetets syfte och frågeställningar. De två longitudinella studierna under 4.1 
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och 4.2, den australiensiska under 4.3 och slutligen studien om personifierade 

barnböcker under 4.4. Under 4.5 följer en analys av artiklarna.  

 

4.1 The role of Frequent, Interactive Prekindergarten Shared 

Reading in the Longitudinal Development of Language and 

Literacy Skills 

 

Zucker, Cabell, Justice, Pentimonti och Kaderavek (2013), undersöker hur man tidigt 

kan öka barns literacyförmåga. De utgår ifrån begreppen shared reading, som innebär 

interaktion och diskussion när en vuxen och ett eller flera barn tittar i en bok 

tillsammans, samt extratextural talk, vilket innebär en meningsfull och planerad dialog 

om texten. De skriver också om the literal level (att läsa på raderna) och inferential level 

(inferens ( (Mellgren & Gustafsson, 2009)), läsa mellan raderna).  

 

Den amerikanska longitudinella studien med 28 lärare och 178 barn, med 

huvudsakligen asiatiskt eller afrikanskt ursprung, sträckte sig över två läsår. De 

deltagande barnen kom från så kallade riskgrupper, där föräldrarnas socioekonomiska 

status och låga utbildningsnivåer gjorde dem sårbara i sin kunskapsutveckling. 

Merparten av de deltagande barnen pratade dock engelska i hemmet.  

 

Lärarna fick varje vecka en ny bok som de skulle läsa minst fyra gånger. Samtliga 

läsningar videofilmades och materialet skickades regelbundet till 

undersökningsgruppen. Forskarna skickade generella kommentarer tillbaka till lärarna, 

till exempel om att barnen verkade tycka om boken. Videofilmerna och lärarnas 

loggböcker analyserades för att man skulle kunna se om, eller hur, frekvens och 

användning av boksamtal utvecklade barnens literacyförmågor.  

 

Resultatet visar att mer än hälften av boksamtalen utgick ifrån nivån att bokstavligt läsa 

på raderna, medan ungefär en tredjedel var på inferensnivån, att läsa mellan raderna. 

Endast en liten del av samtalen fokuserade på fonologisk medvetenhet och ordkunskap. 

Det framkommer utifrån studiens resultat att endast ett fåtal lärare använde hög nivå på 

boksamtalen.  
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4.2 Read-alouds in preschool – A matter of discipline? 

  

I en svensk studie av Damber (2015), har man med hjälp av ett antal 

förskollärarstudenter, försökt ta reda på hur högläsningen i de svenska förskolorna ser 

ut. Studien är ett samarbete mellan tre svenska universitet/högskolor och 

observationerna har genomförts på 39 olika förskolor runt om i Sverige. Studenterna 

fick i uppgift att under en vecka av sin praktikperiod fylla i ett speciellt framtaget 

observationsschema där man ville ta reda på hur litteraturen användes för att stödja 

språk- och kunskapsutvecklingen, identitetsskapandet, samt andra sociala egenskaper.  

 

Frågorna som skulle uppmärksammas var hur ofta och hur länge läsningen pågick, vem 

som valde böckerna och initierade läsningen, vilken form av språkstimulering som 

ingick, samt om det fanns några språkstimulerande aktiviteter före, eller efter läsningen. 

Studenterna deltog aktivt i forskningen genom att fylla i schemat, reflektera över och 

analysera observationerna.  

 

Resultatet visar att läsning i den svenska förskolan sker regelbundet, men att samtal om 

böckerna sällan genomförs. I stället används läsningen mera som en disciplinär och 

lugnande åtgärd, till exempel inför eller efter måltid, så kallad läsvila. Högläsningen 

utkonkurreras ofta av andra aktiviteter. Undersökningen visar också att barnen oftast 

väljer böcker, men att själva läsningen initieras av pedagogerna. Dialogerna visar sig 

innehålla ordförståelse, men sällan öppna frågor eller frågor med anknytning till barnens 

verklighet.  

 

Forskarna undrar hur det kommer sig att förskollärare, trots senare års 

fortbildningsinsatser, fortfarande sällan eller aldrig arbetar med dialogläsning för att 

stödja barnens litteracitetsutveckling.  
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4.3 ”Is That What We Do?” Using a conversation-analytic approach 

to highlight the contribution of dialogic reading strategies to 

educator-child interactions during storybook reading in two 

early childhood settings 

  

I en studie från Australien har författarna (Cohressen, Niklas, & Tayler, 2016), använt 

en konversationsanalys för att upptäcka olika former av interaktion mellan barn och 

lärare i en dialogisk läsning. De (ibid.) skriver bland annat att barn lär bäst när de själva 

är aktivt involverade i läsningen, snarare än när de enbart är passiva lyssnare. 

Konversationsanalysen fokuserar på mänsklig interaktion och hur individerna reagerar i 

olika situationer, men däremot inte på varför de reagerar som de gör. Denna studie riktar 

sig mot dialogen och inte mot hur pedagogerna genomför läsningen, man tittar alltså 

inte på kvaliteten på läsandet och genomförandet.  

 

Studien beskriver fem nyckelfaktorer, eller dialogläsningsstrategier (dialogic prompts), 

som kan användas vid läsningen för att barnens intresse för böcker ska öka, samt för att 

deras literacyförmåga ska utmanas och utvecklas. Den första strategin är den så kallade 

completion prompt, som innebär att läraren ber barnet fylla i slutet av en mening. 

Lärarens/läsaren kan göra det tydligt för barnet genom en kort paus innan det sista 

ordet, genom att förändra sin röst, eller dra ut på de sista orden innan pausen. Barnet lär 

sig då vara uppmärksam på vad som ska komma och förstår att han eller hon ska fylla i 

det som utelämnas. Den andra strategin, recall prompt, går ut på att läraren ställer frågor 

till barnet för att uppmuntra till återberättande av historien. Open-ended prompt, innebär 

att läraren ställer öppna frågor till barnet under läsningen och därmed ges möjlighet och 

uppmuntras till dialog. Den fjärde faktorn, Wh-prompt, syftar på att läraren använder 

wh-frågor – What, Why, When, Where samt How. Den femte och sista faktorn eller 

strategin är distancing prompt. Denna innebär att läraren använder bilderna och texten i 

boken för att sätta dessa i samband med barnets självupplevda erfarenheter och 

kunskaper. Boken används som en länk till barnets verklighetsvärld och tanken är att en 

dialog ska kunna uppstå om det som barnet känner till.  

 

Studien har genomförts med videoupptagning i autentiska miljöer i två förskolor. I den 

ena gruppen deltog tre barn och en pedagog, medan den andra gruppen bestod av 17 
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barn och en pedagog. Analysen har genomförts utifrån de ovan beskrivna 

dialogläsningsstrategierna och sammaförts till en helhet.  

 

Resultatet visar att pedagogerna i dessa två fall, framför allt använder sig av strategi 

nummer 1 – att låta barnen fylla i slutet på meningar, men att det till exempel inte gavs 

särskilt många tillfällen att återberätta eller att svara på öppna frågor.  

 

4.4 Reading personalized books with preschool children enhances 

their word acquisition  

 

Kucirkova, Messer och Sheehy (2014), har i sin studie tagit reda på hur barns inlärning 

påverkas när de får läsa/höra böcker med personligt innehåll. Personalized books, 

innebär att böckerna till exempel innehåller barnets namn och handlar om saker som 

barnet har personlig erfarenhet av. 

 

18 förskolebarn från Storbritannien deltog i studien. Varje barn tilldelades en bok 

innehållande en personifierad del och en allmän del. Barnens föräldrar fick i uppgift att 

fotografera det egna barnet när han eller hon var glad eller lekte utomhus. Föräldrarna 

fick också besvara frågor kring barnets intressen, leksaker, favoritkläder med mera. 

Bilderna och informationen användes sedan till den personifierade delen av boken. Till 

den allmänna delen togs liknande miljöbilder ut från en databas.  

 

Till böckerna valdes totalt åtta olika ord ut, fyra till den personifierade delen och fyra 

till den allmänna delen. Dessa ord är sådana som barn under 15 år normalt inte kan. 

Varje ord representerades av dels en bild och en beskrivning, dels av en 

känslostämning, antingen positiv, negativ eller neutral. Studien genomfördes med hjälp 

av videoinspelning av ett testtillfälle och därefter enskild högläsning av boken. Efter en 

vecka utfördes ytterligare ett test, en bokläsning och ett tredje test. Varje testomgång 

innehöll tre delmoment: a) bildigenkänning (picture test), b) definitionsövning 

(definition test) där barnet till exempel fick frågan om ”Does fowl mean a fish or a 

bird?” (Kucirkova, Messer, & Sheehy, 2014, s. 234), samt c) identifikation av 

känslotillstånd (emotional valence test). Testernas olika delar sammanfördes därefter till 

tre diagram.  
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Det är, enligt studien, lättare för barnen att lära sig nya ord när text och bild är 

personifierade, än när litteraturen är mer allmän. Testomgång 2 och 3 ger signifikant 

bättre resultat vid både bildigenkännings- och definitionstesterna i de personifierade 

bokdelarna, än i de allmänna delarna. Däremot visar resultaten ingen markant skillnad 

när det kommer till det tredje delmomentetet om känslotillstånd.  

 

4.5 Analys av artiklarna 

 

Nedan följer en analys av de presenterade artiklarna utifrån de frågeställningar som 

examensarbetet behandlar.  

4.5.1 Vilken betydelse har litteraturen och högläsningen för barns 

utveckling av språket? 

 

Samtliga artiklar lyfter fram högläsningen som en viktig del i all form av 

språkutveckling. Det konstateras att högläsning med samtidig dialog mellan deltagarna 

ger ökad ordkunskap och textförståelse. Man har i dessa studier sett att kvaliteten på 

samtal och läsning ger större effekt än kvantiteten när det gäller barnens 

språkutveckling. De lyfter också fram att ett genomtänkt och systematiserat språkarbete 

gynnar de barn som befinner sig i riskzonen för språkliga svårigheter. Det kan handla 

om socioekonomiska skillnader, språkstörningar eller barn som inte får någon 

literacystimulans i hemmet. Zucker et al. skriver bland annat att “”just reading a lot” 

does not necessarily result in children’s code-related skill development” (2013, s. 1435).  

 

Både Damber (2015) och Cohressen, Niklas och Tayler (2016), skriver att genomtänkt 

och välplanerad läsaktivitet är avgörande för att stödet till barnens litteracitet ska bli så 

stort som möjligt. Närheten till barnens erfarenheter och verklighet ökar förmågan att ta 

till sig nya ord är också något som nämns i samtliga studier.  

 

En skillnad mellan den svenska undersökningen (Damber, 2015) och de övriga tre 

studierna (Zucker, 2013; Kucirkova, Messer, & Sheehy, 2014; Cohressen, Niklas, & 

Tayler, 2016), är att Damber beskriver frekvensen av högläsning utan att styra bokvalet, 

medan de övriga har bestämt vilka böcker som ska användas vid högläsningen. Ett av 

den vuxne planerat bokval gör att pedagogen kan förbereda arbetet, men nackdelen är 
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att valet av litteratur kan komma för långt ifrån barnens intressen, verklighet och 

erfarenheter. 

  

4.5.2 Hur kan vuxna påverka barnens literacyutveckling? 

 

Vuxnas attityd till och syfte med högläsning och språkutvecklande arbete påverkar i hög 

grad barns uppfattning om litteratur och lärande (Zucker, 2013; Kucirkova, Messer, & 

Sheehy, 2014; Damber, 2015; Cohressen, Niklas, & Tayler, 2016). 

 

I de båda longitudinella studierna påvisas att de vuxna sällan går utanför den skrivna 

texten under högläsningen, trots att tidigare forskning beskriver vikten av detta (Zucker, 

2013; Damber, 2015).  

 

Damber (2015) resonerar om förskolans miljö och utbud av litteratur och språkmaterial. 

Det finns förskolor där tillgången på litteratur helt saknas, andra där den är otillgänglig 

för barnen, men de flesta har ändå böcker som barnen kommer åt. Det berättas att 

intresset för böcker ökar när barnen får möjlighet att lära känna nya böcker till exempel 

efter besök på bibliotek eller i bokbuss.  

 

4.5.3 Hur kan boksamtal utformas i förskolan? 

 

Zucker et al. (2013) beskriver att boksamtal kan innehålla en meningsfull och planerad 

dialog om texten (extratextural talk). Enligt dessa författare utgörs dialogen av samtal 

om ordklasser, att beskriva skeenden, att definiera ord och att öka barnens 

uttrycksförmåga genom att läsa på raderna (literal level). För att ytterligare öka barnens 

språkliga kunskaper förespråkar de inferenssamtal (inferential level) där man jämför likheter 

och skillnader i texten, jämför texten med verkliga livet och utformar hypoteser om vad som 

kommer hända härnäst.  

 

Cohressen, Niklas och Tayler (2016), utgår från fem strategier för att involvera barnen i 

dialogläsning: uppmuntra barnen att fylla i slutet på meningen, att återberätta historien, ställa 

öppna frågor och när-, var-, hur-, varför- och vad-frågor, samt koppla text och bilder till barnens 

erfarenheter.  
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I studien av Kucirkova, Messer och Sheehy (2014) förespråkas användning av personifierade 

texter och bilder för att barnens ordförråd ska öka, eftersom man i studien insåg att barn har 

lättare att lära nya ord om de är knutna till egna erfarenheter och kunskaper. Författarna (ibid.) 

anser att repetition är en viktig del av lärandet.  

 

5. Diskussion  

 

5.1 Vilken betydelse har litteraturen och högläsningen för barns 

utveckling av språket? 

 

Förskolan har, enligt Lpfö98, i sitt ansvarsuppdrag att främja utvecklingen av språket på 

olika sätt (Skolverket, 2016). I uppdraget ingår att ge barnen möjlighet att möta olika 

former av litteratur, att få samtala om och upptäcka språket i interaktion med andra och 

växa som del av vårt demokratiska samhälle.  

 

I all information som tagits del av framkommer vikten av kvalitet i valet av litteratur 

och högläsningsstrategier. Det finns många förslag på hur högläsning och samtal kan 

utformas, men gemensamt för all forskning är att barns literacyutveckling är beroende 

av att samtal genomförs. Att enbart använda högläsning har inte några stora effekter när 

det gäller språkförståelse eller läsutveckling. Repetition är en viktig faktor, men att 

enbart läsa en text gång efter gång, gör inte barnen redo för ett socialt och demokratiskt 

liv där litteraciteten är en del för överlevnaden.  

 

Det är skrämmande och tankeväckande att läsa om de resultat som forskningen 

presenterar där pedagoger inte använder den kunskap som finns kring barns 

literacyutveckling. I flertalet studier och tidigare forskning (Sheridan, Pramling 

Samuelsson, & Johansson, 2009; Svensson, 2009; Damber, 2015), framkommer att trots 

fortbildning och olika satsningar kommer högläsning och boksamtal ofta långt ner på 

prioriteringslistan i den svenska förskolan. Studierna visar istället att högläsning snarare 

används som en lugnande eller disciplinär åtgärd i till exempel samband med måltider 

eller vila.  
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5.2 Hur kan vuxna påverka barnens literacyutveckling? 

 

Genom den kunskap som forskning och beprövad erfarenhet fått fram, har vuxna stora 

möjligheter att utforma och använda högkvalitativa arbetssätt med litteratur och dialog 

för att stärka barns literacyförmågor (Zucker, 2013; Kucirkova, Messer, & Sheehy, 

2014). Det kan till exempel innebära att samtala innan, under och efter högläsningen, att 

koppla text och bild till barnens verklighet samt använda sig av och uppmuntra barnens 

egna tankar och funderingar kring litteraturen.  

 

Vårdnadshavares och andra vuxnas attityd till litteratur, högläsning och samtal har stor 

betydelse för barns intresse och engagemang när det gäller hur man tar till sig och 

utvecklar kunskaper inom området (Dominković, Eriksson, & Fellenius, 2006; 

Björklund, 2008; Chambers, 2014; Damber, 2015).  

 

En aspekt av vuxnas förhållningssätt gentemot barnen är att visa respekt för deras 

kunskap och förmåga att utvecklas. En avvägning måste ske för att samarbete och 

inspiration ska göra det möjligt för barnet att prova sig fram utan att den vuxne tar över. 

Scaffolding, eller att vara en byggnadsställning, innebär att hjälpa barnet vidare från det 

han eller hon redan kan av sig själv, till nästa steg i utvecklingen. Varefter barnet får 

nya kunskaper och erfarenheter kan hjälpen plockas bort mer och mer (Fast, 2008; 

Smidt, 2010; Kucirkova, Messer, & Sheehy, 2014). 

 

5.3 Hur kan boksamtal utformas i förskolan? 

 

Det finns många tankar och idéer om hur boksamtal med barn kan utformas. I studien 

av Kucirkova, Messer och Sheehy (2014) används personifierade böcker för att öka 

barns intresse att lära sig nya ord. Det är en intressant, men tidskrävande, strategi som 

möjligen kan användas i mindre skala. Lärdomen att barnen får ett större intresse för att 

lära sig nya ord när text och bild inbegriper dem själva, är ändock viktig att ta med. 

Kanske kan man i förskolan själv ta bilder och skriva små texter för att involvera 

barnen. Däremot kan arbetet som beskrivs i studien med individuell läsning och 

bearbetning bli en fråga om tid som inte finns.  
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För att högläsning med dialog ska utvecklas till ett livslångt engagemang och intresse, 

behöver man förstå att det är samtalet om litteraturen och upplevelserna av den som 

gynnar kunskaps- och literacyutvecklingen. Det är därför viktigt att vi ständigt håller 

dialogen levande (Zucker, 2013; Cohressen, Niklas, & Tayler, 2016).  

 

Boksamtal kan också användas för att skapa större förståelse för andra människor och 

för omvärlden, att ta någon annans perspektiv. För att forma sin identitet behöver man 

kunna se saker från olika håll. Detta övas genom kommunikation och interaktion, till 

exempel vid boksamtal och dialogläsning (Chambers, 2014; Cohressen, Niklas, & 

Tayler, 2016; Björklund, 2017).  

 

5.4 Metoddiskussion 

 

Avgränsningen i examensarbetet gjordes till begreppen högläsning, vuxenstöd och 

boksamtal. Dessa genererade sökningar i databaser med orden reading aloud, children’s 

literacy, preschool or kindergarten or early childhood education. Utifrån dessa framkom 

relevanta artiklar till syfte och frågeställningar.  

 

Med hjälp av ytterligare avgränsningar för att få en hanterbar mängd artiklar att 

bearbeta, bland annat peer reviewed, fulltextformat och årtalen 2010-2018, har ett 

artikelurval kunnat göras. De valda artiklarna var användbara och relevanta. Artiklarna 

har genomgått systematisk granskning för att säkerställa deras trovärdighet.  

 

I ett framtida perspektiv hade ett eget undersökningsarbete, en empirisk studie, varit 

intressant. De artiklar och resultat som framkommit i examensarbetet utgör god grund 

för vidare undersökningar inom literacyområdet.  

 

5.5 Artiklarnas relevans 

 

Syftet med arbetet var att undersöka vad som tidigare sagts och numera sägs om 

litteraturens betydelse och användningsområden hos barn i förskolans verksamhet.  
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Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar för att få reda på vilken betydelse 

litteratur och högläsning har för barns utveckling av språket, hur vuxna kan påverka 

barns literacyutveckling och hur boksamtal kan utformas i förskolan.  

 

De utvalda artiklarna har gett svar på frågorna och belyst dem från olika håll. De har 

gett en samlad bild av det viktiga arbete som behöver göras och utvecklas inom 

förskolan och skolan.  

 

Med tanke på många länders och organisationers hårda arbete att sprida kunskap om 

literacy, litteraturanvändning och bra arbetsstrategier, är det förvånande att samtliga 

studier visar lägre resultat än förväntat när det gäller till exempel högläsning och 

boksamtal.  

 

5.6 Fortsatt forskning 

 

Mer empirisk forskning kring hur högläsning och boksamtal används i förskolan behövs 

för att få upp ögonen för den kunskap som finns, men som i nuläget inte fullt ut 

används.  

 

För kunskapsutbyte skulle ett nätverk behöva byggas upp där pedagoger kan utbyta 

erfarenheter och skapa en gemensam ordbank för samtal om arbetet med literacy.  

 

6. Slutsats 

 

Det finns stora kunskaper och erfarenheter kring arbetet med barn och literacy, som 

tyvärr inte framkommer i den dagliga verksamheten. Prioriteringen och planeringen av 

arbete med litteratur på olika sätt behöver komma fram och vara bland de viktigaste 

punkterna i förskolans arbete. Med forskningen som bakgrund borde högläsning och 

boksamtal få en högre status i vardagen. Ett angeläget arbete är därför att sprida 

kunskap och engagemang vidare bland kollegor, vårdnadshavare, skolledare och barn.  
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Bilaga 1 

Checklista för kvalitativa artiklar 

A. Syftet med studien? 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 

B. Undersökningsgrupp 

 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Var genomfördes undersökningen? 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Vilken urvalsmetod användes? 

- Strategiskt urval 

- Snöbollsurval 

- Teoretiskt urval 

- Annan 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund). 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

C. Metod för datainsamling 

 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Ange datainsamlingsmetod: 

- Ostrukturerade intervjuer 

- Halvstrukturerade intervjuer 

- Fokusgrupper 

- Observationer 

- Video-/bandinspelning 

- Skrivna texter eller teckningar 
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- Annan 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

 

D. Dataanalys 

 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om:  

- teman är utvecklade som begrepp 

- citat presenteras sporadiskt 

- de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är 

beskrivna 

- svaren är kodade 

Resultatbeskrivning 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

 

E. Utvärdering 

 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Finns risk för bias? 

Vilken slutsats drar författaren? 

Håller du med om slutsatserna? 

Om nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas? 


