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Syftet med studien är att undersöka barns agerande under högläsningsstunden och under 

vilka förutsättningar barns agerande skapar möjligheter till inflytande. Våra 

frågeställningar är: Vilka agerande visar barn under högläsningen? På vilka sätt får barns 

agerande genomslag under högläsningen?

Vi utförde en fallstudie med tre observationstillfällen på en och samma förskoleavdelning

för att besvara studiens syfte. Barnen visar en variation av ageranden under högläsningen,

både  kroppsliga  och  verbala.  Resultatet  visar  att  barns  agerande  får  genomslag  under

högläsningen  genom  att  förskollärarna  tar  barnens  åsikter  i  beaktande  och  fortsätter

barnens diskussioner eller svarar på deras frågor. Dessa genomslag skapar möjligheter till

inflytande.  Barnen  erbjuds  endast  begränsade  och  förutbestämda  möjligheter  till

genomslag. Resultatet lyfter fram ageranden som barnen utfört på eget initiativ, utöver de

möjligheter  förskollärarna  erbjöd,  som  gav  genomslag  och  skapade  möjligheter  till

inflytande. Studiens resultat lyfter även fram ageranden som inte fick genomslag. Med

Shiers delaktighetsmodell som teoretisk utgångspunkt, kan vi urskilja att barns agerande

som har fått genomslag, skapat möjligheter till ett ytligt inflytande.
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1.Inledning
Under 1840-talet startade Friedrich Fröbel den första kindergarten, även kallad barnträdgård. Till

skillnad från de tidigare småbarnsskolorna,  var kindergarten en pedagogisk verksamhet för små

barn, där man la stor vikt vid att som vuxen lyssna på barnen (Lundgren, 2014). Fröbels tankar om

att lyssna på barn lever kvar än idag i svensk förskola, vilket blir tydligt i förskolans läroplan, där

det framgår att barn ska få uttrycka sina åsikter och få dem respekterade. I förskolans läroplan

benämns begreppet inflytande, samt förskollärarnas ansvar för att skapa möjligheter för barnen till

inflytande. Det beskriver Skolverket (2018) som följande, “Förskollärare ska ansvara för att varje

barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll” (s.16). 

Utifrån egna erfarenheter från våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett att barns inflytande

är något som ofta prioriteras och arbetas aktivt med på förskolan. Vi har dock upplevt att många

förskollärare som vi har samtalat med, anser att det är svårt att veta hur man ska arbeta för att alla

barn ska få ett  reellt  inflytande över hela verksamheten.  De menar att  arbetet  med barns reella

inflytande  oftast  sker  i  den  fria  leken.  Vid  vuxenledda  aktiviteter  som är  planerade,  upplever

förskollärarna att arbetet med barns reella inflytande inte sker lika aktivt eftersom förskollärarna

upplever arbetet mer invecklat.

Simonsson  (2004)  menar  att  vid  planerade  högläsningstillfällen  är  det  ofta  pedagogerna  som

beslutar kring de omfattande valen. Det är pedagogerna som väljer bok, vilka barn som ska delta

samt  hur  aktiviteten  fortskrider.  Efter  att  ha  tagit  del  av  Simonssons  studie  om bilderböcker  i

förskolan, kan vi urskilja att vid planerade högläsningssituationer verkar det förekomma svårigheter

att arbeta med barns inflytande. Högläsning, precis som inflytande är ett område som behandlas i

förskolans  läroplan.  Det  står  att  förskollärare  ska  lägga  stor  vikt  vid  att  stimulera  barns

språkutveckling  genom att  skapa  möjligheter  för  barn  att  samtala  om litteratur  och  lyssna  till

högläsning (Skolverket,  2018).  Efter  att  ha  tagit  del  av  förskollärarnas  uttalanden,  Simonssons

studie samt förskolans läroplan, har det väckts en nyfikenhet hos oss där vi ämnar studera barns

inflytande under högläsningstillfällen. 

Tidigare  forskning  verkar  inte  fokusera  på  studier  om  barns  inflytande  i  samband  med

högläsningsstunder. Det finns studier som har undersökt barns inflytande på förskolan och studier

som har undersökt högläsning på förskolan, men vi har inte kunnat hitta studier som undersöker

dessa två fenomen tillsammans. Utifrån de delar av förskolans läroplan som diskuterats ovan, anser

studiens  författare  att  barns  inflytande  i  samband  med  högläsning  är  ett  område  som behöver

undersökas. Området behöver undersökas för att skapa en förståelse om hur och om barnen får ett
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reellt  inflytande  över  innehållet  och  arbetssättet  som  verksamheten  bedriver,  även  under

högläsningsstunder. Glappet i ämneskunskapen kring barns inflytande under högläsningen har lett

oss fram till syftet och forskningsfrågorna vi försöker besvara med denna studie. Vi tänker genom

observationer  undersöka  vilka  av  barnens  ageranden  som  påverkar  förskolläraren  under

högläsningen, samt om denna påverkan innebär ett inflytande utifrån Shiers delaktighetsmodell som

vald teoretisk utgångspunkt. 

Vi anser att det vore relevant att undersöka barns agerande under högläsningsstunden och under

vilka förutsättningar barns agerande skapar möjligheter till inflytande. Shier (2001), beskriver att

begreppet inflytande handlar om att  pedagoger med ett  stort  engagemang behöver vara lyhörda

inför  barns  åsikter.  Barn  ska  involveras  och  dela  ansvar  över  beslut  som  fattas.  Enligt

Nationalencyklopedin  handlar  begreppet  inflytande  om:  möjlighet  att  påverka  viss  utveckling

(inflytande, u.å.).  Arnér (2009) tolkar begreppet inflytande, som att det handlar om att barn har

möjlighet att påverka en situation så att det blir märkbart.  Den tolkning av begreppet inflytande

som, Shier, NE och Arnér beskriver, kommer användas i studien. Vi har valt att använda denna

förståelse av inflytande, som att begreppet innebär påverkan utan att behöva referens till intention, i

denna studie. Detta medvetna val har gjorts i förhållande till metodvalet, som vi diskuterar i kapitel

fyra. För att förtydliga att barnens intentioner med sina ageranden inte är medräknade när de får

respons  av  förskolläraren,  används  konsekvent  begreppet  genomslag istället  för  inflytande.

Begreppet  genomslag  definieras  som  att  barns  agerande  får  en  respons  som  påverkar

högläsningssituationen. I studiens analys kommer vi därmed analysera om barnens ageranden får

genomslag och därmed påverkar högläsningssituationen utan att lägga fokus på om barnen har haft

en viss intention med sina ageranden. Utifrån Shiers delaktighetsmodell kommer de kategorier av

genomslag som erbjuds analyseras, för att undersöka vilket inflytande barnen ges möjligheter till.
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2. Bakgrund
I detta avsnitt kommer styrdokument, tidigare forskning samt annan relevant kontext kring barns

inflytande och högläsning i förskolan att presenteras. 

2.1 Styrdokument om barns inflytande och högläsning

FN:s barnkonvention beskriver att varje barn har rätt till inflytande över de frågor som gäller barnet.

Alla barn har dessutom rätt till att bli respekterade och har rätt till att få uttrycka sina tankar och

idéer, där vuxna ska vara lyhörda (Unicef, 2009). 

Enligt förskolans läroplan har förskollärare ett ansvar att utforma ett demokratiskt arbetssätt som

barn ska delta i. Barn ska få förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sina åsikter och

tankar så de kan få möjligheter till  att  påverka sin situation.  De intressen och behov som barn

uttrycker  är  det  som förskollärarna  har  som ansvar  att  forma  verksamheten  efter.  I  förskolans

läroplan står det även att barn ska få ett reellt inflytande och att ansvaret för att ge dem möjligheter

till detta ligger hos förskollärarna (Skolverket, 2018).

I förskolans läroplan behandlas språket som ett område att arbeta för, där berörs även högläsning.

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling genom att skapa möjlighet för

barn att samtala om litteratur och lyssna till högläsning. Förskolan ska även ge barn förutsättningar

att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd. Likaväl ska förskolan ge barn förutsättningar att

utveckla en förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor samt argumentera och

kommunicera i olika sammanhang (Skolverket, 2018).

2.2 Högläsning i förskolan

Isbell, Sobol, Lindauer och Lowrance (2014) menar att högläsning ger en positiv effekt på barns

språkutveckling, symboligenkänning och ökar deras förmåga att lyssna och samtala om böckers

innehåll. Högläsningen ger även en positiv attityd till läsning, vilket är en bra förutsättning för barns

prestation senare i skolan. Lindö (2009) hävdar att högläsning inte endast stimulerar språket, utan

även intellektet och fantasin. Dominiković, Eriksson och Fellenius (2006) beskriver att de samtal

som  uppstår  under  högläsning  mellan  barn  och  pedagoger  är  betydelsefulla  för  barns

kommunikationsförmåga,  språkutveckling  samt  ordförråd.  Enligt  Frost  (2002)  blir  barn  mer

medvetna om nya begrepp och ord samt deras innebörd om de tillsammans med sina pedagoger

stannar upp och samtalar om dessa. Franzén (2003) menar att många barn är passiva läsare, de läser
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utan att egentligen förstå innebörden av det dem läser. Därför lyfter författaren vikten vid att barn

tidigt ska få lyssna på sagor för att utveckla sin hörförståelse, som sedan bidrar till att barn medvetet

börjar reflektera över det som blir uppläst för dem.

Fast (2008) beskriver högläsningen som ett sätt för barn att kunna nå fram till språket och dess

struktur. Genom att barn och pedagoger samtalar om och tillsammans utforskar litteraturen, blir

högläsningen en möjlighet för barn att se hur det skrivna språket är strukturerat, hur meningar är

uppbyggda och att det finns en start och ett slut. Högläsningen är också ett sätt för barn att utveckla

en positiv inställning och ett intresse för läsning. Fortsättningsvis menar Fast att vid högläsning får

barn möjlighet att  ställa  frågor om innehållet.  De får möjlighet att  lära sig saker om livet,  om

familjen och om samhället. Simonsson (2004) kommer fram till i sin studie att det inte alltid är

bokens innehåll som är det viktigaste för barn, utan högläsningen kan bli en stund där man samlas

och får vila. 

Enligt Lindö (2009) är det viktigt att man som vuxen är noga i sitt bokval vid högläsningen. Känner

barnen ingen anknytning till den litteratur som pedagogen läser, tappar barn intresse för att lyssna

på sagor  och berättelser.  I  sin  avhandling  om bilderboksstunder  på  förskolan,  beskriver  Norlin

(2013)  att  barn  är  i  behov  av  att  få  uttrycka  sig  och  att  de  ofta  associerar  det  de  möter  i

bilderböckerna till sina egna erfarenheter. Författaren hävdar dock att under högläsningen arbetar

inte pedagoger för att alla barn ska få uttrycka sig. Norlin (2013) lyfter fram att det är betydelsefullt

att de samtal som sker under högläsningsstunder utgår ifrån de områden som barn finner intresse

för, då de annars inte vill delta i diskussioner. Damber (2015) kommer fram till i sin studie att vid

högläsningen  är  dialogerna  sällan  kopplade  till  barns  egna  erfarenheter,  författaren  menar  att

pedagoger och barn istället  fokuserar på att  utforska ordens betydelse och nya begrepp som de

möter. Fox (2003) menar att om barn ska lära sig sitt språk och utveckla sitt ljud samt ordförråd, är

det viktigt att de har vuxna som pratar med och läser högt för dem. 

Björklund (2008) menar att en konsekvens av att barn får möta högläsning i tidig ålder är att barn

redan vid två-tre års ålder låtsas läser. Författaren förklarar att när barn låtsas läser hör man hur de

ändrar tonläge och byter sida när de läst klart. Enligt Björklund är förskolan en bra plats för barn

där de tidigt får möta högläsningen och där de utvecklar ett intresse och nyfikenhet inför läsning.  I

Svenssons (2011) studie framkommer det att några av de barn som hon har samtalat med inte har

fått böcker upplästa för sig hemma. Författaren menar att de barn som hon har samtalat med har

uttryckt att de vill läsa böcker och att det är betydelsefullt för dem att få lyssna på böcker. Därav blir

förskolan en betydelsefull plats för de barn som inte får möta högläsningen hemma. Förskolan kan
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vara ett komplement där barn får möjlighet att lyssna på böcker och förstå att högläsningen kan

bidra till deras språkutveckling, läsförståelse och till gemenskap. 

2.3 Inflytande i förskolan

Johannesen  och  Sandvik  (2009)  beskriver  att  inflytande  inte  endast  handlar  om  att  barn  är

närvarande  i  verksamheten,  utan  de  ska  kunna  påverka  verksamhetens  innehåll  på  olika  sätt.

Inflytande handlar heller inte om att barn alltid ska få sin vilja igenom, men barn ska få komma till

tals och bli förstådda av de vuxna. Detta sker genom samspel och genom att barn och vuxna lyssnar

på varandra och respekterar varandra (Johannesen & Sandvik, 2009; Wright, 2009). Åberg och Lenz

Taguchi (2018) hävdar att barns inflytande inte handlar om att barn ska få allt ansvar. De menar att

förskollärare och barn tillsammans ansvarar för förskolans verksamhet och att det ställer stora krav

på förskollärarens medvetenhet när förskolläraren planerar syftet med verksamhetens innehåll. Efter

att ha samtalat med förskollärare om begreppet inflytande, menar Ribaeus (2014) att förskollärarna

ansåg inflytande vara ett svårt område att arbeta med på förskolan. Förskollärarna förklarade att

barngruppen  ibland  var  avgörande  för  arbetet  med  inflytande,  är  barngruppen  rörig  upplever

förskollärarna att de måste vara mer strikta vilket gör att arbetet med barns inflytande begränsas.

Förskollärarna  ansåg  däremot  att  det  var  ett  viktigt  område  eftersom  barn  och  förskollärare

tillsammans ska ansvara för förskolans innehåll. 

2.3.1 Barns möjligheter till inflytande
Enligt Emilson (2007) behöver inte en stark kontroll av pedagogerna innebära att barns inflytande

begränsas. När pedagogernas kontroll sker på ett lekfullt sätt där pedagogen försöker närma sig barn

och barns perspektiv, kan det öka barns möjlighet till inflytande. Genom att pedagogerna skapar

möjligheter för barn att ta egna initiativ och göra egna val främjar det barns inflytande. Emilson

förklarar att det som öppnar upp för barns inflytande i förskolan är att förskollärarna och barnen

möts  i  en  jämställd  och lekfull  miljö  där  de visar  varandra  respekt.  Arnér  (2006) förklarar  att

möjligheter  till  inflytande  skapas  när  pedagogerna  har  en  positiv  inställning  och  ett  positivt

bemötande till barnen. Har pedagogerna det, menar författaren att de blir mer lyhörda inför barnens

åsikter och kan lättare inkludera barnen i verksamhetens innehåll. 

Westlund (2011) kommer fram till att de vuxnas förhållningssätt mot barn är en viktig del i arbetet

med  inflytande.  Ett  sätt  att  arbeta  med  barns  inflytande  i  förskolan  är  att  pedagogerna  skapar

möjligheter där barn och pedagoger kan samtala om barns intressen. Fler arbetssätt som möjliggör

inflytande för barn är exempelvis att skapa ett innehåll i verksamheten där barn får vara delaktiga,
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planera utifrån barns behov och intresse, samt skapa möjlighet för barn att kunna få välja och därav

påverka sin egen situation under olika delar av dagen. Åberg och Lenz Taguchi (2018) förklarade att

pedagoger behöver synliggöra barns åsikter och vara lyhörda för att barnen ska få möjligheter till

inflytande 

Barn  söker  efter  meningsfulla  sammanhang,  dessa  sammanhang  är  bland  annat  lek  och  andra

stunder där barn visar stort intresse som vi vuxna kan tillåta eller inte tillåta. Får barn bekräftelse av

vuxna växer de som individer och möjligheter till inflytande skapas (Arnér, 2006). Sheridan och

Pramling Samuelsson (2001) menar att barn har rätt till inflytande över utformningen av miljön och

innehållet i deras utbildning. Detta är något som pedagoger bör lägga stor vikt vid. Eftersom en

viktig faktor för att barn ska känna en motivation till att utvecklas och till att lära sig, är att de får

känna att de kan få påverka sin situation. Ribaeus (2014) hävdar också att miljön är en betydande

faktor som kan skapa möjligheter till barns inflytande om miljön är tillåtande. 

2.3.2 Komplexitet i arbetet med barns inflytande
Johannesen  och  Sandvik  (2012)  menar  att  arbetet  med  barns  inflytande  utmanar  den  vuxnes

ledarroll som förskollärare. För att barn ska få inflytande över verksamheten är det betydelsefullt att

förskollärare vågar släppa på sin kontroll, samt reflektera över sitt bemötande gentemot barn. Det är

också viktigt att förskollärare måste vara villiga att anpassa sig efter förändringar som kan ske i

verksamheten (Johannesen & Sandvik, 2012; Ribaeus, 2014). 

Arnér (2006) har sett att pedagoger i verksamheten ofta nekat barns egna initiativ och agerande

vilket hon menar blir en stor utmaning i arbetet med barns inflytande. Varför de vuxna agerar på

detta viset, menar Arnér kan bero på att pedagoger blir oroliga över vad barns inflytande kommer

att  innebära och att  det  kan skapa en stress.  En utmaning kring arbetet  med barns inflytande i

förskolan som Karlsson (2009) belyser är att barn hyser stor respekt för pedagogers maktposition.

Det leder till att barn anpassar sitt innehåll i olika samtal efter vad de tror att pedagoger vill höra.

Westlund (2011) beskriver  att  det  finns  olika  dilemman som pedagoger  upplever  inte  ger  barn

möjligheter till inflytande. Ett dilemma som pedagoger tar upp är exempelvis krav från andra parter

som vårdnadshavare eller kommun där kraven som ställs kan vara tids och resurskrävande,  vilket

gör  att  arbetet  med  barns  inflytande  inte  prioriteras.  Andra  dilemma  kan  vara  bristande

personalresurser eller att barn själva inte uttrycker sina egna åsikter utan fokuserar istället på vad

andra barn vill höra. 
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2.4 Barns initiativ till inflytande

För att få barns egna perspektiv på inflytande, har Engdahl (2014) intervjuat en grupp barn och

frågat dem om när de anser att de har inflytande i verksamheten. Engdahl beskriver att de barn hon

samtalat med ansåg att de vuxna bestämde över det mesta i förskolan. Barnen upplevde att det fanns

situationer där barnen själva fick bestämma vad de ville göra, som i exempelvis leken. Engdahl

belyser även att barn ibland gjorde motstånd emot de bestämda reglerna som fanns på förskolan.

Ribaeus (2014) har sett liknande situationer som Engdahl där barn agerat annorlunda än det som

förskollärarna förväntat av dem. Hon beskriver att det beror på att barn är medvetna om vilka regler

som  gäller  i  verksamheten,  vilket  gör  att  barn  agerar  så  för  att  kunna  skapa  möjligheter  till

inflytande ifrån lyhörda vuxna. I sin studie kommer Ribaeus (2014) fram till att barn gör motstånd

under vuxenledda aktiviteter genom att barnen agerar annorlunda än det som förväntats av dem.

Exempel  på  detta  är  när  barnen  hoppar  i  soffan,  kryper  iväg  eller  på  andra  sätt  inte  deltar  i

aktiviteter som de förväntas att göra. 
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3. Syfte och frågeställningar
Syftet med vår studie är att undersöka barns agerande under högläsningsstunden och under vilka

förutsättningar barns agerande skapar möjligheter till inflytande. 

Våra frågeställningar är:

 Vilka agerande visar barn under högläsningen?

 På vilka sätt får barns agerande genomslag under högläsningen?
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4. Metod
I detta avsnitt presenteras den metod som använts för att besvara studiens syfte och frågeställningar.

Vi kommer att redogöra för urval av deltagare, beskriva genomförande och syftet med pilotstudien.

Sedan presenteras hur databearbetningen och hur analysmetoden gått till väga. Därefter beskrivs

studiens teoretiska utgångspunkt och slutligen diskuteras de val som tagits hänsyn till för studiens

tillförlitlighet och med hänsyn till de etiska aspekterna. 

4.1 Val av metod

I studien valdes en kvalitativ metod som kommer utföras genom en fallstudie. I fallstudien vill vi

undersöka  ett  specifikt  drag  vilket  är,  barns  agerande  och  detta  ämnar  vi  undersöka  under

högläsningsstunden. Enligt Bryman och Bell (2013) vill man i en fallstudie undersöka specifika

drag i en viss händelse, en fallstudie är en mer detaljerad och ingående undersökning i ett eller

några  få  fall.  Med  hjälp  av  en  fallstudie  kan  undersökningar  bedrivas  mer  ingående  på  en

förskoleavdelning  och  synliggöra  eventuella  mönster  som olika  barns  agerande  påvisar.  Vi  får

möjlighet  att  undersöka om samma agerande hos olika barn på förskoleavdelningen får samma

genomslag  hos  förskollärarna,  samt  om alla  förskollärare  ger  alla  barn  samma  möjligheter  till

genomslag. 

I fallstudien används observationer. Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar att observation

är en användbar och lämplig metod att använda sig av när man vill ha direkt tillgång till det som

undersöks. Ett exempel där observation är en högst relevant metod att använda sig av, är när man

vill undersöka interaktionen mellan individer. Därav blir observation en lämplig metod att använda

för att se barns och förskollärares interaktion under högläsningen. 

Tre observationer genomförs som är både strukturerade och icke deltagande. Vi har utformat en

observationsmall med nedskrivna förbestämda frågor. Bryman (2018) förklarar att i en strukturerad

observation  har  man  på  förhand bestämt  kategorier  med  hjälp  av  ett  observationsschema eller

observationsmall. Schemat eller mallen ligger till grund för det som ska observeras. Frågorna på

observationsmallen blir  en hjälp för att  bestämma vart  vårt  fokus ligger  under observationerna.

Vidare beskriver Bryman (2018) att i en icke deltagande observation utgår man som observatör från

ett specifikt område som ska studeras. Observatören står utanför situationen och observerar istället

för att delta. När observationerna genomfördes satt vi vid sidan av barnen och förskollärarna, för att

påverka situationen så lite som möjligt.
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4.2 Urval

De barn på förskoleavdelningen där observationerna kommer äga rum är mellan 3–5 år gamla och

alla vuxna som deltar i observationerna är utbildade förskollärare. Vid urvalet av deltagare valde vi

att utgå från ett  kriteriebaserat bekvämlighetsurval. Christoffersen och Johannessen (2015) menar

att i ett  kriteriebaserat urval väljer man ut deltagare som uppfyller vissa kriterier. Ett kriterie  på

den  förskoleavdelningen  där  observationerna  skulle  äga  rum,  var  att  högläsning  ska  vara  en

inplanerad aktivitet under dagen. Fortsättningsvis menar Christoffersen och Johannessen (2015) att i

ett  bekvämlighetsurval väljer  forskaren  deltagare  som är  tillgängliga,  där  man till  exempel  har

kontakt med deltagaren sedan tidigare. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval eftersom vi hade

kontakt med en förskoleavdelning sedan tidigare som hade högläsning inplanerat under dagen. Det

bidrog  till  att  observationerna  kunde  genomföras  i  förhållande  till  studiens  syfte  och

frågeställningar. Vi valde även ett bekvämlighetsurval eftersom det passade bra i förhållande till

studiens omfattning. 

4.3 Pilotstudie

Efter att ha konstruerat en egen observationsmall (se bilaga 1) som hjälp för att rikta fokus vid

observationerna,  valde  vi  att  göra  en  pilotobservation  för  att  kunna  se  om det  fanns  frågor  i

observationsmallen som var irrelevanta eller överflödiga. Pilotobservationen var också till för att

kunna  synliggöra  om  observationsmallen  var  adekvat  i  förhållande  till  studiens  syfte  och

frågeställningar. Enligt Bryman (2018) är en pilotstudie en hjälp för att se om frågorna som tagits

med i stödmaterialet är lämpliga till  att  besvara studiens syfte och för att  synliggöra eventuella

problem med frågorna och val av metod. Innan pilotobservationen genomfördes tog vi kontakt med

personalen på förskolan och förklarade syftet med pilotobservationen samt syftet med studien.  Vi

bad förskollärarna att välja ut en läsgrupp som skulle delta i pilotobservationen, samt informera

vårdnadshavarna  vars  barn  som  skulle  observeras  om  studien  och  observationens  syfte.

Vårdnadshavarna fick därefter ge ett muntligt godkännande om vi fick observera deras barn. Vi

ansåg att ett muntligt godkännande var mer tidseffektivt i förhållande till studiens omfattning.  Ett

muntligt godkännande ansågs också vara tillräckligt eftersom pilotobservationen inte analyseras och

presenteras i studiens resultat som de resterande observationerna. 

Efter  att  pilotobservationen  var  genomförd  sammanställdes  det  vi  fått  fram utifrån  den  första

observationsmallen (se bilaga 1). Därefter diskuterades ändringar som ansågs behövde göras för att

mallen  skulle  fungera  i  förhållande  till  studiens  syfte.  Vi  tog  bort  sådant  som  ansågs  vara

10



överflödigt och som inte skulle kunna besvara studiens frågeställningar. Ett exempel på en sådan

fråga var hur ofta förskoleavdelningen går till biblioteket. Efter några ändringar ansåg vi att den nya

observationsmallen  (se  bilaga  2)  var  tillräcklig  för  studiens  syfte.  Eftersom  den  nya

observationsmallen fungerade bra som stödmaterial till  anteckningarna, beslutade vi att använda

fältanteckningar i observationerna istället för videoupptagning.

4.4 Genomförande

Vi tog kontakt med förskolan där observationerna ägde rum. Ett mejl skrevs med information om

oss, syftet med observationerna och om metodvalet. Efter vi fått bekräftat att observationerna gick

att genomföra på önskad förskoleavdelning skickades ett samtyckesbrev (se bilaga 3) ut till alla

barns  vårdnadshavare.  I  samtyckesbrevet  förklarades  syftet  med  studien  samt  vid  hur  många

tillfällen som observationerna kommer äga rum. Vi förklarade barnens rätt till konfidentitalitet och

att vårdnadshavarna samt barnen hade rätt att avbryta sin medverkan i observationerna närsomhelst

under  studiens  gång.  Alla  vårdnadshavare  fick  skriva  under  samtyckesbrevet  för  att  ge  sitt

medgivande till att deras barn fick delta i observationerna. Vi var på förskolan vid tre olika tillfällen

och observerade varje läsgrupp vid ett tillfälle var. Varje observation tog cirka 30-45 minuter.

Inför varje observation var vi tydliga med att förklara för barnen vad vi gjorde där. Vi var medvetna

om att vår närvaro kunde påverka barnen och hur de agerade under observationerna. Dock ur ett

etiskt perspektiv ansågs det vara av större vikt att informera barnen om varför vi var där och att få

deras  godkännande att  observera  dem.  Vi  observerade  både  en  liten  stund innan det  planerade

högläsningstillfället, under högläsningstillfället samt efter högläsningstillfället. Detta valdes att göra

då vi upplevde att vi fick en helhetsbild av högläsningen. Ett eller flera agerande innan eller efter

högläsningen  ansåg  vi  kan  bidra  till  att  möjligheter  skapas  för  genomslag  hos  barnen  under

högläsningen. En annan anledning till att vi befann oss på förskoleavdelningen en stund innan och

efter högläsningen samt utförde pilotstudien, var att få tillträde till fältet. Enligt Lalander (2015)

behöver  forskaren  få  tillträde  till  fältet  för  att  kunna  utföra  sina  observationer.  Det  gäller  att

deltagarna i observationen accepterar att forskaren får vistas i deras vardagsmiljö. Tillträde till fältet

menar författaren kan ändras hastigt om forskaren gör felsteg som hen inte är medveten om. Ett

felsteg  kan  vara  exempelvis  att  deltagarna  i  studien  känner  sig  oviktiga.  Under  högläsningen

dokumenterades observationerna med hjälp av vårt stödmaterial (se bilaga 2). 
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4.5 Teoretisk utgångspunkt
Ett  teoretiskt  perspektiv  handlar  om att  undersöka ett  fenomen eller  en  situation.  Valet  av  det

perspektiv som man vill använda sig av har en avgörande betydelse kring vilken syn objektet eller

situationen får (Christoffersen & Johannessen, 2015). Studiens teoretiska utgångpunkt baserar sig

på valda delar av Shiers delaktighetsmodell. Shier (2001) utgår från artikel 12.1 i FN:s konvention

om barns rättigheter när han beskriver sin delaktighetsmodell. I artikel 12.1 beskrivs det att barn har

rätt till att fritt uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas ifrån barnets ålder och

mognad (Unicef, 2009).

Shiers (2001) delaktighetsmodell har begreppet delaktighet i sig, men modellen innefattar ett arbete

med barns inflytande. Det finns fem nivåer i Shiers delaktighetsmodell och det är dessa som är

relevanta i vår studie. Nivåerna presenteras här nedan.

Nivå 1: Barn blir lyssnade till

Den första nivån handlar om att pedagoger visar ett intresse för att lyssna på barn. Om barn inte tar

eget initiativ till att uttrycka sina tankar och åsikter, tar pedagogerna inga initiativ till att ta reda på

barnens åsikter. Pedagogerna anser då att barnen inte är i behov av att vara med och fatta beslut

(Shier, 2001).

Nivå 2: Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter

På nivå 2 lyfter Shier upp vikten av att pedagoger behöver agera positivt och engagera sig i att stötta

de barn som inte uttrycker sig. Shier menar att det kan finnas olika faktorer som spelar in när det

gäller varför barn inte uttrycker sina åsikter.  De faktorer som Shier talar om kan vara att barn är

blyga, att barn inte möts av lyhörda vuxna eller att barn har ett outvecklat språk (Shier, 2001).

Nivå 3: Barns åsikter och synpunkter beaktas

Den tredje nivån innebär att pedagogerna tar barns åsikter och synpunkter i beaktande när de fattar

beslut. Däremot finns inga garantier för att det som barnen önskar blir uppfyllt, då andra faktorer

kan påverka beslut som fattas (Shier, 2001).

Nivå 4: Barn involveras i beslutsfattande processer

Jämfört med de tre tidigare nivåerna, deltar barnen aktivt i beslutsprocesser i nivå 4. Barnen får vara

med och fatta beslut tillsammans med pedagogerna. Dock har pedagogerna fortfarande makt och en

avgörande röst över beslut som fattas. (Shier, 2001). 

Nivå 5: Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande

Det som skiljer nivå 5 ifrån nivå 4 är att i nivå 5 behöver pedagoger ha ett stort engagemang för att

involvera barnen i beslutsfattande processer. Det vill säga att pedagogerna måste vara villiga att
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lämna ifrån sig makten till barnen, då barnen i nivå 5 kan komma med förslag på egna beslut och ha

en avgörande röst vid beslut som fattas (Shier, 2001).

4.5.1 Vår tolkning av Shiers delaktighetsmodell
Vi tolkar det som att möjligheter till inflytande skapas från nivå 3 till nivå 5. Utifrån vår definition

av begreppet inflytande som presenterats tidigare, får barn inte möjlighet att påverka en situation

med märkbar skillnad vid nivå 1 och 2. Därför anser vi att vid nivå 1 och 2 skapas inget inflytande

för barn. 

Utifrån vår tolkning beskrivs ett ytligt inflytande vid nivå 3, eftersom barns åsikter och tankar blir

en hjälp för pedagoger när de fattar beslut, barn blir inte direkt involverade i besluten och andra

yttre faktorer kan påverka beslut som tas. Utifrån vår tolkning beskrivs ett måttligt inflytande vid

nivå 4, eftersom barn blir direkt involverade i beslut som fattas, dock har pedagogerna fortfarande

makten över beslutet. Vid nivå 5 beskrivs ett djupt inflytande, eftersom pedagogerna delar med sig

av sin makt till barn och de får ha en avgörande röst vid beslut som fattas. 

4.6 Databearbetning och analysmetod

Direkt  efter  varje  observationstillfälle  var  genomfört,  samtalade  vi  om,  reflekterade  över  samt

kompletterade våra fältanteckningar. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) bör man direkt

efter varje observation är genomförd, göra eventuella kompletteringar av anteckningarna och gå

igenom dem. Tiden direkt efter observationen kan vara avgörande för vilket material forskaren får

ut från observationen, då minns forskaren bäst vad som skett under observationstillfället. Det är

även viktigt att utvärdera sina anteckningar för att säkerställa att det som studien frågar efter är

besvarat. Genom att våra anteckningar kompletterades med mer detaljerande beskrivningar, blev det

till  en hjälp för att  analysera barns ageranden, som har synliggjorts  under observationerna.  När

anteckningarna lästs upprepningsvis började vi synliggöra olika delar av högläsningen där barns

agerande framgått tydligt.

Vi valde att utgå ifrån en tematisk analys som är en vanligt förekommande metod att använda sig av

i  en  kvalitativ  dataanalys.  Tematisk  analys  innebär  att  det  insamlade  materialet  delas  upp  och

sorteras i olika kategorier där fokus ligger på de delarna som är relevanta i förhållande till studiens

syfte och frågeställningar (Bryman, 2018). Precis som det Bryman talar om, började vi att sortera de

delarna av högläsningen där vi upplevde att barns agerande framgått tydligt. Färgpennor användes i

vår  observationsmall  för att  markera barns agerande och sedan sortera  in dem i olika delar  av

högläsningen.  De fyra  övergripande delarna  där  barns  agerande framgått  mest  blev  sedan våra
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nyckelbegrepp.  Dessa  kallas:  bokval,  val  av  sittplats,  boksamtal och  barnen visar  intresse och

ointresse. 

Utifrån  studiens  nyckelbegrepp  valde  vi  sedan  att  undersöka  närmare  de  ageranden  som

synliggjorts.  Vi  började  att  undersöka  vilka  olika  ageranden  barnen  visat,  på  vilka  sätt  barns

agerande  fått  genomslag  och vilka  möjligheter  till  genomslag  som barnen  erbjöds.  Utifrån  vår

analys kategoriserade vi in barns agerande i olika teman. Dessa teman valde vi att kalla för: Barns

agerande får inte genomslag, förutbestämda och begränsade möjligheter till genomslag och barns

agerande skapar icke förutbestämda möjligheter till genomslag.

Efter att materialet kategoriserats in i olika teman, började vi att synliggöra barns agerande och

under  vilka  förutsättningar  barns  agerande  har  fått  genomslag  i  de  olika  teman.  Vi  har  sedan

analyserat materialet genom att dra kopplingar till studiens teoretiska utgångspunkt för att analysera

kategorier  av  genomslag  och  möjligheter  till  inflytande.  Analysen  av  våra  teman  utifrån  vald

teoretisk utgångspunkt, kommer att presenteras i rubriken: Barns möjligheter till inflytande utifrån

Shiers delaktighetsmodell.

4.7 Tillförlitlighet

Det  finns  fyra  delkriterier  som  måste  uppfyllas  för  studiens  tillförlitlighet  i  den  kvalitativa

forskningen.  Dessa  är  trovärdighet,  överförbarhet,  pålitlighet  och  möjlighet  att  styrka  och

konfirmera.  Trovärdighet handlar om att resultatet eller resultaten som forskare kommer fram till

ska deltagarna kunna ta del av. Överförbarhet innebär att resultaten ska vara utförliga så att de ska

kunna användas i en annan miljö. Pålitlighet handlar om att kunna redogöra noggrant för alla steg

som har tagits i processen.  Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren är medveten

om att  personliga åsikter  och värderingar inte  ska påverka undersökningens slutsatser (Guba &

Lincoln, 1985; Bryman, 2018). Under studiens gång har vi haft dessa kriterier i åtanke. Vi har varit

noga med att  redogöra för deltagarna de steg som tagits  i  vårt  arbete,  samt varit  noga med att

motivera varför vi har tagit de steg som vi har gjort. Vi har haft i åtanke att inte låta personliga

åsikter färga observationerna eller analysen av observationerna. I analysen av empirin har alltid en

diskussion förts kring det studien kommer fram till och hur resultatet kan bidra med nya kunskaper

kring  valt  område.  De  resultat  som  studien  kommer  fram  till  kommer  sedan  förskollärarna,

vårdnadshavarna och barnen att kunna ta del av i diva där arbetet offentliggörs. 
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4.8 Etiska aspekter

Vetenskapsrådet  (2002) belyser  fyra  olika forskningsetiska principer.  Dessa är riktlinjer för den

forskning  som  utövas  och  som  ska  finnas  med  i  åtanke  under  studiens  gång.  De  fyra

forskningsetiska  principerna  är  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren har ett ansvar i att informera deltagarna

om studiens  syfte  samt  vilken  roll  i  studien  som deltagarna  har.  Samtyckeskravet  lyfter  fram

deltagarens rätt i att samtycka om att delta i studien samt deltagarens rättigheter i att avbryta studien

om så önskas. Konfidentialitetskravet belyser att de deltagare som deltar i studien har rätt till att

avidentifieras och att  deras personuppgifter inte ska kunna visas för obehöriga.  Nyttjandekravet

innebär att de uppgifter som har samlats in om enskilda individer endast får användas i studien och

dess syfte.

Dessa fyra  forskningsetiska principer  har  vi  haft  i  åtanke  under  studiens  gång.  I  det  brev som

mejlats till förskolan och barnens vårdnadshavare har vi beskrivit studiens syfte samt förklarat att

deltagande i studien är frivilligt. I brevet belystes även deltagarnas rätt till att avbryta sin medverkan

i  studien  när  de  önskar  (se  bilaga  3).  Under  pilotstudien  fick  vi  ett  muntligt  godkännande  av

vårdnadshavarna vars barn vi  observerade.  Vårdnadshavarna fick skriftligt  godkänna att  vi  fick

observera  deras  barn  under  de  tre  andra  observationstillfällena.  Vi  som  observatörer  har

uppmärksammat barnens signaler  vid observationstillfällena för att  se så vi  har deras samtycke

under  varje  tillfälle.  För  att  uppnå konfidentialitetskravet  har  deltagarna  fått  fiktiva  namn.  Vid

observation 1 namnges deltagarna, barn A, barn B och barn C. Vid observation 1 namnges inte två

barn, då barnens ageranden inte har presenterats i studiens resultat. Material som inte var relevant

för att besvara studiens syfte har sorterats bort. Deltagarna vid observation 2 har namnen, barn D,

barn E och barn F. Vid observation 3 namnges deltagarna, barn G, barn H och barn I. För att ha

nyttjandekravet i åtanke, har barnens vårdnadshavare fått information om att den data som samlats

in,  endast  använts  till  studiens  syfte  och  allt  material  raderas  efter  att  arbetet  är  avslutat  och

godkänt.  
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5. Resultat och analys
I  detta  avsnitt  presenteras  en  beskrivning  av  miljön  där  observationerna  äger  rum  och  var

observatörerna befinner sig under högläsningen. De ageranden som barnen visar i förhållande till

förskollärarna under de tre olika högläsningstillfällena beskrivs. Sedan kommer studiens analys att

presenteras. I resultatet kommer begreppet  genomslag användas som en beskrivning av att barns

agerande får en respons av förskolläraren, som leder till att barns agerande påverkar högläsningen.

Under analysen av empirin blev vi medvetna om att olika ageranden kan tolkas på olika sätt. Med

hänsyn till detta kommer en del av empirin att finnas med i flera rubriker. 

5.1. Beskrivning av observationerna 

Alla tre observationer utspelar sig i samma rum där det finns en soffa, en hylla med en stereo på,

några  skivor  samt  böcker.  Det  finns  lekmaterial  i  form av  mjukisdjur  och  veterinärverktyg.  I

rummet finns en boklåda med hjul som står på golvet. I boklådan finns ett urval av böcker som är

från biblioteket. Det finns en bokhylla på väggen som innehåller faktaböcker. Vi som observatörer,

befinner  oss  på  förskoleavdelningen  både  innan,  under  och  efter  högläsningsstunden.  Under

observationen  befinner  vi  oss  vid  sidan  av  soffan,  där  vi  har  möjlighet  att  se  alla  barn  och

förskollärare under högläsningen. Det är fem barn som deltar i observation 1 och i observation 2

och 3 är det tre barn som deltar. Det är olika förskollärare som håller i högläsningen vid dessa tre

observationstillfällen.  Barnen är indelade i tre läsgrupper och den planerade högläsningsstunden

äger rum direkt efter  lunch. När barnen har tvättat  sig, springer de in och sätter  sig på soffan.

Barnen väljer varsin bok som de sedan när de sitter i soffan, bläddrar i och samtalar om. Barnen

samtalar om innehållet i böckerna innan förskollärarna kommer in i rummet. I observation 1 sitter

förskolläraren på en rullpall som medtagits in i rummet, medan förskollärarna vid observation 2 och

3 sitter tillsammans med barnen på soffan. 

5.2 Barns agerande under högläsningen

Under observation 1 uppmanar förskolläraren barnen att komma fram med böcker som de vill att

förskolläraren ska läsa för dem. Under observation 2 och 3 tar förskolläraren fram böcker inom

bestämda  teman  som  barnen  får  välja  mellan.  Barnen  erbjöds  endast  de  böcker  som  fanns  i

boklådan under alla observationer. 

Barnen visar vid alla tre observationstillfällen vilken bok de vill ska bli uppläst genom att peka på

en bok samtidigt som de uttrycker sig verbalt och håller ögonkontakt med förskolläraren.  Barnen
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vill  under observation 2 och 3 läsa olika böcker, medan under observation 1 vill  alla barn läsa

samma bok. Under observation 3 uttrycker barn G under bokvalet: ”Jag vill läsa den här”, samtidigt

som barn G pekar på boken som hen håller i och bläddrade i innan högläsningen. Förskolläraren

talar om för barn G att de inte ska läsa den boken som barnet vill läsa. Barn G hoppar ner från

soffan och lägger sig på golvet med boken i händerna. Barn G uttrycker: ”De böckerna är bara

tråkiga, jag vill läsa den här”. Detta agerande resulterar i att förskolläraren beslutar sig för att boken

som barn G vill läsa ska bli uppläst. Vid observation 2 pekar barn D och barn E på en bok, medan

barn F pekar på en annan bok. Förskolläraren tar beslutet att börja läsa den bok som flest barn pekar

på.  Barn  F  lägger  sig  ned  i  soffan,  kryper  ihop  och  poängterar:  ”Jag  har  redan  läst  den”.

Förskolläraren  svarar  inte  barn  F,  utan  fortsätter  att  läsa  vidare  i  boken.  Under  alla

observationstillfällen börjar barnen peka i boken när de vill samtala om något. Barnen visar detta

genom att  uttrycka sig verbalt,  ställa frågor,  samt koppla berättelserna och bilderna till  tidigare

erfarenheter. Samtidigt vänder de sig ofta till förskolläraren och söker ögonkontakt. 

Under  observation  1  börjar  barnen  föra  ett  samtal  om  vatten  där  barnen  delger  varandra

samhällskunskaper. Barn B uttrycker: ”Vad smutsigt vattnet är”. Efter att barnet uttryckt detta frågar

förskolläraren alla barnen om de vet vart det smutsiga vattnet tar vägen. Barn A uttrycker: ”Jag vet,

jag vet!  Det åker till  reningsverket”,  samtidigt som barn A hoppar upp i  soffan och viftar  med

händerna.  Vid  ett  annat  tillfälle,  under  observation  1,  ställer  sig  barn  C  upp  och  går  mot

förskolläraren. Barnet rör sedan vid förskollärarens knä och säger: ”Vet du?”. Förskolläraren ber

barn C att vänta lite och att sätta sig ner igen. Barn C satte sig i soffan igen och det som barnet ville

delge förskolläraren kom inte på tal mer under högläsningen. När en diskussion om en bild i en bok

pågår under cirka fem minuter vid observation 1, uttrycker barn B: ”Kan vi inte fortsätta läsa nu?”,

samtidigt som barn B suckar och sätter armarna i kors. Då avslutas diskussionen och förskolläraren

fortsätter att läsa.  När förskolläraren avslutar högläsningen under observation 2 uttrycker barn F:

”Hinner vi läsa en bok till?” samtidigt som barnet tittar  på förskolläraren. Detta resulterar i  att

förskolläraren läser den bok som barn F velat läsa tidigare under högläsningen.

Under observation 3 hoppar barn I upp i förskollärarens knä och sätter sig. Barnet uttrycker: “Jag

sitter  här”.  Förskolläraren  låter  barnet  sitta  kvar  under  högläsningen.  När  förskolläraren  under

observation 3 håller på att läsa den sista boken som barnen valt, hoppar barn H ner från soffan och

hämtar en annan bok. Barnet sätter sig i soffan igen och börjar bläddra i boken. Barn H tittar efter

en  stund  mot  förskolläraren  och  säger:  ”Titta  här”,  samtidigt  som  barnet  pekar  i  boken.

Förskolläraren frågar då barn H om hen inte vill vara med och läsa boken som blir uppläst. Barn H

säger: ”Nej, jag vill se i den” samtidigt som barnet håller fram boken och visar för förskolläraren.
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Förskolläraren nickar och fortsätter läsa.  Under alla tre observationer ändrar barnen sin position i

soffan. Barnen lägger sig ner i soffan, sätter sig uppe på soffkanten, börjar röra vid sitt hår eller

viftar med fötterna.

5.3 Analys av barns agerande under högläsningen

Här presenteras analysen av studiens resultat utifrån studiens valda teman som sedan kopplas till

Shiers delaktighetsmodell.

5.3.1 Barns agerande får inte genomslag
Det finns aktiva ageranden under högläsningstillfällena som inte får genomslag från förskollärarna.

Några situationer är när barnen ändrar position i soffan, när ett barn rör vid håret eller när ett barn

springer  ner  från  soffan  och  hämtar  ett  mjukisdjur.  Vid  alla  aktiva  ageranden  fortsätter

förskolläraren titta ner i boken och läsa. Vi urskiljer också situationer under högläsningen där barns

reaktiva agerande inte får genomslag hos förskollärarna. Ett exempel på en sådan situation är när

förskolläraren  frågar  barnen  om  de  vill  läsa  en  bok  till.  Ett  barn  säger  nej  och  tittar  på

förskolläraren, medan de andra barnen säger ja. Förskolläraren väljer att läsa en bok till. De barn

som fick genomslag spricker upp i leenden, medan det barn som inte fick genomslag kryper ihop

och fokuserar inte på boken som blir uppläst. Förskolläraren tittar ner i boken och läser utan att

respondera på barnets agerande.

En annan situation där ett barns agerande inte får genomslag är när barnet rör vid förskollärarens

knä  samtidigt  som  barnet  uttrycker  sig  verbalt.  Förskolläraren  ber  barnet  vänta  lite  eftersom

förskolläraren håller på att läsa en bok. Barnet sätter sig ned igen och det som barnet ville delge

förskolläraren kommer inte på tal  mer under högläsningen. Under observation 3 utspelar sig en

händelse  där  ett  barn  agerar  genom fysisk  kontakt,  barnet  sätter  sig  i  förskollärarens  knä  och

agerandet får genomslag. Därav tolkar vi att ageranden som är fysiska kan både få genomslag och

icke genomslag.

5.3.2 Förutbestämda och begränsade möjligheter till genomslag

Resultatet  visar  att  barnens  ageranden  erbjuds  förutbestämda  och  begränsade  möjligheter  till

genomslag under högläsningen. Förskollärarna är de som bestämmer ramarna för högläsningen. De

bestämmer tidpunkt, vilket rum högläsningen sker i och de delar in barnen i olika läsgrupper. Det
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rum som barnen har högläsning i under alla observationstillfällen har endast en soffa och golvyta

som bidrar  med  sittplats.  I  förhållande  till  dessa  ramar,  blir  genomslaget  av  barnens  agerande

förutbestämt och begränsat. Barnen får möjlighet att välja sittplats, men utifrån miljöns utformning

är det egentligen ett agerande som begränsas till var de väljer att sitta på soffan. 

En annan situation där det blir tydligt att barnen erbjuds förutbestämda och begränsade möjligheter

till genomslag är vid bokvalsituationerna. Förskollärarna har vid observation 2 och observation 3 på

förhand bestämt vilka böcker barnen får välja mellan. Förskolläraren väljer ut tre till fyra böcker av

de tjugofem som finns i boklådan, som barnen sedan får välja bland. För att visa vilken bok barnen

vill läsa, agerar de genom att hålla ögonkontakt med förskolläraren medan de pekar och uttrycker

sig verbalt. Barnens agerande får genomslag genom att förskolläraren väljer den bok som flest barn

har pekat på. När flera barn agerar på detta sätt, får inte alla genomslag under högläsningstillfällena.

Eftersom alla barn inte pekar på samma bok och förskollärarna aldrig läser samtliga böcker som

barnen fått välja mellan. Det var otydligt i observationerna varför de barn som fick genomslag fick

det och varför de andras agerande inte fick genomslag. De barn som får genomslag under bokvalet

verkar nöjda, vilket synliggörs genom leenden och glädjerop. De barn som inte får genomslag vid

bokvalet kryper ofta ihop och ser missnöjda ut.

Ett  tredje  tillfälle  under  högläsningen  som vi  tolkar  ger  barnen  förutbestämda  och  begränsade

möjligheter till genomslag är när en förskollärare väljer tre böcker som barnen får välja bland samt

komma överens om vilken de vill ha uppläst först. Alla de böcker som förskollärarna valt ut handlar

om samma tema. Genom att förskollärarna väljer tema på de böcker som barnen kan komma att få

upplästa,  leder  det  till  att  diskussioner  mellan  barn  och  förskollärare  blir  förutbestämda  och

begränsade  under  uppläsningen  av  böckerna.  Barnens  agerande  inom  samtalen  får  genomslag

genom att förskollärarna ger barnen respons, besvarar frågor och är aktiva i diskussionen mellan sig

och barnen. Barnen agerar genom att peka på bilder i böckerna och sedan uttrycker sig verbalt om

dessa, men barnen får inte möjlighet att agera i förhållande till valet av det övergripande ämnet

diskussionerna äger rum inom.

5.3.3 Barns agerande skapar icke förutbestämda möjligheter till genomslag

I vissa situationer skapar barns agerande möjligheter till icke förutbestämda genomslag. En sådan

situation skedde när ett barn mitt under högläsningen går iväg och hämtar en annan bok och sedan

börjar bläddra i den. Hen vänder sig först till förskolläraren och uppmanar denne att titta åt barnets

håll, detta gör barnet genom att uttrycka sig verbalt för att fånga förskollärarens uppmärksamhet.
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Förskolläraren tittar åt barnets håll och därmed får barnets agerande genomslag. Därefter frågar

förskolläraren barnet om hen vill vara med och läsa i boken som förskolläraren håller i. Barnet

svarar då nej, och fortsätter att bläddra i boken som hen håller i. Utifrån förskollärarens reaktion

verkar barnets agerande vara ett agerande som förskolläraren inte förväntat sig ske. Förskolläraren

ser förvånad ut och försöker fånga barnets uppmärksamhet genom att visa bilder och tala om boken

som förskolläraren läser. Vi tolkar inte barnets agerande som ett försök till att göra motstånd emot

förskolläraren, eftersom barnet inte uttrycker missnöje över att förskolläraren läser en annan bok.

Istället verkar barnets agerande handla mer om ett val av att delta i lässtunden, men där barnet

samtidigt visar ett ointresse för den bok som blir uppläst. När barnet hoppar ner från soffan och tar

en annan bok sker det helt på barnets initiativ. Barnets agerande skapar en möjlighet till genomslag

eftersom förskolläraren ger hen en respons, som möjliggjorde att barnet fick påverka vilken bok hen

ville bläddra i. Barnet verkar nöjd över att ha fått genomslag eftersom hen log.

En annan situation där ett barn skapar en icke förutbestämd möjlighet till genomslag, var när hen

ville läsa en annan bok än de böcker som förskolläraren på förhand har bestämt. Barnet visar det

genom att agera verbalt. Barnets agerande får inte genomslag av förskolläraren. Barnet agerar en

gång till  för att få boken uppläst och den här gången agerar barnet både verbalt och kroppsligt

genom att barnet lägger sig ned på golvet. Studiens författare urskiljer att barnets agerande visar på

ett motstånd, eftersom barnet uttrycker missnöje och ser upprört ut. Barnets agerande får genomslag

av förskolläraren genom att förskolläraren accepterar den bok som barnet önskar höra och läser den

högt för alla barn. Ännu en situation där ett barns agerande skapar icke förutbestämda möjligheter

till genomslag är när högläsningsstunden håller på att ta slut och barnet uttrycker en önskan om att

läsa en bok till. Barnet har tidigare under högläsningen agerat för att försöka få en bok uppläst, men

agerandet fick inte genomslag. Genom ett ytterligare försök till att få boken läst lyckas barnet få

genomslag. I den här situationen tolkar vi det som att det upprepande agerandet skapade en icke

förutbestämd möjlighet till genomslag.

5.3.4 Barns möjligheter till inflytande utifrån Shiers delaktighetsmodell

Det finns fem nivåer i Shiers delaktighetsmodell som beskriver hur pedagoger kan arbeta med barns

inflytande och inkludera barnen i beslutsfattande processer. Shier (2001), förklarar nivå 1 som när

barnen själva  tar  egna  initiativ  till  att  uttrycka  sig  och  pedagogerna  behöver  lyssna  samt  vara

uppmärksamma  på  barnens  åsikter.  Nivå  2  refererar  till  tillfällen  där  pedagogens  positiva

engagemang skapar  möjligheter  till  att  stötta  barnen så att  de uttrycker  sig.  Nivå 3 innebär  att

pedagogerna tar barnens åsikter i beaktande när det fattas ett beslut om verksamhetens innehåll.

20



Under  nivå  4  tillhör  tillfällen  där  pedagoger  tillåter  barnen  att  bli  direkt  involverade  i

beslutsfattande  processer,  dock  behåller  de  vuxna  fortfarande  makt  över  beslutsfattandet.  Till

skillnad från nivå 4 innefattar  nivå 5 de situationer där pedagoger med stort  engagemang delar

makten över de beslut som tas med barnen. 

Utifrån att  ha analyserat studiens olika teman genom att  dra kopplingar till  Shiers (2001) olika

nivåer, kan de genomslag som barnen får i temat  barns agerande får inte genomslag,  motsvarar

nivå 1 och 3 i Shiers delaktighetsmodell. Vi har tolkat det som att förskollärarna inte tagit några

initiativ till att försöka ta reda på barnens tankar och åsikter, när barnen aktivt agerat genom att

förflytta sig i soffan eller röra vid håret, vilket är det som Shier (2001) beskriver sker vid nivå 1. 

Vid ett tillfälle i temat barns agerande får inte genomslag har ett barns genomslag motsvarat nivå 3.

Förskollärarna har uppmuntrat barnen till att delge sina åsikter kring bokvalet. När barnen agerat

bestämmer sedan förskolläraren vilken bok som blir uppläst. Förskolläraren har precis som Shier

(2001) beskriver vid nivå tre, tagit barnens åsikter i beaktande, dock blev ett barns önskan inte

uppfylld, eftersom det var fler barn som ville läsa en annan bok. Utifrån vår definition av begreppet

inflytande som diskuteras i inledningen, har barnet inte fått möjligheter att påverka högläsningen

med märkbar skillnad. Därför har barnet inte fått inflytande under högläsningen. 

Temat  förutbestämda  och  begränsade  möjligheter  till  genomslag  motsvarar  nivå  3  i  Shiers

delaktighetsmodell. Förskollärarna har på förhand skapat förutbestämda och begränsade möjligheter

till genomslag för barnen. Därav har förskollärarna fattat egna beslut kring högläsningens ramar, där

barnens åsikter sedan blir en hjälp vid exempelvis bokvalet när ytterligare beslut ska fattas. Shier

(2001)  förklarar vid nivå 3 att pedagogerna lyssnar in barnens tankar och fattar sedan ett beslut.

Shier lyfter dock att det som barnen önskar, behöver inte bli uppfyllt då andra faktorer kan spela in

vid beslutsfattande. I temat har barnens åsikter tagits i beaktande och barnen har kunnat påverka

högläsningen med en märkbar skillnad genom exempelvis val av bok. Därav kan studiens författare

urskilja att barnens agerande som har fått genomslag, motsvarar ett ytligt inflytande. 

I temat  barns agerande skapar icke förutbestämda möjligheter till genomslag  motsvarar barnens

genomslag  också  nivå  3  i  Shiers  delaktighetsmodell.  Barnen  har  tagit  egna  initiativ  till  icke

förutbestämda möjligheter till genomslag. De ageranden som barnen visat har förskollärarna lyssnat

på och tagit i beaktande när beslut ska fattas. Dock har förskollärarna fortfarande haft makten över

högläsningen och inte direkt involverat barnen i beslutsfattande och därav kan vi urskilja att barnens

genomslag motsvarar ett ytligt inflytande. 
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5.4 Sammanfattning av resultat

De resultat som framkommer är att det finns en variation i barnens agerande. Barnen agerar verbalt

genom att  starta diskussioner,  ställa frågor och koppla berättelser samt bilder i böcker till  egna

erfarenheter. Barnen agerar kroppsligt genom att de förflyttar sig, lägger sig på golvet, pekar på

boken  som  de  vill  läsa  och  hämtar  föremål.  Barnens  agerande  får  genomslag  genom  att

förskollärarna fortsätter barnens diskussioner och tar barnens åsikter i beaktande. 

Resultatet visar att det finns ageranden som inte får genomslag av förskollärarna, därav skapas inget

inflytande.  Under  högläsningen  har  förskollärarna  enbart  erbjudit  barnen  förutbestämda  och

begränsade möjligheter till genomslag. Resultatet visar även att barnen ibland tar egna initiativ och

skapar möjligheter till genomslag, utöver de möjligheter som förskollärarna erbjuder och lyckas få

genomslag. Resultatet visar att ett upprepande agerande kan ge möjligheter till icke förutbestämda

genomslag.  De  ageranden  som  får  möjlighet  till  genomslag  hos  förskollärarna,  motsvarar  ett

inflytande där förskollärarna tar barnens åsikter i beaktande när beslut vid exempelvis bokvalet ska

ske. Vilket Shier (2001) beskriver sker vid nivå 3 i hans delaktighetsmodell. Barnen får möjlighet

att  påverka  högläsningen  och  det  genomslag  som  barnens  agerande  får,  motsvarar  ett  ytligt

inflytande.  
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6. Diskussion

Syftet med den här studien är att undersöka barns agerande under högläsningsstunden och under

vilka förutsättningar barns agerande skapar möjligheter till inflytande. Studiens frågeställningar är:

 Vilka agerande visar barn under högläsningen?

 På vilka sätt får barns agerande genomslag under högläsningen?

Detta  avsnitt  innefattar:  Resultatdiskussion,  Metoddiskussion  och  Vidare  forskning.  I

metoddiskussion  diskuteras  den  metod  som  valts  för  att  samla  in  det  empiriska  materialet.  I

resultatdiskussion  diskuteras  det  resultat  som framkommit  i  förhållande  till  tidigare  forskning.

Slutligen ges förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion

Utifrån resultatet  urskiljs det att  barns agerande skapar möjligheter till  ett ytligt inflytande som

motsvarar nivå 3 i Shiers (2001) delaktighetsmodell. Som tidigare nämnts tolkas nivå 4 som ett

måttligt inflytande och nivå 5 som ett djupt inflytande. Vid nivå 5 beskriver Shier (2001) att barn

direkt involveras i beslutsfattande och får dela makten tillsammans med pedagogerna. Vi tolkar att

vid nivå 5, erbjuds barn ett reellt inflytande, som förskolans läroplan beskriver att barn ska få enligt

följande: “Förskollärare ska ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och

innehåll” (Skolverket, 2018, s.16). Vi upplever inte att barnen i studien får ett reellt inflytande under

högläsningen, eftersom barnen inte involveras direkt i beslut som fattas och därav har de heller inte

fått  dela  makten  tillsammans  med förskollärarna.  Vi  funderar  på om det  ytliga  inflytande som

studiens resultat visat tillgodoser förskolans läroplans riktlinjer i arbetet med barns inflytande.

I Simonssons (2004) studie förekommer det att vid högläsningstillfällen är det ofta pedagogerna

som beslutar kring de omfattande valen. Våra resultat bekräftar Simonssons slutsats. Förskollärarna

tar de omfattande besluten kring högläsningen, vilket gör att det är allt som oftast förutbestämda

och begränsade möjligheter som skapas för att barns agerande ska få genomslag. Enligt Karlsson

(2009) anpassar barn ofta  sina samtal  utefter  det  som de tror  att  pedagoger  vill  höra.  Studiens

resultat bekräftar det Karlssons studie visar, då barnen anpassat sitt innehåll i samtalen utifrån de

bestämda tema på böcker som förskollärarna valt.

Emilsson (2007) beskriver i sin avhandling att pedagogernas kontroll över verksamhetens innehåll

inte behöver begränsa barns inflytande och det är viktigt att pedagoger närmar sig barns perspektiv.

Slutsatser kan dras utifrån studiens resultat och Emilssons, studiens resultat har visat att trots att
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förskollärarna  haft  en  stark  kontroll  över  högläsningen,  har  barns  agerande vid  några  tillfällen

ändrat på förskollärarnas beslut. Studiens resultat motsäger däremot Emilssons slutsats, eftersom

förskollärarna till viss del skapat förutbestämda och begränsade möjligheter till genomslag, vilket

har begränsat barnen till ett ytligt inflytande. 

Engdahl (2014) och Ribaeus (2014) kommer fram till att barn gör motstånd för att påvisa en önskan

om inflytande. Det Engdahl och Ribaeus nämner kan vi relatera till studiens resultat där ett barn

gjort motstånd, då barnets agerande kan tolkas som ett försök till att skapa inflytande. Arnér (2006)

poängterar att pedagoger ofta nekar barns egna initiativ till inflytande. Utifrån studiens resultat kan

vi  bekräfta  det  som Arnér  beskriver,  eftersom resultatet  visat  att  det  finns  tillfällen  där  barns

agerande inte fått genomslag av förskollärare. Resultatet visar dock att när barnen agerat igen för

samma sak en andra gång, får barnens agerande genomslag av förskolläraren, vilket ger dem ett

ytligt  inflytande  utifrån  nivå  3  av  Shiers  (2001)  delaktighetsmodell.  Ett  stort  intresse  och  en

nyfikenhet har väckts hos oss när resultatet visar situationer där barnen inte får genomslag första

gången de agerar, istället får de genomslag andra gången. Det dyker upp en fundering kring varför

förskollärarna nekar barns egna initiativ till inflytande första gången men inte när barnen agerar en

andra gång för samma sak?

Högläsningen är ett tillfälle där barn får utveckla sitt språk och samtala tillsammans med pedagoger

kring böcker och dess innehåll. Det gör att barn kan bekanta sig med nya begrepp och ord samt dess

innebörd. Vilket bidrar till att barn på ett medvetenhet sätt reflekterar över ord och böckers innehåll

(Dominikovic, Eriksson & Fellenius, 2006; Frost, 2002). Studiens resultat har visat att barn och

förskollärare ofta samtalar om böckers innehåll och delar samhällskunskaper med varandra. Att dela

samhällskunskaper påvisar Fast (2008) är något barn får möjligheter till under högläsning. Utifrån

studiens  resultat  styr  böckernas  innehåll  samtalen  och  därmed  begränsar  de  vilka

samhällskunskaper som får utrymme i diskussionen. Med andra ord är det förskollärarna i studien

som styr vilka samhällskunskaper som barnen får ta del av och diskutera kring under högläsningen.

Om förskollärarna i studien inte hade styrt barnens diskussioner och bestämt de böcker som barnen

får upplästa,  hade resultatet  möjligtvis sett  annorlunda ut.  Barnen hade eventuellt  fått  ett  större

inflytande och därav utifrån sina intressen valt böcker som möjligtvis lett till att fler diskussioner

ägt rum med ett innehåll som lockar dem. Westlund (2011) menar att möjligheter som öppnar upp

för barns inflytande, är att pedagoger skapar tillfällen för barn att göra val och samtala om sina

intressen.

Studiens  resultat  har  synliggjort  att  barnen  visat  ett  upprepande  agerande  när  de  kopplat

berättelserna  i  böckerna  till  sina  tidigare  erfarenheter.  Vårt  resultat  styrker  det  Norlin  (2013)
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kommer  fram till,  att  barn  kopplar  det  som de  får  uppläst  till  tidigare  erfarenheter.  Däremot

beskriver  Damber  (2015)  i  sitt  resultat  att  barns  samtal  kring  böcker  sällan  kopplas  till  egna

erfarenheter. Studiens resultat motsäger alltså det som Damber beskriver. Lindö (2009) hävdar att

pedagoger behöver vara noga vid sitt bokval, de böcker pedagoger väljer måste väcka ett intresse

hos barn om de ska vilja lyssna på dem. Enligt förskolans läroplan ska barns intressen och behov

styra verksamhetens innehåll (Skolverket, 2018). Studiens resultat belyser att om ett barn inte finner

en bok intressant, tappar barnet fokus på boken och agerar på ett tydligt sätt för att visa ointresse,

utan  att  det  nödvändigtvis  innebär  ett  motstånd  till  själva  högläsningsstunden.  Baserat  på  vårt

resultat tolkar vi att en bidragande orsak till varför de förskollärare vi samtalat med, upplever att

arbetet med barns inflytande under vuxenledda aktiviteter vara svårt, kan vara att barn inte har fått

vara med och utforma innehållet i aktiviteten utifrån sina intressen. Därav blir förutsättningarna för

att barn ska få inflytande begränsade och förutbestämda, vilket begränsar barns reella inflytande. Vi

kan dock inte med säkerhet veta varför förskollärare upplever det vara svårt att arbeta med barns

inflytande under vuxenledda aktiviteter. Då studiens resultat är begränsat till en förskoleavdelning

under tre högläsningstillfällen. 

Enligt Johannesen och Sandvik (2009) samt Wright (2009) handlar inflytande om att barn ska få

uttrycka sig och få sina åsikter respekterade. Barn och vuxna ska i samspel respektera varandra.

Studiens resultat stärker det som Johannesen och Sandvik samt Wright menar, då barn uttrycker sig

under högläsning och får respons av förskollärare, vilket möjliggör inflytande. Förskollärare och

barn ska tillsammans ansvara för förskolans verksamhet genom att visa varandra respekt och vara

lyhörda  (Åberg  &  Lenz  Taguchi,  2018;  Ribaeus,  2014).  Vårt  resultat  påvisar  att  barn  och

förskollärare inte ansvarar över högläsningens innehåll tillsammans och delar därmed inte makten

över de beslut som tas. Barnen får dessutom inte chans att påverka den miljö där högläsningen äger

rum, något som Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) poängterar är viktigt i arbetet med barns

inflytande. 

Björklund (2008) menar att en konsekvens av att barn får möta högläsning vid tidig ålder är att de

börjar låtsas läsa. Björklund menar att förskolan är en bra plats för barn att möta högläsning på och

där möjligheter finns för barn att  skapa sig ett intresse för högläsning. Därpå belyser Svensson

(2011) att förskolan är en betydelsefull plats, speciellt för de barn som inte läser böcker tillsammans

med de vuxna hemma. Barn får en möjlighet att möta böcker vid högläsning i förskolan och se att

böcker  kan  erbjuda  barn  gemenskap,  läsförståelse  och  stimulera  deras  språkutveckling.  Norlin

(2013) poängterar att under högläsning arbetar inte pedagoger med att alla barn ska få uttrycka sig.

Vilket författaren menar gör att barn tappar ett intresse för att delta under planerad högläsning. Vår
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studies resultat stärker det som Norlin poängterar, då resultatet visar att ett barn inte fått genomslag

när hen uttryckt sig, vilket har lett till att barnet inte uttryckt sig igen under högläsningen.

Tidigare  forskning  har  belyst  att  högläsning  är  bra  för  barns  språkliga  utveckling,  känsla  av

gemenskap samt att det bidrar med kunskaper om nya ord, begrepp och om samhället. Vi ser en

viktig koppling mellan högläsning och barns inflytande, har barn ett inflytande under högläsning

kan  det  eventuellt  bli  mer  lustfyllt  och  möjligtvis  väcks  ett  intresse  hos  barn  till  att  delta  i

högläsning. Ett intresse för högläsning ger barn bra förutsättningar när de börjar skolan eftersom de

har en positiv attityd till läsning (Isbell, Sobol, Lindauer & Loweance, 2014). Enligt Skolverket

(2018) ska barn få möjligheter att lyssna till högläsning och ett reellt inflytande över verksamhetens

arbetssätt och innehåll. Högläsningsstunden är en del av verksamhetens innehåll, dock har vi inte

lyckats hitta något agerande av barnen eller möjlighet till genomslag erbjudits av en förskollärare

som vi kan tolka som det "reella” inflytande för barnen som förskolans läroplan efterfrågar. Med

andra ord är högläsningsstunden utifrån studiens resultat inte ett tillfälle där barns agerande verkar

kunna påverka förskolans verksamhet på ett avsevärt sätt. 

6.2 Metoddiskussion

Vi upplever  att  observation  var  en  bra  metod  att  använda  i  förhållande  till  studiens  syfte  och

frågeställningar.  Genom  observationer  kunde  vi  studera  barns  agerande  och  vilka  av  barnens

ageranden som skapade möjligheter till  inflytande, utan att barnens intentioner var medräknade.

Pilotobservationen har en betydande roll i studien, eftersom genom att ha utfört en pilotobservation

kunde vi fastställa att observation var lämpligt för att synliggöra interaktionen som ägde rum under

högläsningen. Pilotobservationen var också en hjälp för att se om frågorna i observationsmallen var

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Genom att ha utfört en pilotobservation kunde vi

synliggöra eventuella dilemman med mallen och metodvalet, samt ändra dessa så att materialet i

resterande observationer håller en god kvalité. Vi upplevde under en del av pilotsobservationen att

vårt fokus låg på förskollärarens agerande istället för barnens. Detta var ett dilemma där vi med

hjälp av observationsmallen kunde gå tillbaka till frågorna och påminna oss själva att fokus skulle

vara på barnen. Vi blev också medvetna om risken för detta och kunde förbereda oss för att undvika

detta under datasamlingen. 

Det upplevdes vara en fördel att befinna sig på avdelningen en stund innan högläsningen för att få

tillträde till fältet. Vi kunde då ta hänsyn till samtyckeskravet genom att uppmärksamma om barnen

samtyckte till att bli observerade. En fördel med att befinna sig på förskoleavdelningen en stund
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innan högläsningsstunden var att barnen kunde ställa frågor och bli förberedda på vår närvaro samt

bekanta sig med oss (Lalander, 2015). På det här sättet försökte vi förminska den grad till vilket vår

närvaro skulle påverka barnens ageranden. En nackdel med att befinna sig på förskoleavdelningen

en stund innan högläsningen, var att barnen blev distraherade från måltidsaktiviteten som pågick

eftersom barnen blev nyfikna på oss och ville ställa frågor. Vi kan inte med säkerhet säga att vi

påverkade barnens ageranden under högläsningen genom att ha vistats på förskoleavdelningen en

stund innan. Däremot upplevdes det som att barnen orienterade sitt fokus kring högläsningen och

inte på oss. En fördel med att befinna sig på förskoleavdelningen en stund efter högläsningsstunden

var att det blev ett mer “naturligt” avslut på observationerna där barnen fick möjlighet att ställa fler

frågor och ta farväl. 

Genom  tre  observationer  kunde  vi  se  att  barns  agerande  samt  möjligheterna  till  genomslag

varierade. Dock dök det upp funderingar där resultatet troligtvis kunde se annorlunda ut, om fler

observationer  utfördes.  Tanken  med  studien  var  att  observera  och  få  in  data  rörande  hela

förskoleavdelningens läsgrupper. Dock inträffade bortfall av barn inför två observationer. Det blev

därmed färre barn som observerades än vad som var tänkt. Vi är medvetna om att resultatet kan ha

sett  annorlunda  ut  om  fler  observationer  utförts  eller  om  alla  barn  varit  på  plats  under

observationerna, eftersom andra sorters ageranden eventuellt visats som inte framkom i resultatet.

Vi är medvetna om att  studien är begränsad med endast en förskoleavdelning och att  resultatet

presenteras  kortfattat.  Ett  medvetet  val  har  gjorts  med  att  sortera  bort  material  som  inte  var

väsentligt för studiens syfte, samt på grund av etiska skäl. Vi anser att tre observationer var lämpligt

för att kunna tematisera samt göra en djup analys av materialet och dra slutsatser, vilket vi upplever

väger upp studiens resultat. Ett kortfattat resultat kan ifrågasätta studiens tillförlitlighet, dock har

observationerna visat en variation i barns agerande och möjligheter till genomslag, vilket upplevs

vara tillräckligt i förhållande till studien.

En problematik som vi har haft under analysarbetet var svårigheten med att dela in materialet och

kategorisera in det i teman. Det ansågs vara problematiskt då vi efter att ha läst materialet inte hittat

några områden eller delar som kunde urskiljas hängde samman. En bidragande orsak till  varför

analysarbetet upplevdes svårt, kan ha varit att fältanteckningarna inte var tillräckligt detaljrika. En

annan orsak kan vara att allt eftersom tiden gick under analysarbetet upplevde vi att vi kom ihåg

färre detaljer av det som utspelade sig under observationerna. Vi insåg efteråt att det är av stor vikt

att det som antecknas ner under observationer är detaljerat och ingående för att få fram ett rikligt

material.  Genom att  använda  fältanteckningar  upplevdes  att  risken  fanns  att  vi  missade  något

agerande som barnen visat, medan något annat agerande antecknades ner som pågick. Medvetenhet
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finns om att dessa dilemman kan påverka hur resultatet ser ut  och dess tillförlitlighet. Däremot

genom att  använda fältanteckningar,  blev det en mer “naturlig” observation där vi  upplevde att

barnen  kändes  bekväma  med  situationen.  Hade  vi  istället  använt  oss  av  videoobservation  och

barnen hade vetat  om att  de spelades in,  hade det eventuellt  kunnat  påverka barnens agerande.

Vilket också hade kunnat påverka resultatet och dess tillförlitlighet.

Vid analysarbetet hade vi som tidigare nämnts fältanteckningar och vårt minne att förlita oss på.

Eidevald  (2015),  hävdar  att  när  man  använder  sig  av  videoobservation  som  metod  kan  det

möjliggöra att forskare kan gå djupare in i interaktionen mellan individer och miljön som studeras.

Om videoobservationer använts som dokumentationsmetod, hade vi haft möjlighet att gå tillbaka till

observationerna och titta på materialet fler gånger vid analysen. Då hade vi eventuellt kunnat få en

ännu mer detaljerad bild  av barnens ageranden.  Med hjälp av videoobservationer  hade vi  även

kunnat bredda studien till att inkludera förskollärarens förhållningssätt gentemot barnens agerande.

6.3 Förslag på vidare forskning

Det skulle vara intressant och relevant att undersöka barns agerande och möjligheter till genomslag

vid andra vuxenledda aktiviteter som är planerade, för att se om barn får möjligheter till det “reella”

inflytande som förskolans läroplan efterfrågar. Förslag på metodval för att utföra studien hade varit

intervjuer med förskollärarna, för att få deras uppfattningar om förhållningssättet gentemot barnens

agerande  och  sedan  se  om  deras  uppfattningar  stämmer  överens  med  praktiken  genom

observationer. Vi anser det också relevant att undersöka om barnens möjligheter till genomslag och

reellt inflytande skiljer sig åt mellan två olika förskoleavdelningar. 
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Bilaga 1
Observationsmall innan revidering

Situationsbeskrivning Datum och kommentar
Hur många deltar?
I vilken situation är observationen gjord?

Observation - Barn Kommentarer (citat, beskrivningar, 
exempel)

-Vilka val av böcker gör de?
 (Hur går det till praktiskt? Vem eller 

vilka väljer av barnen? Samma båda 
gånger?)

-Hur ofta går barnen till biblioteket?
 (Går alla barn med? Får barnen välja

böckerna i biblioteket?)

-När har de högläsning? 
 (Väljer barnen själva när eller har de 

inflytande över det?) 

-Arbetar barnen med högläsning?
 (Vad och hur gör barnen då?)

-Hur ser barnen ut under högläsningen? 
 (Deras kroppsspråk, mimik, rörelse, 

språkliga uttryck)

-Hur många böcker läser de vid 
högläsningen? 

 (Hur mycket text? Hur långa)

-Läser de i grupper? 
 (Antal barn i grupp? Varför? Varför 

inte)

-Får barnen läsa böcker för varandra?
 (Hur gör de då? Vem väljer boken?)

-Stannar de upp vid områden i böckerna 
som intresserar barnen och samtala om det? 

 (Vad gör barnen under samtalen. Hur
visar barnen sitt intresse eller 
ointresse?)

-Om barnen inte vill vara med vid 
högläsning, hur gör de då?
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Bilaga 2
Observationsmall efter revidering

Situationsbeskrivning Datum och kommentar
Hur många deltar?
I vilken situation är observationen gjord?

Observation - Barn Kommentarer (citat, beskrivningar, 
exempel)

-Vilka val av böcker gör de?
 (Hur går det till praktiskt? Vem eller 

vilka väljer av barnen? Samma båda 
gånger?)

-När har de högläsning? 
 (Väljer barnen själva när eller har de

inflytande över det?) 

- Använder barnen böckerna och läser för 
varandra, samt samtalar om dem?

 (Vad och hur gör barnen då?)

-Hur ser barnen ut under högläsningen? 
 (Deras kroppsspråk, mimik, rörelse, 

språkliga uttryck)

-Hur många böcker läser de vid 
högläsningen? 

 (Hur mycket text? Hur långa)
 (Om barnen ej vill läsa fler böcker, 

vad gör barnen då?)
 (Bestämmer barnen att de ska läsa 

fler böcker?)

-Läser de i grupper? 
 (Antal barn i grupp?)
 Hur fördelar de barnen i grupperna?

-Stannar de upp vid områden i böckerna 
som intresserar barnen och samtala om det? 

 (Vad gör barnen under samtalen. Hur
verkar barnen visa sitt intresse eller 
ointresse?)

-Om ett barn inte vill vara med vid 
högläsning, hur gör barnen då?
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Bilaga 3
Informationsbrev och samtyckesbrev

Hej!
Vi är två förskollärarstudenter som läser på högskolan för lärande och kommunikation vid 
Jönköping University. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete vars syfte är att undersöka 
hur barn agerar vid högläsning. Vi kommer därför att göra en observationsstudie och vore 
tacksamma om du skulle tillåta oss att observera ditt barn.

Vi skriver till dig eftersom vi vill be om ett samtycke till att observera ditt barn i samband med 
högläsningssituationer. Observationen kommer att äga rum vid tre tillfällen och kommer att 
genomföras med hjälp av anteckningar. Det insamlade materialet kommer användas i 
examensarbetet. Materialet kommer inte att spridas utanför detta begränsade sammanhanget. 
Konfidentialitet garanteras då vi varken kommer nämna namn, förskola eller kommun. När vårt 
arbete är färdigt kommer allt nedskrivet material att raderas. Du har rätt att när som helst avbryta 
ditt barns deltagande av observationen. 

Om information önskas om hur materialet behandlas under examensarbetets gång. Kontakta oss på 
våra kontaktuppgifter nedan. Ni kan även kontakta kursansvarig Ann Ludvigson (XXX-XX.se) eller
examinator Carin Falkner (XXX-XX.se) om ni har ytterligare frågor.

Jag samtycker att mitt barn får delta i Evelina Erikssons och Ly Le This studie om barns agerande i 
samband med högläsning och att observationen blir dokumenterad.

Om ditt barn inte får vara med i observationen, vänligen meddela personalen på förskolan.

_______________________________________________________________________________

Vårdnadshavarens underskrift Ort/ Datum

Med vänlig hälsning,

Evelina Eriksson & Ly Le Thi.

För mer information är vi tillgängliga via

Ly Le Thi Evelina Eriksson

E-post: XXX-XX                                                           E-post: XXX-XX

Telefonnummer: XXX-XX Telefonnummer: XXX-XX
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