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Abstrakt 
Problematiken som ligger till grund för studien är att forskning indikerar att högläsning 

utformas som lugnande åtgärd istället för lärtillfälle, samt att barns inflytande inte tillvaratas i 

utformning av förskolans verksamhet. Problematiken tog oss fram till ett forskningsproblem 

gällande att forskning inom området för studien är övervägande framskriven ur vuxnas 

perspektiv, vilket vi vill vända på genom att försöka närma oss hur barn ser på högläsningen i 

förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolebarn uppfattar utformningen 

och inflytandet på högläsningen i förskolan, för att förstå hur barnen uppfattar fenomenet 

högläsning. Studien utgår ifrån följande frågeställningar; Vilka uppfattningar av 

högläsningens utformning ger barnen uttryck för? Vilka uppfattningar av inflytande på 

högläsningen ger barnen uttryck för? 

Då vi vill lyfta fram barns uppfattningar med denna studie har det inspirerat oss till att 

inta en fenomenografisk ansats, som handlar om att beskriva hur fenomen eller företeelser i 

världen uppfattas olika av människor. För att besvara syfte och frågeställningar gjordes valet 

att använda semistrukturerade intervjuer som metod, vilka utfördes med 14 förskolebarn i 

åldrarna 4–6. Ljudinspelningar användes som datainsamlingsmetod och materialet har 

granskats, transkriberats samt analyserats med en fenomenografisk analysprocess i fyra steg. 

Genom analysprocessen sammanställdes barnens utsagor från intervjuerna i fyra 

beskrivningskategorier som utgör studiens resultat; Högläsning av fröken, Högläsning av 

barnen, Fröken bestämmer och Barnen bestämmer.  

Utifrån resultatet går det att dra slutsatsen att barns uppfattningar av fenomenet 

högläsning varierar och grundar sig i hur pedagoger i förskolan förhåller sig till att låta 

barnen komma till uttryck, både vad gäller utformning av högläsningen samt utrymmet för 

inflytande på den. Om barn ska få möjlighet till inflytande är det av betydelse att barns 

uttryck blir uttalade, lyssnade på samt värdesatta av pedagoger som arbetar med barn i 

förskolan. Det framkommer att barnen har viljan till mer inflytande på högläsningen i 

förskolan än vad pedagogerna i deras närvaro möjliggör för i dagsläget.  
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1. Inledning  
Enligt Taube (2013) är dagens samhälle konstruerat så att människor behöver vara läskunniga 

och är man inte det kan det vara ett stort hinder i livet. I förskolans verksamhet kan 

högläsning vara en inkörsport där barn redan från tidig ålder introduceras för läsaktiviteter 

och således skapas möjligheter för att de ska kunna bli aktiva samhällsmedborgare på sikt. 

Att förskolor idag arbetar olika med högläsning kan dels bero på att högläsning inte står 

ordagrant som mål i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) och att pedagoger därför inte 

reflekterar över att sätta upp mål relaterat till högläsningen för att tillämpa lärande substans. 

Det går däremot att tillämpa flertalet mål på högläsning, vilka bland annat belyser att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, intresse för 

skriftspråk samt bilder och text (Skolverket, 2016). Att arbete med högläsning ser olika ut 

kan även bero på att det skiljer sig gällande hur pass mycket utrymme barn ges att kunna 

påverka högläsningens utformning. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) har genomfört en 

undersökning där fokus ligger på barns tidiga möten med böcker i förskolan. Undersökningen 

visar att 94 % av studerade lästillfällen saknar samband till övrigt arbete i verksamheten samt 

att dessa lästillfällen utformas av pedagoger för att skapa lugn i barngruppen, och endast ett 

fåtal har lärandesyfte i samband med verksamhetens temaarbete. Även Simonsson (2004) och 

Skolinspektionen (2012) skildrar högläsning i förskolan som lugnande åtgärd. Simonsson 

(2004) framhåller att det är pedagogerna som utformar den med vad som ska läsas, vilka barn 

som involveras och vad intentionen med högläsningen ska vara. Simonsson påvisar även att 

det är den som initierar bokaktiviteten som har makten att temporärt äga både boken och 

fortskridning av hur aktiviteten utformas (ibid.).      

 Läroplanen formar hela förskolans verksamhet och där i finns en rubrik tillägnat barns 

inflytande, där indikationer förevisar att barns inflytande bör tillvaratas i utformning av 

verksamheten (Skolverket, 2016). Detta inte minst i relation till högläsning enligt oss då det 

är barnen som blir lästa för och förväntas vara intresserade av läsningen. Men för att arbeta 

med yngre barn och deras rätt till inflytande krävs det att pedagoger visar en obetingad 

öppenhet, samt vågar lämna utrymme för det oförutsedda som kan ske i möten mellan vuxna 

och barn (Johannessen & Sandvik, 2009). Samtidigt påpekar forskning att pedagoger ständigt 

nekar barns initiativ till inflytande, då barnen stör den struktur som pedagoger byggt upp 

verksamheten kring och en oro råder att barnen ska ge upphov till kaos och orsaka en stressig 

miljö i förskolan (Arnér, 2006).         

 Utifrån nämnd forskning syns en problematik som skapat grund för genomförandet av 

föreliggande studie. Problematiken ligger i att högläsning tycks utformas som lugnande 

åtgärd istället för lärtillfälle, samt att barns inflytande inte verkar tillvaratas i utformning av 

förskolans verksamhet, trots Skolverkets (2016) indikationer att barns uttryck bör ligga till 

grund för hur verksamheten planeras och utformas. Denna problematik har tagit oss fram till 

ett forskningsproblem gällande att nämnd forskning och den som presenteras i föreliggande 

studies forskningsöversikt är övervägande framskriven ur vuxnas perspektiv, då endast en 

studie har barn som dominerande medverkare. Med utgångspunkt i detta vill vi med denna 

studie vända på det och försöka närma oss barns uppfattningar av högläsning i förskolan, med 

fokus på utformning och inflytandet på högläsningen. Genom att intervjua förskolebarn vill 
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vi försöka förstå hur barnen egentligen ser på högläsningen i förskolan med egna ögon. 

Halldèn (2003) poängterar nämligen att det krävs att barn själva är källan om man ska närma 

sig vad barn tycker och tänker om någonting. Då vi vill lyfta fram barns uppfattningar med 

denna undersökning har det inspirerat oss till att inta en fenomenografisk ansats, som handlar 

om att beskriva hur fenomen eller företeelser i världen uppfattas olika av människor 

(Kroksmark, 2007). Ansatsen fokuserar inte på vad som är sant eller falskt, utan hur något är 

eller hur något uppfattas vara utifrån den subjektiva uppfattningen (ibid.). Fenomenet som är 

i fokus i föreliggande studie är således barns uppfattningar av utformningen och inflytandet 

på högläsningen i förskolan. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur förskolebarn uppfattar utformningen och inflytandet på 

högläsningen i förskolan, för att förstå hur barnen uppfattar fenomenet högläsning.   

 

Utifrån syftet formulerades två frågeställningar:  

 

1.2 Frågeställningar 

● Vilka uppfattningar av högläsningens utformning ger barnen uttryck för? 

● Vilka uppfattningar av inflytande på högläsningen ger barnen uttryck för? 

 

1.3 Begreppsdefinition  

När begreppet högläsning används vidare i studien syftar det på när någon läser på ett eller 

annat sätt för andra lyssnare, i enlighet med NE (2018). När begreppet utformning används i 

studien innebär det hur något formas och gestaltas, vilket i relation till högläsning kan vara 

exempelvis vilka som deltar, hur någon läser eller utifrån vad någon läser. Fortsättningsvis i 

studien när begreppet inflytande används utgår vi från Arner och Tellgrens (2006) definition 

av inflytande, som innebär att någon är mer än närvarande och kan med andra ord påverka sin 

egen situation.           

 I studien används ordet pedagog, vilket syftar på både förskollärare och barnskötare 

som arbetar med barnen i förskolans verksamhet. Däremot används ordet fröken i 

resultatdelen då det är barnens benämning på pedagogerna i förskolan, och vi vill göra 

rättvisa åt deras uppfattning genom att skriva så nära deras svar som möjligt.  

 

1.4 Disposition av studien 

Denna studie består av tio kapitel. I första kapitlet presenterades inledning samt studiens syfte 

och frågeställningar, vilka ligger till grund för genomförandet av studien. Även centrala 

begrepp som förekommer i studien definierades i första kapitlet. I kapitel två presenteras 

tidigare forskning inom vårt valda område och kapitlet avslutas med studiens originalitet, där 

redogörelse för relevansen med genomförandet av föreliggande studie presenteras. I kapitel 

tre redogörs studiens teoretiska utgångspunkt fenomenografi samt hur ansatsen appliceras i 



3 
 

studien. Kapitel fyra behandlar metod för studien där arbetet bakom redogörs för, vilket 

avslutas med metodkritik.         

 I kapitel fem presenteras föreliggande studies resultat, följt av kapitel sex där 

resultatet diskuteras och problematiseras i relation till tidigare forskning. I kapitel sju 

presenteras studiens slutsats och i kapitel åtta redogörs för studiens didaktiska implikationer 

samt förslag på vidare forskning. Avslutningsvis finner ni referenslistan i kapitel nio och 

bilagor har placerats i kapitel tio.  
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2. Forskningsöversikt   
I detta kapitel presenteras en översikt av relevant tidigare forskning, där olika aspekter av 

högläsning och arbete med barns inflytande berörs vilket är i fokus i föreliggande studie. 

Forskningsöversikten har delats in i tre teman; Högläsning i förskolan, Barns inflytande i 

förskolan och Pedagogens förhållningssätt till barns inflytande i förskolan. Varje tema 

avlutas med sammanfattning av temats innehåll, där tidigare forskning sätts i relation till 

föreliggande studie för att tydliggöra dess relevans. Kapitlet avslutas med redogörelse för 

Studiens originalitet. 

2.1 Högläsning i förskolan  

Ett vanligt förekommande inslag i forskning om högläsning i förskolan är att det kan vara ett 

användbart arbetssätt för främjande av barns tidiga språkutveckling (Dominković, Ericsson & 

Fellenius, 2006; Gosen, Berenst & Glopper, 2015; Gardner-Neblett, Holochwost, Cranley 

Gallagher, Iruka, Odom & Pungello Bruno, 2017). Samtidigt indikerar Norlin (2013) i sin 

avhandling som utgår från ett didaktiskt perspektiv att högläsning bör ske i kombination med 

samtal för att det ska kunna främja barns språkutveckling redan från tidig ålder. Norlin har 

studerat hur pedagoger och barn förhåller sig till innehållet i böcker under högläsning och 

betonar att det är av vikt att samtala om det lästa och inte bara läsa böcker högt för barn. 

Under boksamtal kan pedagogen skapa förbindelser mellan bokens händelser och barnens 

erfarenheter, vilket således kan innebära att innehållet konkretiseras för barnen. I resultatet 

visar det sig däremot att pedagoger inte arbetar särskilt med att låta alla barn få uttrycka sig 

under högläsning, men Norlin (2013) framhäver ändå att högläsning i sig är en gemensam 

upplevelse som kan främja anknytning och kommunikation. Resultatet visar även att 

pedagoger och barn tillsammans väver samman text, erfarenhet och fantasi under högläsning 

när de diskuterar bokens innehåll (ibid.).       

 Vidare belyser Yazici och Bolay (2017) i sin studie att högläsning i form av sagor kan 

vara ett viktigt lärandeverktyg som kan hjälpa barn att få djupare förståelse för bland annat 

liv, känslor, kultur och moral. Genom utförande av ordtest på yngre barn har författarna 

undersökt bokaktiviteters inverkan på barns litteracitet, vilket innebär barnens läs- och 

skrivkunnighet. Resultatet visar att högläsning i form av sagor kan användas i syfte att 

utveckla barns begrepp- och ordförråd men även deras tänkande. Vidare har även Björklund 

(2008) i sin sociokulturella avhandling studerat barns litteracitet, vilket enligt författaren är 

läs- och skrivaktiviteter där bilder, text och tecken räknas in. Björklund studerar däremot inte 

barns litteracitet under pedagogstyrda bokaktiviteter utan observerar hur de yngsta barnen i 

förskolan erövrar och uttrycker litteracitet på eget initiativ, och i studien tydliggörs det att 

boken kan ha flera olika funktioner för barnen då de använder sig av böcker på olika sätt. 

Vissa biter och suger på böckerna vilket beskrivs som att barnen känner in boken med sina 

sinnen medan andra barn bär runt på böckerna, bläddrar, granskar, pekar och låtsas läsa för 

sina kamrater. Resultatet visar att barns litteracitet uttrycks i olika sammanhang i förskolan då 

barnen involverar och gör andra i omgivningen delaktiga i sitt berättande, där barnen ser sig 

själv som läsare och använder bilder som stöd i berättandet (ibid.).    

 Flertalet studier belyser arbete med bilderboken som utgångspunkt relaterat till 

högläsning med yngre barn (Simonsson, 2004; Tal & Segal-Dori, 2014; Norling, 2015; 
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Schick, 2015; Lee, 2016; So Young, 2016; Chaparro-Moreno, Reali & Maldonado-Carreno, 

2017). En studie med bilderboken som utgångspunkt genomfördes av So Young (2016) med 

syftet att undersöka hur jämnåriga barn påverkar varandras respons under högläsning. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv och genom observationer av högläsningar synliggjordes att 

barnen influerades starkt av varandra under högläsning, men även i responsen som barnen 

uttryckte verbalt. Genom diskussioner i samband med högläsning kan barn få djupare 

förståelse för vad som läses samt att barns interaktioner under högläsning kan öppna upp för 

möjligheter att förbättra deras läsförståelse. Studiens resultat indikerar att arbete med 

jämnåriga relationer och interaktioner i förskolan är viktigt, då jämnåriga bland annat 

påverkar processen för tidig läskunnighet, vilket So Young (2016) därtill understryker som 

minimalt studerat trots denna vetskap. Även Simonsson (2004) har i sin sociokulturella 

avhandling haft bilderboken i fokus där syftet var att ge ökad förståelse för hur barns 

bilderboksanvändande ser ut i förskolan. I resultatet betonar pedagogerna som medverkat att 

barns fantasi bör utvecklas kontinuerligt i förskolan, då den är av vikt och till fördel för barns 

framtida lärande. Pedagogerna framhåller att med hjälp av sin fantasiförmåga kan barn skapa 

egna berättelser efter att ha deltagit i högläsning. Samtidigt poängterar Simonsson att när barn 

börjar i förskolan har de med sig olika erfarenheter och fantasier som de har behov av att ge 

uttryck för och få bekräftade av andra i sin närhet (ibid.). Den sociokulturella avhandlingen 

Norling (2015) skrivit syftar till att öka kunskap om den sociala språkmiljön i förskolan och i 

studien poängteras det att barn behöver vuxna läsande förebilder under högläsning för att 

deras tänkande ska kunna utmanas. Men för att barn även ska kunna ta egna initiativ till att 

läsa krävs det att böcker finns tillgängliga i miljön de befinner sig i (ibid). I enlighet med 

Norling lyfter även Gardner-Neblett et al. (2017) fram den vuxne läsande som en förebild för 

barnen. I sin sociokulturella studie har författarna jämfört förskolebarns engagemang vid 

bokläsning med pedagog jämfört med vid självständigt utforskande av böcker. Resultatet 

visar att barns engagemang var större vid högläsning med pedagog oavsett om pedagogen 

läste böcker interaktivt eller icke-interaktivt, i jämförelse med när barn utforskade böcker 

självständigt. Detta resultat indikerar att vuxnas agerande vid lästillfällen kan spela en 

väsentlig roll för hur barn förhåller sig till böcker och högläsning framöver (ibid.). 

2.1.1 Sammanfattning Högläsning i förskolan  

I samtlig forskning ovan är boken och barnet i fokus, men hur högläsningen utformas ser 

olika ut beroende på vem som utformar den och hur den utformas. Samtal under högläsning 

betonas vara av vikt för att barns tidiga språkutveckling ska kunna främjas och för att bokens 

innehåll ska kunna konkretiseras för barnen (Norlin, 2013). Bokens funktion kan vara olika 

beroende på hur barnen använder sig av den (Björklund, 2008) och bokens innehåll kan 

hjälpa barn att få djupare förståelse för exempelvis känslor (Yazici & Bolay, 2017), samtidigt 

som barn med hjälp av sin egen fantasi kan skapa egna berättelser (Simonsson, 2004).

 Forskning betonar vidare att barn påverkas av varandras respons under högläsning (So 

Young, 2016), och annan forskning lyfter fram pedagogen som en läsande förebild som kan 

sätta prägel för hur barn fortsättningsvis upplever högläsningen (Gardner-Neblett, 

Holochwost, Cranley Gallagher, Iruka, Odom & Pungello Bruno, 2017; Norling, 2015). Då 

föreliggande studie avser att närma sig barns uppfattningar av högläsningen i förskolan och 
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forskningen ovan berört olika aspekter gällande hur högläsning kan utformas, finner vi 

forskning ovan relevant för studien då den kan relateras till studiens innehåll och resultat. 

2.2 Barns inflytande i förskolan  

Ribaeus (2014) undersöker utifrån demokratibegreppet hur förskolans demokratiuppdrag tar 

sig uttryck i och utanför arbetet i barngrupp. Resultatet visar hur barn praktiserar inflytande 

genom att ta egna initiativ i verksamheten, antingen på egen hand eller när pedagoger 

möjliggör för det. Ribaeus lyfter fram pedagogstyrda aktiviteter som möjliggörande för barns 

inflytande, men poängterar samtidigt att det är inom ramar som är satta av pedagoger. Vidare 

definieras begreppet barns inflytande i praktisk mening vilket kan innebära som ovan nämnt 

att barn tar egna initiativ, får välja något utifrån bestämda alternativ, komma med egna 

förslag eller har möjlighet att dra sig undan om så önskas. Just sistnämnda är enligt Ribaeus 

själv en intressant infallsvinkel på barns inflytande, då förskolans verksamhet idag starkt 

influeras av att alla barn ska få vara med (ibid).     

 Vidare har Westlund (2011) i sin avhandling som utgår från demokratididaktik ur ett 

kritiskt relationellt perspektiv undersökt pedagogers arbete med förskolebarns inflytande och 

hävdar att barn i förskolan egentligen saknar möjligheter att påverka sin situation, genom att 

de inte får bestämma regler eller principer i förskolan utan att vuxna stödjer det. Samtidigt 

visar resultatet att pedagoger använder olika arbetssätt för att medvetet skapa utrymme för 

barns inflytande och i likhet med Ribaeus framhäver även Westlund (2011) valalternativ som 

den vanligaste arbetsformen som möjliggörande för barns inflytande. Valalternativ är en 

arbetsform som tydliggör för barn att det finns olika valmöjligheter i vardagen, samtidigt som 

det kan vara en arbetsform där barn kan få turas om att bestämma (ibid.).  

 Forskning poängterar att barn i förskolan agerar på olika sätt för att göra sig själva 

delaktiga i verksamheten, de gör inte alltid det som förväntas av vuxna vilket medför att de 

kan uppfattas besvärliga eller bråkiga när de gör någon form av motstånd (Ribaeus, 2014). 

Genom att samtala med barn har Arnèr och Tellgren (2006) försökt närma sig barns 

perspektiv där fokus läggs på barns syn på vuxna i sin omgivning, och utifrån samtalen kan 

författarna utläsa att barnen känner en maktlöshet i sin tillvaro där vuxna finns. I studien har 

barn uttryckt att vuxna bestämmer mycket samt att barn inte får bestämma för att vuxna kan 

mer. Barnen berättar vidare att de vuxna i deras närvaro bestämmer om eller när det är 

lämpligt för barnen att få vara med och bestämma. Resultat visar att barnen anser att de inte 

ges möjligheter att påverka sin vistelse på förskolan. Författarna betonar att det sistnämnda 

bör diskuteras av alla som arbetar med barn i de yngre åldrarna (ibid.). 

2.2.1 Sammanfattning Barns inflytande i förskolan  

I samtlig forskning ovan blir det tydligt att barns inflytande i förskolan antingen möjliggörs 

eller begränsas utifrån vilket arbetssätt som används vid arbete med barns inflytande. Ribaeus 

(2014) samt Westlund (2011) såg i sina avhandlingar att valmöjligheter i pedagogstyrda 

aktiviteter är ett arbetssätt som kan möjliggöra barns inflytande. Samtidigt framhäver 

Westlund att barn inte har möjlighet att påverka sin situation i förskolan utan vuxnas tillstånd.

 Arner och Tellgrens (2006) resultat visar att barn känner sig maktlösa och 

underordnade vuxna i sin tillvaro, då barnen anser att de inte har möjlighet att påverka sin 

situation i förskolan. Vi anser forskning ovan vara relevant för föreliggande studie då den kan 
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relateras till studiens grundläggande problematik, innehåll, och resultat, där barns 

uppfattningar av inflytandet på högläsningen i förskolan är i fokus.   

 

2.3 Pedagogens förhållningssätt till barns inflytande i förskolan  

Ribaeus (2014) indikerar att ömsesidig respekt mellan vuxna och barn i förskolan är av vikt 

för att barns inflytande ska kunna stimuleras. Samtidigt framhåller Westlund (2011) att 

pedagogers åsikter ofta skiljer sig åt gällande vad förskolebarns inflytande i praktiken rentav 

innebär och att det vanligtvis uppstår kraftfulla reaktioner när detta diskuteras. Innebörden 

som pedagoger gav uttryck för i avhandlingen skildrades på två olika sätt där några 

pedagoger beskrev barns inflytande utifrån vad barn själva gör vilka var att barn tar ansvar, 

bestämmer och uttrycker sina åsikter. Andra beskrev barns inflytande utifrån vad vuxna i 

förskolan gör vilka var att utgå ifrån barns behov och intressen samt att vara ärliga och öppna 

vuxna. Det framkommer att pedagogerna uppfattar att det finns en komplexitet gällande att 

barn har rätt till inflytande i förskolan samtidigt som inflytandet behöver balanseras utefter 

hur pass mycket ansvar barn är kapabla till att ta sig an på egen hand. Vidare uppfattar 

pedagogerna att trots att de har intentioner att arbeta med barns inflytande i förskolan finns 

det dilemman som de själva inte anser sig kunna påverka. Dessa dilemman behandlar brist på 

tid och barngruppens omfång i relation till tillgängliga personalresurser (ibid.).   

 Vidare framkommer det i Ribaeus (2014) avhandling att samlingen är ett vanligt 

förekommande tillfälle i förskolan där pedagoger försöker lämna utrymme för barns åsikter, 

samtidigt som pedagoger fortfarande styr. Å ena sidan kan pedagogens styrning medföra 

möjliggörande för barns inflytande genom att pedagoger lämnar utrymme för barns åsikter 

eller fördelar ordet i barngruppen. Å andra sidan kan det ses som begränsande då det sker 

inom ramar som oftast bestäms av pedagogerna.      

 Emilsson (2007) har genomfört en studie om barns inflytande utifrån en kritisk teori 

och resultatet visar att i aktiviteter där pedagogen har kontroll skapas inte utrymme för barns 

inflytande, utan det mer eller mindre hindrar barn från att ta egna initiativ. Emilsson 

demonstrerar pedagogen som aktiv och barngruppen som passiv när pedagogen bestämmer 

innehåll och utformning utan att ta tillvara på barns uttryck eller intressen. Däremot 

understryker Dalgren (2017) i sin avhandling pedagogens roll som möjliggörande för barns 

inflytande tack vare den styrning som pedagoger har i interaktioner med barn i förskolan. 

Författaren avser att lämna kunskap kring det komplexa, centrala och ofta förgivettagna 

samspelet mellan pedagoger-barn och under observationer av högläsningar på tre förskolor 

har det framkommit att till exempel fråga-svar-principen är en given strategi för yngre barn 

att kunna uttrycka sig i samtal under högläsning. På så vis ges barn utrymme för inflytande 

och Dalgren betonar att pedagogens styrning under pedagogstyrda aktiviteter har tydliga 

didaktiska poänger och kan inte helt avfärdas som negativt (ibid.).  

2.3.1 Sammanfattning Pedagogens förhållningssätt till barns inflytande i förskolan  

I samtlig forskning ovan blir det tydligt att pedagogens roll för barns inflytande kan vara 

avgörande. Ömsesidig respekt mellan vuxna-barn i förskolan betonas vara av vikt (Ribaeus, 

2014) samtidigt som en komplexitet utifrån vuxnas perspektiv blir synlig gällande att barn 

har rätt till inflytande men att inflytandet samtidigt behöver balanseras anpassat efter barnen 

förmåga att ta eget ansvar (Westlund, 2011).       



8 
 

 Vidare blir det tydligt att vuxna har kontrollen i pedagogstyrda aktiviteter i förskolans 

verksamhet, vilket poängteras vara både möjliggörande och begränsande för barns inflytande 

(Emilsson, 2007). Å ena sidan betonar Dalgren (2017) och Ribaeus (2014) att den 

pedagogstyrda samlingen är ett tillfälle där pedagoger kan lämna utrymme för barns 

inflytande, samtidigt som Ribaeus (2014) å andra sidan i likhet med Emilsson (2007) påpekar 

att pedagogens styrning och kontroll över situationen kan hindra barns inflytande.  

 Då studien har barns uppfattningar av inflytande i fokus och forskning visar att 

pedagogens roll kan vara avgörande för vilket inflytande barn har på verksamhetens 

utformning, anser vi forskning ovan vara relevant för föreliggande studie. 

2.4 Studiens originalitet          

I den forskning som presenterats i detta kapitel har majoriteten utgått ifrån hur vuxna bland 

annat uppfattar arbetet med högläsning i förskolan, vad högläsning kan medföra samt olika 

aspekter kring barns inflytande i verksamheten. Endast en studie har barn som dominerande 

medverkande (Arnér & Tellgren, 2006). Här finner vi kunskapsluckan i forskningen som vi 

inledningsvis presenterade, vilken har skapat grund för och stärker relevansen för 

genomförandet av föreliggande studie.       

  Genom att intervjua förskolebarn från två olika förskolor i Sverige, vill vi bidra med 

kunskap kring hur förskolebarn egentligen uppfattar utformningen av högläsningen i 

förskolan samt inflytandet på den. För att kunna lyfta fram barns uppfattningar har vi således 

inspirerats till att använda en fenomenografisk ansats, då det centrala i ansatsen innebär att 

beskriva hur fenomen eller företeelser i världen uppfattas olika av människor (Kroksmark, 

2007). Samtidigt har ingen av ovan nämnd forskning haft fenomenografi som teoretisk 

utgångspunkt, vilket gör det desto mer intressant för oss att genomföra studien med 

inspiration av denna ansats.  
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3. Teoretisk utgångspunkt   

I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten fenomenografi som föreliggande 

studie inspirerats av. Det huvudsakliga i ansatsen är att beskriva hur fenomen eller företeelser 

i världen uppfattas olika av människor, med andra ord den subjektiva förståelsen för 

omvärlden (Svensson, 1989; Kroksmark, 2007).      

  Valet av teoretisk utgångspunkt i relation till syftet motiveras utifrån att studien 

fokuserar på att undersöka hur barn uppfattar fenomenet högläsning i förskolan, vilket även 

gör den relevant att förhålla oss till i kommande metodavsnitt. I kapitlet redogörs även för hur 

perspektiv och begrepp appliceras i studien. 

3.1 Fenomenografi  

Den fenomenografiska forskningsansatsen är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades 

vid Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet under ledning av Ference Marton 

(Svensson, 1989). I fenomenografin antas det att människor har skilda uppfattningar av ett 

specifikt fenomen då vi människor erfar världen på skilda vis. Ett fenomen förklarar 

Kroksmark (2007) som det som visar sig och fenomen visar sig olika beroende på vilket 

tillträde varje människa har till det.        

 När forskning genomförs med fenomenografisk ansats kan världen ses utifrån två 

olika perspektiv, beskrivningsnivåer, som Marton benämner första och andra ordningens 

perspektiv (Uljens 1989; Kroksmark, 2007). Ur första ordningens perspektiv ser man på 

verkligheten objektivt och beskriver hur saker och ting är i världen. Detta är inte en strävan i 

denna studie, då syftet inte ämnar observera något utifrån eller ta reda på fakta om vad 

högläsning i förskolan är. Studiens fokus ligger på att undersöka hur barn uppfattar 

högläsningen i förskolan och därav kommer studien istället utgå ifrån andra ordningens 

perspektiv där utgångspunkten är att beskriva hur människor erfar sin omvärld, alltså den 

subjektiva uppfattningen av saker och ting i världen (Uljens, 1989; Kroksmark, 2007; 

Kroksmark, 2011).          

 I studier där kvalitativa metoder används går det att utgå ifrån både första och andra 

ordningens perspektiv, men i fenomenografiska studier är det alltid andra ordningens 

perspektiv som används (Uljens, 1989). Ett exempel på skillnaden mellan perspektiven kan vi 

förklara såhär: Kalle anser att han aldrig får välja bok under högläsningen i förskolan, vilket 

är sant ur andra ordningens perspektiv då det är Kalles uppfattning av sin omvärld. Ur första 

ordningens perspektiv skulle detta däremot vara falskt beskrivet då pedagogerna för protokoll 

över vilka barn som väljer bok varje vecka, där protokollet är fakta som beskriver sanningen, 

förutsatt att protokollet är korrekt.        

  Det mest centrala begreppet inom fenomenografin är således uppfattningsbegreppet, 

och denna avbildande och beskrivande ansats vill göra rättvisa för varje människas 

uppfattning av fenomenet i den levda världen. Man intresserar sig inte för huruvida 

människors uppfattningar är sanna eller falska utan man vill beskriva människors olika 

uppfattningar (ibid.). I denna studie är strävan därför inte att få fram vad fenomenet 

högläsning i förskolan är eller hur fenomenet förstås av ett barn, utan det är synliggörande av 

olika uppfattningar som barn inom en grupp har av samma fenomen som är i fokus. Det är 

nämligen inte den enskilda uppfattningen i sig som är intressant i fenomenografiska studier 
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utan det är variationen i människors uppfattningar av ett fenomen inom gruppen som är av 

intresse (Svensson, 1989; Marton & Booth, 2000).      

 Vidare förklarar Kroksmark (2007) att inom fenomenografin antas uppfattningen 

uppstå utifrån hur människor erfar världen samt att människor kontinuerligt får nya 

uppfattningar. Människans erfarande förändras utifrån de kontexter och sammanhang vi 

befinner oss i och då sammanhangen i ens vardagsvärld aldrig är densamma visar sig alltid 

nya innehåll av fenomenet för oss. Exempelvis kan vi läsa samma bok två gånger högt för en 

grupp barn, men erfarandet av den andra högläsningen blir aldrig densamma som den första. 

När vi fått tag i barnens uppfattningar av högläsningen i förskolan kan vi sedan ordna barnens 

skilda utsagor i olika kategorier. Kategorierna bildas utifrån det transkriberade materialet och 

betecknas som beskrivningskategorier (Kroksmark, 2007). Denna studies 

beskrivningskategorier presenteras i kommande metodavsnitt under rubriken analysprocess. 

Tillsammans skapar sedan beskrivningskategorierna ett utfallsrum där samband mellan 

kategorierna synliggörs, vilket beskriver helheten av resultatet (Marton & Booth, 2000).

 Sammanfattningsvis gjordes valet att använda en fenomenografisk forskningsansats i 

denna studie för att närma oss barns uppfattningar av ett specifikt fenomen, nämligen 

högläsning. Valet gjordes att utgå ifrån andra ordningens perspektiv eftersom det fokuserar 

på den subjektiva uppfattningen, alltså barnens subjektiva uppfattning av högläsning vilket är 

i fokus i föreliggande studies problemområde. Förutom andra ordningens perspektiv kommer 

även uppfattningsbegreppet vara i fokus, då det är det mest centrala begreppet i ansatsen och 

även centralt i föreliggande studies syfte och frågeställningar. För att inte dra egna slutsatser 

eller misstolka barnens uppfattning av fenomenet kommer vi i resultatet beskriva barnens 

uppfattning så nära deras svar som möjligt, samt förtydliga med utdrag ur studiens empiriska 

material. Följden blir att resultatet i denna studie inte kan generaliseras utan bör ses som ett 

konstaterande kring vad endast barnen i denna studie uppfattar. 
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4. Metod  
I detta kapitel redogörs för arbetet med denna kvalitativa studie som genomförts med hjälp av 

intervjuer med barn i förskolan. Detta för att kunna besvara syfte och frågeställningar som tar 

sin utgångspunkt i problematiken och kunskapsluckan som presenteras i inledningen.

 Disposition av kapitlet är: studiens urval och bortfall följt av tillvägagångssätt där 

studiens arbetsgång beskrivs. Sedan redogörs för valet att genomföra en pilotstudie och 

metodvalet semistrukturerad intervju. Under datainsamlingsmetod redogörs för hur material 

har samlats in, vilket följs av beskrivning gällande hur det insamlade materialet 

transkriberades. Därefter presenteras hur analysprocessen gått till, studiens trovärdighet samt 

etiska överväganden som tagits hänsyn till under genomförandet av studien. Kapitlet avslutas 

med metodkritik.  

 

4.1 Urval och bortfall  

I föreliggande studie deltog 14 barn från två olika förskolor i södra Sverige. Antalet barn som 

deltog grundar sig först och främst i antalet samtyckesblanketter (se Bilaga 1) som samlades 

in av barnens vårdnadshavare, men även antal barn som ville delta när vi tillfrågade dem. 

Bryman (2011) förklarar att om någon inte längre vill medverka i en studie benämns det som 

bortfall och föreliggande studie fick fyra bortfall i form av två avbrutna intervjuer. 

Intervjuerna avbröts med anledning att fyra barn verkade känna sig obekväma under intervjun 

varpå vi frågade om de inte ville prata mer med oss mer och barnen svarade nej. Ett barn 

tackade även nej till att medverka innan intervju påbörjades.     

 Vidare valdes förskolorna som studien genomfördes på utifrån ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011), vilket innebar att förskolorna var sedan tidigare kända och var därför 

lättillgängliga att kontakta. Bekvämlighet är ett vanligt förekommande inslag i många 

forskares urvalsprocess enligt Denscombe (2016). Valet av förskolor grundade sig i 

förhoppning om att det kunde bidra till ett mer avslappnat klimat under intervjun att vi inte 

var helt okända för barnen.          

 Då studiens syfte och frågeställningar innefattar att undersöka barns uppfattningar 

gjordes valet att genomföra studien med barn på två äldrebarnsavdelningar i åldrarna 4–6 år. 

Detta då det krävs att barnen kan prata och beskriva sina uppfattningar av ett specifikt 

fenomen, vilket vi ansåg lämpade sig mer för de äldre barnen än de yngre på förskolan. 

Denscombe (2004) poängterar att de som deltar i undersökningar inte på något sätt ska 

behöva känna obehag eller olust. Därför intervjuades två barn åt gången för att situationen 

skulle kännas mer avslappnad för dem.        

 Studiens syfte avser inte att studera eventuella skillnader mellan kön eller 

åldersgrupper och således läggs ingen vikt vid detta utan istället benämns barnen med 

bokstaven B och siffrorna 1–14 i kommande resultatdel. Det läggs inte heller någon vikt vid 

att åtskilja förskolorna, utan barnen som deltagit i studien ses inom en och samma grupp där 

fokus läggs på att lyfta fram vilka olika uppfattningar som finns inom gruppen. Barnen som 

medverkade i studien använde ordet fröken när de pratade om de vuxna som arbetar på 

förskolorna och därför används ordet fröken i resultatet för att skriva så nära barnens svar 

som möjligt. Namn som förekommer i barnens citat i resultatdelen är fiktiva.   
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4.2 Tillvägagångssätt 

Första steget med föreliggande studie var att ett område diskuterades fram utifrån den 

problematik och kunskapslucka som ligger till grund för genomförandet av studien. Sedan 

kontaktades en förskola via mejl där studien skulle genomföras för att informera om studien, 

och därefter formulerades samtyckesblanketter som sedan lämnades till barnens 

vårdnadshavare av personal på förskolan. Detta gjordes i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2002) samtyckeskrav som innebär att forskaren ska ha samtliga deltagares godkännande före 

studiens genomförande, vilket för oss innebar att få samtliga vårdnadshavares underskrift för 

deras barns deltagande.          

 När förskolan kontaktades några dagar senare hade endast tre samtyckesblanketter 

samlats in vilket medförde att ytterligare en förskola kontaktades via telefon för att försäkra 

oss om att få tillräckligt rikt material för studien. Samtyckesblanketter delades ut till 

vårdnadshavare även på denna förskola. Sedan formulerades intervjufrågor (se Bilaga 2) 

relaterat till studiens syfte och frågeställningar för strävan att få fram material med relevans 

för studien.            

 En pilotstudie utfördes på en av förskolorna och efter genomförd pilotstudie 

bestämdes datum för genomförande av resterande intervjuer senare samma vecka. Efter 

sammanlagt sju genomförda intervjuer ägnades en heldag till att transkribera det inspelade 

materialet. Detta för att kunna fokusera på en sak i taget och försäkra oss om att tillräcklig tid 

var avsatt för transkriberingen. Därefter påbörjades processen med att analysera det empiriska 

material vilket beskrivs under rubriken analysprocess. Samtliga delar i studien har 

genomförts tillsammans vilka omfattar förberedelser, intervjuer, databearbetning och 

producering av text. 

 

 4.3 Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes med två pilotintervjuer för att säkerställa att intervjufrågorna som 

skulle användas i studien fungerade att ställa samt besvara (Bryman, 2011). Två barn deltog i 

respektive intervju. Pilotstudien medförde kunskap om att barnen enklast besvarade frågor 

eller följdfrågor som innehöll ord som berätta eller beskriv då barnen kunde förklara något de 

tidigare erfarit.          

 Bryman (2011) framhåller att efter några intervjuer kan eventuella problem med 

intervjufrågor synliggöras som därefter kan revideras, men valet gjordes att inte revidera 

intervjufrågorna i denna studie då det inte framkom några problem under pilotstudien. 

Däremot ställdes fortsättningsvis frågor/följdfrågor som innehöll ord som ovan nämnts var 

enklast för barnen att besvara.   

 

4.4 Semistrukturerad intervju 

Inom fenomenografin och andra ordningens perspektiv är metoden intervju grundläggande 

då ansatsens fokus ligger i att närma sig hur människor uppfattar ett specifikt fenomen, vilket 

möjliggörs med hjälp av metoden (Larsson, 1986). Då studien utgick ifrån att beskriva barns 

uppfattningar gjordes valet att utföra semistrukturerade intervjuer där möjligheten fanns för 

barnen att beskriva den subjektiva uppfattningen. Bryman (2011) poängterar att denna metod 

lämnar stor frihet till intervjupersonerna att svara på ett sätt som passar dem bäst då 
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förberedda intervjufrågor ställs under avslappnade former utan strikt struktur.   

 Med utgångspunkt i vald metod formulerades 16 intervjufrågor (se Bilaga 2). 

Frågorna formulerades som tidigare nämnt med nära relation till syfte och frågeställningar för 

försäkran om att få material med relevans för studien. Genom diskussion gällande hur vi 

kunde närma oss barns uppfattningar av fenomenet högläsning formulerades frågorna utifrån 

olika fokus på det nämnda. Exempelvis formulerades frågan “Berätta hur det kan se ut när 

någon läser för er?” för att närma oss barns uppfattningar om högläsningens utformning, och 

en fråga relaterat till inflytandet formulerades “När får man vara med och bestämma över 

läsningen?”.          

 Intervjuerna på första förskolan ägde rum i pedagogernas planeringsrum och på andra 

förskolan i ett rum på avdelningen. Intervjuerna inleddes med att informera barnen om att vi 

ville prata om hur högläsningen i förskolan utformas och inflytandet över den, vilket 

förklarades ”hur det ser ut när någon läser högt på förskolan” och ”om man får bestämma 

någonting”. Följdfrågor ställdes för att visa intresse för barnens berättande samt för att få 

djupare förståelse för deras uppfattningar. Bryman (2011) framhåller att under 

semistrukturerade intervjuer kan frågor som inte är förutbestämda ställas om intervjuaren drar 

paralleller till intervjupersonernas berättande. Intervjuerna avslutades när frågorna var 

besvarade eller om vi upplevde att barnen inte ville prata mer med oss. 

 

4.5 Datainsamlingsmetod 

Under intervjuerna användes ljudupptagning via två mobiltelefoner för att minska risken att 

förlora material vid teknisk problematik. När intervjuer utförs ansikte mot ansikte är 

ljudupptagning en bra metod för datainsamling och Denscombe (2016) beskriver det som ett 

bestående och näst intill fullständigt dokumentationsverktyg.   

 Valet att använda ljudupptagning grundade sig i att det gav oss möjligheten att lyssna 

på det insamlade materialet så många gånger det fanns behov för, både före och under 

skrivprocessen av studiens resultat. Enligt Bjørndal (2005) är det en fördel att kunna återgå 

till materialet då en människas minne är begränsat och risken är att material annars hade 

kunnat gå förlorat om det inte blivit registrerat.       

 En tanke var att även skriva fältanteckningar under samtliga intervjuer och därav 

fanns papper och penna tillgängligt. Vid genomförandet av intervjuerna ansåg vi däremot att 

fältanteckningar skulle kunna göra barnen obekväma eller att de kunde uppfatta oss mindre 

fokuserade på vad de berättade, då ett barn frågade varför anteckningsblocket låg på bordet. 

Användning av ljudupptagning innebär nämligen oftast inte något störningsmoment enligt 

Denscombe (2016) och således bortprioriterades fältanteckningar.     

 Ett barn frågade hur det låter när röster spelas in via mobilen och sedan lyssnas på. 

Frågan medförde att några sekunder när vi pratade spelades in, för att därefter låta barnen 

lyssna på hur inspelningen lät innan intervjun påbörjades.  

 

4.6 Transkribering 

Eftersom föreliggande studie fokuserar på att beskriva barns uppfattningar genomfördes 

arbetet med transkriberingen noggrant för att få ner barnens exakta uttalanden. De inspelade 

ljudupptagningarna transkriberades således till text ord för ord och detta genomfördes 
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tillsammans via mobilens högtalarfunktion för att försäkra oss om att barnens uttal 

uppfattades korrekt. Transkriberingen gjordes genom att lyssna på några sekunder av det 

inspelade materialet, pausa, och texta det som uttalats i ett dokument på Google Docs. Detta 

medförde att båda hade tillgång till materialet och kunde hjälpas åt att transkribera. Valet 

gjordes att inte skriva fram sådant material som inte ansågs relevant för att besvara syftet med 

föreliggande studie, som exempelvis mumlande eller uttalanden som “Min mormor har också 

såna prickar som du har i ansiktet”. Däremot skrevs ord som barnen uttalade inkorrekt ner 

ordagrant och hummande för att förhålla oss till att skriva så nära barnens svar som möjligt, 

samt för att skapa ett sanningsenligt material.       

 När man transkriberar inspelade ljudupptagningar hjälper det till att skapa en 

överskådlig blick över datamaterialet (Denscombe, 2016). Enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) kan transkribering vidare hjälpa forskaren att bekanta sig med sitt material 

under skrivandets och lyssnandets stund, samt att forskaren vid transkribering kan påbörja 

tolkningsarbetet. Bryman (2011) poängterar däremot att det är en mycket tidskrävande 

process och att det därför är viktigt att vara realistisk gällande hur mycket tid som finns till 

förfogande.   

 

4.7 Analysprocess 

När en kvalitativ analys ska göras är utmaningen att skapa mening ur en stor mängd empiriskt 

material (Fejes & Thornberg, 2015). För att kunna besvara studiens syfte har analysprocessen 

genomförts med hjälp av en fenomenografisk ansats, med inspiration av fyra steg som Patel 

och Davidsson lyfter (2011).         

 Första steget var att påbörja bearbetning av empirin genom att bekanta oss med det 

transkriberade materialet för att skapa en överskådlig blick (ibid.). Bekantning med materialet 

påbörjades redan vid skrivandet av transkripterna, men när det var färdigskrivet kunde det 

läsas igenom några gånger och innehållet diskuterades. Därefter gick processen över till steg 

två som innebar att analysera vad barnen uppfattade, med andra ord hitta likheter och 

skillnader i barnens utsagor i intervjuerna (ibid.).       

 Valet gjordes att färgmarkera barnens utsagor i olika färger, vilket är något som 

Bjørndal (2005) påpekar som betydelsefullt för att tydligt synliggöra mönster i materialet. Ett 

exempel på likheter som markerades var att barnens svar visade lika uppfattningar gällande 

att fröken brukar läsa högt ur en bok. Ett exempel på olikheter som markerades var att 

barnens svar visade olika uppfattningar gällande hur barnen utforskar boken självständigt. I 

tredje steget av analysprocessen kategoriseras barnens utsagor i beskrivningskategorier (Patel 

& Davidsson, 2011).           

 Valet gjordes att skapa beskrivningskategorier som riktade sig till studiens 

frågeställningar samt utifrån de mest framträdande uppfattningarna som barnen gav uttryck 

för, vilket innebar att fyra avgränsningar blev tydliga. Frågeställningen som behandlar 

högläsningens utformning resulterade i beskrivningskategorierna; Högläsning av fröken och 

Högläsning av barnen. Frågeställningen som behandlar inflytandet på högläsningen 

resulterade i beskrivningskategorierna; Fröken bestämmer och Barnen bestämmer. När 

beskrivningskategorierna var bestämda sorterades citat från empirin som ansågs relevanta in 

under varje kategori för att förstärka beskrivning av barnens uppfattningar. Det fjärde och 
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sista steget i föreliggande studies analysprocess innebar att hitta samband mellan 

beskrivningskategorierna. Helheten av analysen, vårt resultat, beskriver barns uppfattningar 

om fenomenet högläsning i förskolan, och det är helheten av resultaten och samband där i 

som bildar vad som kallas utfallsrummet (ibid.). 

 

4.8 Studiens trovärdighet 

Något som kan ses som en svaghet gällande att studien har en fenomenografisk ansats är att 

som forskare kan det vara problematiskt att veta om intervjupersonerna talar tillräckligt 

detaljerat och ärligt om det som är i fokus för intervjun, nämligen fenomenet (Eriksson, 

1999). Då barnen intervjuades två och två är det även möjligt att de påverkat varandras 

uttryck under intervjuerna. Samtidigt poängterar Öberg (2011) att om en studie alltid är nära 

relaterad till syftet blir den trovärdig.  

Då studiens syfte omfattar att få förståelse för hur barn uppfattar högläsningen i 

förskolan skrevs transkriberingarna ner ord för ord för att sträva efter att beskrivningarna av 

barnens uppfattningar ger en ärlig bild av deras verklighet. Beskrivningarna formulerades 

noggrant för att även utomstående läsare skulle kunna ta del av och förstå resultatet, samtidigt 

som beskrivningarna förstärktes med hjälp av barnens utsagor.  

En transparant skriven text kan inverka på studiens trovärdighet påpekar Svensson 

och Ahrne (2011). Däremot kan inte några generella slutsatser dras utifrån resultatet trots att 

resultatet är skrivet nära barnens ord, eftersom att ett kvalitativt material och fenomenografin 

utgår ifrån människors individuella uppfattningar (Bryman, 2011; Kroksmark, 2011). Detta 

medför dock att det är möjligt för en läsare att kritiskt granska och diskutera studien och dess 

resultat, vilket Svensson & Ahrne (2011) understryker som en god egenskap hos bra 

forskning. De poängterar vidare att forskning som inte är möjlig att kritisera eller diskutera 

oftast undanhåller innehåll i forskningsprocessen som hade kunnat kritiseras. Under rubriken 

metodkritik längst ner i kapitlet diskuteras studiens teoretiska och metodologiska val för att 

bidra till studiens trovärdighet och kvalité. 

 

4.9 Etiska ställningstagande 

För att utföra forskning med eller på människor finns etiska koder att följa för att säkerställa 

vad som bör och inte bör göras under studiens genomförande (Denscombe, 2004). Studien 

utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudkrav som följdes noga under 

studien. Första kravet är informationskravet som innebär att forskarna ska informera alla av 

forskningen berörda om syftet med studien. Enligt Denscombe (2004) förväntas det att 

forskare är ärlig och öppna, samt inte framhåller falska förespeglingar. Informationskravet 

utgicks ifrån då information om studiens syfte delgavs till förskolorna via mejl och telefon, 

vårdnadshavarna via samtyckesblanketter (se Bilaga 1) och barnen innan intervjuerna 

påbörjades. Vi var noggranna med att informera barnen om att medverkan i studien var helt 

frivillig.           

 Andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att alla deltagare i studien har rätt att 

bestämma över sin medverkan och kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande (ibid.). I 

enlighet samtyckeskravet lämnades som tidigare nämnt samtyckesblanketter till barnens 

vårdnadshavare för att säkerställa vilka barn som hade godkännande att delta eller inte delta, 
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där det betonades att medverkan kan avbrytas.       

 Tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att varken förskolor eller 

medverkande i undersökningen ska kunna identifieras eller spåras (Vetenskapsrådet, 2002). I 

enlighet med detta krav benämns barnen med siffror i resultatet samt att förskolorna inte går 

att urskilja i studien för respekt mot barnen och deras privata uppgifter.   

 Fjärde kravet är nyttjandekravet vilket innebär att insamlat material endast får 

användas i studiens forskningsändamål (ibid.). Därav förvarades insamlad data på USB så 

obehöriga inte kunde tillgå det och användes endast i arbetet med denna studie.  

 

4.10 Metodkritik 

Genom studiens val av metod och teori skapades goda förutsättningar för att kunna förhålla 

oss till studiens syfte och frågeställningar. Valen bidrog till möjliggörande att kunna närma 

oss barns uppfattning av högläsningens utformning och inflytandet på den i förskolan. Först 

var tanken att genomföra studien med endast barn från samma förskola, men vid närmare 

eftertanke hade möjliga konsekvenser kunnat innebära för tunt material då det visade sig att 

barnen hade flera liknande uppfattningar. Konsekvensen av att studien har ett kvalitativt 

material och en fenomenografisk ansats är att studien inte kan ses som generell utan kan 

endast stå för barnen i denna studie (Marton & Booth, 2000).     

 Vidare hävdar Eriksson (1999) att i studier med fenomenografisk ansats ligger även 

en problematik i huruvida det går att utläsa människors uppfattningar av fenomenet senare ur 

datainsamlingen för att kunna analysera något. Problematiken känns igen då det under vissa 

intervjuer inte framkom några direkta uppfattningar. Det som hade kunnat göras annorlunda 

är att antal intervjufrågor hade kunnat minskas och istället haft ett mindre antal frågor att 

lägga fokus på vid varje intervju, för att möjligtvis nå djupare uppfattningar. Med facit i hand 

skulle fler pilotintervjuer genomförts för att på så vis synliggöra att antal intervjufrågor kunde 

minskats.           

 Vidare lyfter Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att plats för intervju kan påverka 

vad som faktiskt sker mellan intervjuaren och intervjupersonerna. Att intervjuerna på ena 

förskolan genomfördes i pedagogernas planeringsrum medförde att barnen stundvis tappade 

fokus. Förutom att barnen inte vanligtvis vistas i rummet fanns där en skrivare som 

återupprepade gånger skrev ut papper som distraherade och avbröt samtalen under 

intervjuerna. Däremot gav annat i rummet inspiration till intervjuerna då barnen exempelvis 

beskrev hur de erfarit högläsning med böcker som var placerade på en hylla i rummet.  

 Valet att intervjua barnen två och två var till fördel då barnen verkade känna sig 

bekväma i varandras sällskap och samtalen flöt på bra, förutom vid bortfallen som förekom 

då några barn verkade känna sig obekväma. Johansson (2003) förklarar att till skillnad från 

vuxna har barn inte samma möjlighet att påverka sin situation då barnen är underordnade och 

vuxna är överordnade i situationen. Dessutom har tillståndet att barnen deltar i forskningen 

inte i första hand kommit från barnen själva, utan deras vårdnadshavare avgör det (ibid.). Då 

vi var två vuxna som genomförde intervjuerna tänkte vi att om barnen fick genomföra 

intervjuerna två och två kunde det möjligtvis medföra att barnen inte skulle känna sig 

underordnade, men det är däremot inte något vi kan säkerställa att de ändå inte kände sig. 

Bryman (2011) lyfter att under en intervju kan intervjuaren och intervjupersonerna möjligtvis 
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ha olika uppfattning av vissa ord, vilket var problematik som förekom i denna studie. Utan att 

lägga någon vidare tanke på det benämndes personal på förskolan som pedagoger vid flertal 

tillfällen under intervju trots att barnen sa fröken. Ett barn frågade vad ordet pedagog innebar 

och det förklarades som att det är ett annat ord för fröken och vidare användes ordet fröken 

under intervjuerna för att problematiken inte skulle upprepas.   
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras föreliggande studies resultat. Syftet är att undersöka hur 

förskolebarn uppfattar utformningen och inflytandet på högläsningen i förskolan, för att 

förstå hur barnen uppfattar fenomenet högläsning. Frågeställningarna är: Vilka uppfattningar 

av högläsningens utformning ger barnen uttryck för? Vilka uppfattningar av inflytandet på 

högläsningen ger barnen uttryck för?        

 Då studien inspireras av fenomenografin, andra ordningens perspektiv och 

uppfattningsbegreppet redogörs nedan barns varierande uppfattningar av fenomenet 

högläsning som kommit till uttryck under intervju, samt analys av de underförstådda 

meningarna vi tolkar i barnens uppfattningar.     

 Resultatet presenteras utifrån fyra beskrivningskategorier (se figur 1 nedan) som 

framkom under analysprocessen vilket presenterades i föregående kapitel. Dessa är; 

Högläsning av fröken, Högläsning av barnen, Fröken bestämmer och Barnen bestämmer. I 

resultatet förekommer citat från barnen, vilken enligt Larsson (1989) är ett vanligt sätt att 

tydliggöra barnens uppfattningar för läsaren i fenomenografiska studier.    

 När (...) förekommer i citaten innebär det att delar i citaten är bortplockat på grund av 

utfyllnadsord eller delar som inte är relevanta för studiens syfte. Barnen benämns med B och 

siffrorna 1–14 för att förhålla oss till konfidentialitetskravet som nämns i tidigare kapitel och 

namn som förekommer i citaten är fiktiva. Samtliga yrkeskategorier benämns fröken då 

barnen använde det ordet och vi ämnar skriva resultatet så nära barnens svar som möjligt. 

Kapitlet avslutas med utfallsrummet och sammanfattning av resultatet.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ovan presenteras de fyra beskrivningskategorierna i ett cirkulärt diagram med högläsning i 

förskolan i mitten och beskrivningskategorierna runt om, för att tydligt visa hur samtliga kategorier 

förhåller sig till fenomenet högläsning i förskolan.  
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5.1 Högläsning av fröken 

I denna beskrivningskategori redogörs barnens varierande uppfattningar av hur högläsningen 

i förskolan utformas när fröken läser, vilka framkom under intervjuerna med barnen. 

  

Den mest utmärkande uppfattningen av hur fröken utformar högläsningen som barnen gav 

uttryck för handlade om att fröken läser högt ur en bok och visar bilderna. Två barn beskriver 

med egna ord såhär: 

 

B1: ”Alltså att man läser bara en sida, sen tar man nästa sida. Så tittar man på bilderna 

(...) om alla inte kan ser kan man hålla still boken mot den så den ser och sen flytta runt 

den. (…) man ska vara tysta också.” 

B2: ”Fröken läser en bok för oss och visar bilderna (...) så stannar man på den som inte 

har sett.” 

  

I utdraget ovan uttrycker barnen att fröken läser boken systematiskt, sida för sida, samtidigt 

som bilderna visas för barnen med jämna mellanrum. Båda barnen ger exempel på hur fröken 

gör om det finns barn som inte kan se bilderna under högläsningen, vilket kan tolkas som att 

barnen upplever att det är vanligt förekommande att alla barn inte kan se när fröken läser. Det 

kan även tolkas som att barnen uppfattar det viktigt att alla barn får möjlighet att se bilderna 

när fröken läst färdigt. Att B1 uttrycker “man ska vara tysta också” tyder på att det inte finns 

möjlighet för barnen att uttrycka sig under högläsningen. Denna tes stärks av att barnen 

vidare under intervjun svarade nej när vi frågade om de brukar prata om det lästa, vilket 

indikerar att barnen ska vara tysta när fröken läser. Denna uppfattning av utformning kan 

således innebära för barnen att fröken är den aktiva läsande och barnen är tysta samt passiva 

mottagare av bokens innehåll. 

 

Två barn ger uttryck för annan uppfattning av hur fröken utformar högläsningen som handlar 

om att fröken läser “på väggen”, vilket enligt vår förförståelse innebär att fröken projicerar en 

bok på väggen via en projektor. Denna utformning skiljer sig från föregående då barnen både 

kan följa med visuellt hela tiden istället för stundvis, samt att det finns utrymme för att 

uttrycka sig under högläsningens gång. Barnen beskriver utformningen med egna ord såhär: 

  

B5: ”När vi har den där ramen på väggen (...) då läser vi i samlingen när alla kan se.” 

B6: ”Men när vi gör det på väggen så säger vi vad som handlade om (...) men då kan 

inte alla prata rakt ut, om man räcker upp handen väljer fröken vem som ska prata när 

dom pausar sagan.” 

  

B5 ger uttryck för att alla barn kan se under denna utformning, vilket kan tolkas som att B5 

uppfattar att det är viktigt att samtliga barn har samma möjlighet att utforska bilderna. Det är 

möjligt att B5 uppfattar att sagan blir mer begriplig med denna utformning då samtliga barn 

kan följa med i handlingen både visuellt och auditivt under läsningen. B6 uttrycker att barnen 

får berätta vad boken handlar om, men påpekar att alla inte kan prata i mun på varandra så 

fröken väljer vem som får prata av barnen när sagan pausas. Det kan tolkas som att B6 

uppfattar det viktigt att lyssna på den som ska prata, vilket kan grunda sig i att hen själv vill 

bli lyssnad på när hen pratar. I barnens uppfattningar av läsning “på väggen” kan vi se 

variation, gällande att B5 uttrycker sig om det visuella under läsningen och B6 uttrycker sig 
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om det verbala. Variationen kan grunda sig i att barnen finner intresse för olika aspekter 

under högläsningen och således har barnen skilda uppfattningar av läsning “på väggen”. 

  

Tre barn ger uttryck för en annan uppfattning där fröken utformar högläsningen till en läsvila. 

Barnens uppfattningar av läsvilan varierar. Tre barn beskriver med egna ord såhär:  

  

B14: ”Då kan man lyssna på saga (...) då kan man också vila lite, lite lugn.” 

B7: ”Vi har vilan efter maten och ah. Asså det är för himla skönt att läsa (...) man 

slappnar av.” 

B3: ”På vilan läser fröken (...) det är bra man blir lugn i kroppen.” 

 

Utifrån barnens uttryck ovan förstår vi det som att barnen uppfattar denna utformning som 

harmonisk och som en möjlighet till att koppla av samtidigt som de blir lästa för. Barnens 

uppfattningar liknar varandra då de tyder på att detta är en vilsam och statisk utformning av 

högläsning. Barnens uttryck tyder på att de uppskattar denna vilsamma utformning, vilket 

möjligtvis kan grunda sig i att dagen på förskolan annars är aktiv och vilan känns som en 

välbehövlig paus enligt barnen. Till skillnad från utsagorna ovan ger tre barn under 

intervjuerna uttryck för att de inte uppskattar läsvilan: 

  

B10: ”Men jag tycker det är tråkigt när vi har det.” 

B8: ”Nej jag vill inte sitta tyst.” 

B5: ”Det är ju roligare att leka.” 

  

På sättet B10 uttrycker sig kan vi tolka det som att hen inte finner utformningen av läsvilan 

tilltalande och därav uttrycker att den är tråkig. B8 uttrycker specifikt en motvilja gällande att 

behöva sitta tyst, vilket kan tolkas som att hen inte upplever sig kunna påverka högläsningen 

och möjligtvis har önskemål om att få uttrycka sig om det lästa, både fysiskt och verbalt. B5 

ger uttryck för att leken är mer lustfylld än högläsningen, vilket kan förstås som att hen hellre 

hade lekt än deltagit i högläsningen. I variationerna av barnens utsagor kan vi se att det finns 

ett underförstått tema gällande att barnen verkar uppleva rastlöshet, vilket tyder på att vissa 

barn hade föredragit om vilan vore något mer tillåtande för aktivitet, där stillsamhet inte vore 

ett krav. 

 

Under en intervju kom en annan utformning av fröken till uttryck då vi samtalade om att 

fröken läser kompisböcker som barnen uppfattar att man kan lära sig mycket av: 

 

Intervjuare: ”Lär man sig något av att läsa med fröken?” 

B17: ”Man också att inte, av dom böckerna lär man sig ganska mycket av som står här. 

(pekar på böckerna på hyllan). Typ att man inte ska slåss och sånna saker.” 

Intervjuare: ”Är det kompisböckerna?” 

B18: ”Ja, man också att man ska säga förlåt å lyssna. Man ska säga stopp när man inte 

vill med.” 

B17: ”Och vänta på turen (...) de läser fröken högt i grupp så man är kompisar.” 

 

I utdraget ovan beskriver barnen sina varierande uppfattningar av vad man ska göra och vad 

man inte ska göra för att vara kompisar, som de fått ta del av i böckerna om kompisar som 

fröken läst för dem. B17 ger uttryck för att fröken läser dessa böcker högt för barnen så att 

barnen på förskolan ska vara kompisar. Även två andra barn i studien uttrycker sig om 
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högläsning som utformas utifrån denna kompisbok och de uttrycker att de hade velat läsa den 

fler gånger, vilket kan tolkas som att barnen blivit engagerade av bokens innehåll och vill lära 

sig mer av den. Grundat på detta uppfattar barnen att fröken kan utforma högläsningen utifrån 

böcker som barnen kan dra lärdomar av.  

Andra barn uttrycker en uppfattning som handlar om vilken fröken som utformar 

högläsningen. Vi frågade barnen vad som är roligast när fröken läser för dem varpå barnen 

uppgav namn på två fröknar som de upplever roligast att lyssna på och beskrev varför såhär: 

  

B4: ”Ulrika läser högt så att alla kan höra.” 

B6: ”Anita och Ulrika. Dom kan ju alla bokstäverna så det är kul att lyssna då.” 

B7: ”Anita. Att man hör vad man säger. Man hör hur det händer i sagan.”  

  

Barnen uttrycker att det är roligast att lyssna på dessa fröknar för att de läser texten klart och 

tydligt, samt enligt B4 med en kraftfull stämma så att samtliga barn auditivt kan följa med 

under högläsningen. B6’s uttryck kan tyda på att hen uppfattar att dessa fröknars läskunnighet 

är till fördel och att det krävs att läsaren kan alla bokstäver för att det ska vara roligt att 

lyssna. B7 upplever det okomplicerat att lyssna på Anitas läsande eftersom att hon läser på ett 

sätt så att B7 förstår sagans handling. I variationerna av barnens uttryck kan vi tolka ett 

underförstått tema, gällande att barnen uppfattar att frökens läskunnighet och engagemang 

under utformandet av högläsning är av stor betydelse för att ett intresse ska förefalla från 

barnens sida och för att de ska fängslas av berättandet.  

 

5.2 Högläsning av barnen 

I denna beskrivningskategori redogörs barnens varierande uppfattningar av hur barnen 

utformar sin egen högläsning i förskolan utan frökens närvaro, vilka framkom under 

intervjuerna med barnen. Barnen gav uttryck för att de utför högläsning självständigt eller 

tillsammans med andra barn på förskolan.  

  

Tre barn ger uttryck för sina uppfattningar som handlar om att barnen antingen visuellt eller 

verbalt utforskar bokens innehåll på egen hand. Barnen beskriver med egna ord såhär: 

  

B12: ”Typ att man läser, man hittar liksom på något själv.” 

B13: ”Jag brukar bara hitta på någonting. Ibland tittar jag på bilderna utan att läsa.” 

B5: ”Ibland tittar jag på bilderna så det blir lättare att (...) se vad dom säger (...) mycket 

lättare då tycker jag.” 

  

Barnens uttryck visar variationer av att läsa och utforska bokens bilder. Barnen uttrycker 

uppfattningar om att läskunnighet inte är en nödvändighet utan ett öppet och kreativt sinne 

verkar vara mer väsentligt. B12 och B13 ger uttryck för liknande uppfattning av att med hjälp 

av sin fantasi kan barnen improvisera berättelser, men B13 vidareutvecklar sitt svar med att 

hen ibland enbart fokuserar på bilderna och bortser helt från läsningen. Det är möjligt att B13 

uppfattar att bilderna kan tala för sig själv och vi kan förstå det som att även B5 upplever att 

bokens bilder kan kommunicera textens handling, då B5 motiverar att bilderna underlättar 

hens läsande avsevärt eftersom att hen då får djupare förståelse för berättelsen. Det kan tolkas 
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som att barnen väljer att inte fokusera på texten då de inte begriper sig på den eller att de 

känner att de förstår mer av att fokusera på bilderna.  

 

Ett annat barn uttrycker sin uppfattning av hur hen upplever det egna läsandet i kontrast till 

den högläsning som utformas av fröken och beskriver det med egna ord såhär: 

  

B8: ”Om nån fröken läser så har man ju inte fantasi att läsa själv. Men om man läser 

själv så har man mycke mer fantasi att komma ihåg.” 

Intervjuare: ”Hur menar du?” 

B8: ”Att man läser själv, så tittar man på texten och bilden och så läser man bara det 

som står på texten fast själv. Man hittar på eget (...) med sin fantasi.” 

  

B8 uttrycker i likhet med andra barn i studien att självständig utforskning av boken öppnar 

upp för fantasin att flöda kring bokens innehåll och B8 uppfattar att det finns en relation 

mellan kunskap och fantasi. B8 uttrycker att den högläsning som fröken utformar reducerar 

hens eventualitet till att använda sin fantasi. Däremot när B8 läser själv finns det mer 

utrymme för att med hjälp av fantasin kunna bestämma själv vad boken handlar om. Å ena 

sidan kan det tolkas som att B8 uppfattar att när fröken läser begränsar hen B8´s fantasi då 

innehållet i boken redan är förutbestämt. Å andra sidan kan det tolkas som att B8 upplever sin 

fantasi som meningsfull och därav finner det mer lustfyllt att utforska bokens bilder och text 

på egen hand.  

  

Ett annat barns uppfattning skiljer sig från ovanstående då hen ger uttryck för att hen inte 

bara läser utan även försöker utveckla sitt läsande: 

 
B7: ”När man är lugnt och ro själv då kan man öva på att läsa högt.” 

  

På sättet B7 uttrycker sig på kan vi tolka det som att hen har en önskan om att kunna 

utvecklas som läsare och vi kan förstå det som att när det är ett lugnt och ostört klimat vågar 

B7 pröva sig fram och utforska sin förmåga att läsa högt. Det är möjligt att hen är tryggare 

med att öva själv än när andra kan höra. 

  

Under en intervju berättar två barn att de brukar låtsas läsa och när vi frågar barnen hur de 

gör när de låtsasläser förklarar barnen det med egna ord såhär:  

  

Intervjuare: ”Hur gör ni då när ni låtsasläser?” 

B12: ”Du brukar läsa med mig på låtsas (pekar på B13).” 

B13: ”Ja. Att man läser liksom. För varann. Ah typ såhär jag säger “kan du läsa för 

mig?” så säger någon ja. Så läser man högt sen. Och prata om bilderna, det kan man ju 

göra.” 

  

B12’s ger uttryck för att hen och B13 brukar låtsasläsa tillsammans i förskolan och B13 

berättar vidare hur det kan gå till när barnen inviterar varandra till att påbörja en egen 

högläsning. B13 uttrycker att förutom att låtsasläsa för varandra så kan barnen även prata om 

bilderna i böckerna, vilket tyder på att det är något B13 möjligtvis erfarit i förskolan. Vi kan 

förstå det som att barnen värdesätter både bilderna och texten i boken när de utformar en egen 

låtsashögläsning tillsammans. 
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Ett barn ger uttryck för en annan uppfattning av att när barnen läser utan fröken kan de bara 

utforska bilderna, och om de vill utforska mer än bilderna så får de söka stöd hos ett barn som 

upplevs vara mer läskunnigt: 

  

B2: ”Då får vi bara titta på bilderna. Eller så får vi ha med oss Annie, men hon kan bara 

små bokstäver, inte alla. Då kan hon berätta lite för oss.” 

  

B2 uttrycker att om hen ska förstå mer än vad bilderna i boken visar krävs det stöd av Annie, 

samtidigt som B2 påpekar att Annies läskunnighet ändå är begränsad då hon inte bemästrar 

att läsa alla bokstäver. B2 ger ändå uttryck för att Annie kan förmedla lite av bokens innehåll, 

vilket kan innebära att hen värderar att få bli läst för oavsett om det är hela berättelsen eller 

lite av den. Det är möjligt att B2 ser Annie som en läsande förebild och därmed tycker om att 

Annie berättar det hon förmår av boken. Samtidigt kan det tolkas som att B2 tycker att det är 

av vikt att läsaren kan alla bokstäver, stora som små, för att hela sagan ska kunna förmedlas.  

  

5.3 Fröken bestämmer 

I denna beskrivningskategori redogörs barnens varierande uppfattningar av frökens inflytande 

på högläsningen i förskolan, vilka framkom under intervjuerna med barnen. Nedan används 

ordet bestämmer när vi talar om inflytandet, då det användes under intervjuerna för att 

förklara begreppet inflytande för barnen. 

  

Majoriteten av barnen i studien uttryckte någon gång under intervjuerna att fröken bestämmer 

över högläsningen. Barnens uppfattningar gällande frökens bestämmande varierar dock. Två 

barn uttrycker en uppfattning som handlar om vad fröken bestämmer under högläsning: 

  

B4: ”De bestämmer att vi ska läsa (...) vi fick inte bestämma (...) man vill ju få 

bestämma.” 

B5: ”Man får bara använda böckerna i mys, inte böckerna i bygg där väljer fröken (...) 

de når jag inte.” 

  

B4 uttrycker att det är fröken som bestämmer att barnen ska delta i högläsningen och vi kan 

förstå det som att hen uppfattar att barnen inte har möjlighet att påverka sitt eget deltagande 

även fast de vill få avgöra det själva. På sättet B5 uttrycker sig kan vi utläsa att barnen 

uppfattar att i specifika rum är det endast fröken som får välja bok till högläsningen. Att B5 

uttrycker att hen inte når böckerna kan tolkas som att böckerna inte heller finns tillgängliga 

på B5’s nivå, vilket begränsar det egna initiativtagandet till att utforska böcker. B5 uttrycker 

även under intervjun att man bara får använda böckerna på förskolan om man inte tar sönder 

dem. B5 verkar ha en uppfattning av att fröken inte anser att barnen klarar av att hantera 

samtliga böcker och vi kan förstå det som att hen således upplever att fröken bestämmer vilka 

böcker barnen har möjlighet att tillgå i förskolans miljö.  

  

Tre barn gav uttryck för liknande uppfattningar om vad fröken bestämmer under högläsning: 

  

B1: ”Att någon måste va tyst (...) att man inte får tjata så ba blablabla. Och sånt. Det 

säger fröknorna.” 
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B9: ”Man ska vara tysta också, och ta olika platser som dom har bestämt.” 

B10: ”Men om man inte lyssnar när man läser får man sitta på bestämd plats. Det får 

fröken bestämma.”  

 

I variationerna av barnens uttryck ovan kan vi utläsa ett underförstått tema gällande att under 

högläsning uppfattar barnen att det är ett krav att de ska vara tysta, vilket stärks av att B1 

uttrycker ordet “måste”. Att B1 vidare uttrycker att man inte får tjata skulle kunna tolkas som 

att det är något hen erfarit att fröken påpekat att barnen gör när de inte lyssnar. Att både B9 

och B10 vidare uttrycker liknande uppfattningar gällande att fröken tilldelar barnen bestämda 

platser, kan tyda på att det är vanligt förekommande enligt barnen och att de uppfattar det 

som något fröken bestämmer under högläsningen. Vi tolkar det som att barnen upplever att 

fröken eftersträvar ett stilla och strukturerat klimat under högläsningen och denna tes kan 

bekräftas av att B9 under intervjun även berättar att hen tycker att fröken bestämmer att om 

något barn skriker eller stör högläsningen får de lämna rummet genast. 

  

Två barn uttrycker sina uppfattningar av hur de upplever att fröken agerar när fröken 

bestämmer under högläsningen: 

  

B1: “Nu får du sätta dig säger hon bara, å om vi gör de en gång till då blir dom 

jättearga.” 

B2: ”Fröken bestämmer. Det säger hon högt.” 

B1: ”Inte så högt. Inte så de skriker aaaaah nu får ni vara tysta! (...) om vi bygger när 

någon läser så kanske hon säger ”Ska vi läsa?” Då säger vi två ja. Så säger fröken ”men 

lyssna” då.” 

 

Barnens uppfattningar visar variation då B1 uppfattar att fröken blir auktoritär och ilsken om 

barnen inte lyder, medan vi tolkar det som att B2 uppfattar att när fröken bestämmer då höjer 

fröken rösten och säger till på skarpen för att fånga barnens uppmärksamhet. När B2 har 

uttryckt sin uppfattning förstår vi det som att B1 modifierar sin tidigare uppfattning då hen 

inte delar uppfattning med B2 om att fröken skriker. B1 upplever det istället som att fröken är 

bestämd i tonen och förespråkar att barnen ska lyssna på vad som läses. Vi kan tolka det som 

att barnen har erfarit frökens agerande på skilda sätt under högläsningen, eller att de har olika 

uppfattningar om vad det innebär att fröken höjer rösten. 

  

Till skillnad från ovanstående uppfattningar gällande hur fröken agerar har andra barn 

uttryckt varierande uppfattningar som handlar om dåliga känslor kring att fröken bestämmer 

över högläsningen: 

  

B2: ”Oj det pirrar i magen. Eller ont i öronen med.” 

B3: ”Ja eller nej inte ledsen precis, men inte glad.” 

B4: ”Det verkar orättvist att inte barn får bestämma.” 

 

B2´s uttryck angående att hen får ont i öronen visar likhet med tidigare analys, att barnen 

uppfattar att fröken höjer rösten när fröken bestämmer. B2’s uttryck kan vidare tolkas som att 

hen blir nervös eller besvärad av situationen, och att det därför pirrar i magen. B3 är mer 

tveksam till hur det känns att fröken bestämmer, samtidigt som vi kan utläsa att det inte är 

något hen föredrar då B3 påpekar att hen inte blir på gott humör av det. B4 ger uttryck för att 

hen är fundersam över att barn inte får bestämma på samma sätt som vuxna och uttrycker en 
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åsikt om att det verkar vara orättvist. B4’s uppfattning kan tolkas som att hen upplever att 

bestämmandet över högläsningen inte är jämnt fördelat mellan vuxna och barn i förskolan. 

Vidare kan det också vara så att B4 gärna hade velat få bestämma mer och därav finner det 

orättvist att så inte är fallet. Till skillnad från ovanstående utsagor finns det barn som 

uttrycker att de uppskattar att fröken bestämmer under högläsning och tre barn förklarar det 

på följande vis:        

 

B6: ”Nej, de vuxna (…) de bestämmer (…) men ändå skönt tycker jag.” 

B8: ”Det är så för att man inte ska prata rakt ut så det inte blir massa ljud i öronen så 

man får huvudvärk. De e jobbigt.” 

B3: ”Men en vuxen ska ju bestämma. Vi vill att alla ska lyssna.” 

  

Vi kan utläsa att barnen ovan ser fördelar med frökens bestämmande. Det kan tolkas som att 

B6 och B8 tycker att det är ansträngande med en hög ljudnivå under högläsning och det är 

möjligt att de uppfattar att fröken lyckas dämpa ljudnivån så att högläsningen blir behaglig att 

lyssna på. På så vis kan vi tolka det som att samtliga barn ovan uppfattar frökens 

bestämmande som nödvändigt för att de ska uppleva högläsningen som komfortabel att delta 

i och lyssna på. Vi kan vidare förstå B3’s uttryck som att hen uppfattar att det är en vuxen 

som ska bestämma över högläsningen och på sättet B3 vidare uttrycker sig kan vi förstå det 

som att hen uppfattar att det är fler barn som delar hens ambition om att samtliga barn ska 

lyssna när fröken läser. Det kan vara så att B3 inte uppfattar att barnen ska bestämma över 

högläsningen utan att hen hellre vill att fröken ska göra det så att hen får lyssna på vad fröken 

läser.  

  

5.4 Barnen bestämmer 

I denna beskrivningskategori redogörs barnens varierande uppfattningar av deras inflytande 

på högläsningen i förskolan, vilka framkom under intervjuerna med barnen. Nedan används 

ordet bestämmer när vi talar om inflytandet, då det användes under intervjuerna med barnen 

för att förklara begreppet inflytande för barnen. 

  

Under intervjuerna uttrycker barnen varierande uppfattningar gällande barnens bestämmande 

över högläsningen. Tre barn beskriver nedan sina uppfattningar av vad de får bestämma 

under högläsningen i förskolan: 

  

B14: ”Och ibland sätter vi oss på en egen plats.” 

B15: ”Vilken bok vi ska läsa. Fröknarna brukar fråga.” 

B2: ”Ibland brukar vi leka när man lyssnar, man sitter och bygger. Och så lyssnar vi.” 

  

B14 uttrycker att barnen har möjlighet till att avgöra sitt val av placering under högläsning 

samtidigt som hens uttryck indikerar att det inträffar sporadiskt, vilket kan tyda på att barnet 

uppfattar att hen får bestämma vart hen ska sitta under högläsning till viss mån. Vidare 

uttrycker B15 att barnen kan få bestämma vilken bok som ska läsas och indikerar att det är 

fröknarna på förskolan som möjliggör för barnen att få bestämma detta genom att tillfråga 

dem. Utifrån B2´s uttryck kan vi utläsa att hen upplever att det kan finnas tillfälle för att leka 

samtidigt som fröken läser. B2 uppfattar således att barnen får bestämma om de vill vara 

aktiva med någon annan sysselsättning under tiden fröken läser eller om de bara vill sitta ner 
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och lyssna. Ett barns uppfattning skiljer sig däremot från ovanstående då barnet uppfattar att 

hen aldrig får bestämma något gällande högläsningen: 

  

B4: ”Men jag får aldrig bestämma när vi läser! Men vi vill gärna bestämma.” 

 

Vi kan utläsa att B4 uppfattar att hen aldrig har får bestämma något över högläsningen och på 

sättet hen uttrycker sig kan vi tolka det som att hen upplever att det specifikt är hen som 

aldrig får bestämma något. Samtidigt kan vi utläsa att B4 har en önskan om att få bestämma 

mer över högläsningen, och på sättet hen uttrycker sig kan vi tyda att hen uppfattar att fler 

barn delar denna önskan om att få bestämma mer. Detta tyder på att B4 ändå uppfattar att 

andra barn saknar möjlighet till att få bestämma över högläsningen i förskolan likt hen själv. 

  

En utmärkande uppfattning som två barn ger uttryck för är att när de inte anser sig få 

bestämma över högläsningen så gör de det ändå, fast i smyg. Barnen beskriver med egna ord 

såhär:  

  
B4: ”Det är jobbigt att vi vill bestämma fastän vi inte får men.. vi kommer göra det i 

smyg.” 

Intervjuare: ”Vad bestämmer ni när ni bestämmer i smyg?” 

B4: ”Att vi ska leka. Fast dom inte ser det när dom läser.” 

B3: ”Sen går vi ut försiktigt och så hör de ingenting.” 

  

På sättet B4 uttrycker sig tyder det på att hen är medveten om att barnen inte får bestämma 

över högläsningen, och vi kan förstå det som att B4 inte bestämt detta själv. B4 ger uttryck 

för att hen upplever det ansträngande att barnen inte får bestämma även om de egentligen vill, 

men uttrycker vidare att de då tar eget initiativ till att bestämma i smyg. Utifrån B4’s uttryck 

kan vi tolka det som att hen vill leka under tiden som fröken läser samtidigt som B4 

vidareutvecklar att leken måste utföras utan frökens vetskap, vilket kan tyda på att B4 

uppfattar att lek under högläsning inte är tillåtet om fröken märker det. B3 uttrycker vidare 

hur barnen försiktigt smyger ut från rummet utan att någon under högläsningen hör det, vilket 

kan förstås som att B3 skapar möjlighet för barnen att avvika från högläsningen och avbryta 

sitt deltagande. Det är möjligt att B3 hellre vill sysselsätta sig med något annat än att delta i 

högläsningen.     

 

Två barn ger uttryck för att de under högläsning får bestämma tillsammans med fröken, och 

det handlar om att när fröken läser en bok som barnen inte tycker om kan det finnas möjlighet 

att byta bok. Barnen beskriver med egna ord såhär: 

  

B8: ”Mm, att byta bok. Om man inte tycker den är rolig.” 

B7: ”Ibland brukar vi läsa färdigt och ibland byter vi.” 

B8: ”Mm, så vi kan räcka upp handen och säga vad vi tycker om sagan.” 

 

Vi kan utläsa genom B8’s uttryck att hen uppfattar att barnen har möjlighet att få vara med 

och avgöra om boken som läses är rolig eller inte. Genom B7´s uttryck kan det tolkas som att 

fröken tillvaratar på samtliga barns åsikter om boken och inte endast ett barns åsikt, då barnet 

förklarar att fröken ibland väljer att läsa färdigt boken och ibland byter bok. B8 verkar dela 
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uppfattning med B7 då hen instämmer med ”mm” och B8 vidareutvecklar att hen uppfattar 

att barnen även har möjlighet att uttrycka sig om den lästa sagan om de räcker upp handen. 

Utifrån barnens berättande kan vi förstå det som att barnen upplever att fröken lämnar 

utrymme för barnen att få dela med sig av sina tankar samt åsikter gällande det lästa.  

  

Andra barn ger uttryck för att de önskar att de fick bestämma mer över högläsningen än vad 

de får i dagsläget och uttrycker önskemål om vad. Barnen beskriver det med egna ord såhär: 

  

B6: ”Att inte fröknarna bara bestämmer. Att vi hela tiden bestämde.” 

B12: ”Hade velat bestämma. Typ böcker och vad vi får göra när vi läser och så.” 

B1: ”Klä ut sig också! Så kul samtidigt.” 

 

På sättet B6 uttrycker sig kan vi utläsa att hen uppfattar att det bara är fröken som bestämmer 

över högläsningen och vi kan vidare tyda önskemål om att barnen fick vara med och 

bestämma. Vi kan tolka det som att barnet önskar att barnen får bestämma över mer än bara 

högläsningen i förskolan då B6 uttrycker ”hela tiden”. B12 uttrycker först och främst att hen 

hade velat få bestämma och det skulle då handla om vilka böcker som läses men också vad 

barnen får lov att göra under tiden boken läses. Vidare ger B1´s uttryck oss en inblick i att 

hen hade velat kombinera högläsningen med ytterligare aktivitetet genom att få klä ut sig för 

att på så vis göra högläsningen glädjefylld. 

  

Ett annat barns uppfattning av att barnen skulle få bestämma mer under högläsning skiljer sig 

från ovanstående då hen gav uttryck för att det kan vara problematisk att bestämma som barn: 

  

Intervjuare: ”Skulle ni vilja bestämma något över högläsningen?” 

B13: ”Ja, men det skulle vart lite svårt. Om man kanske inte kan läsa bra hade inte jag 

kunnat läsa högt för alla barnen.” 

  

B3 ger uttryck för att hens läsförmåga är bristfällig och att hen på så vis uppfattar att hen inte 

klarar av att bestämma över högläsningen. Samtidigt svarar barnet först ”ja” när vi frågar om 

det finns något hen skulle vilja få bestämma över högläsningen, vilket kan tolkas som att B13 

med stöd från fröken möjligtvis hade uppskattat att få bestämma mer över högläsningen än 

vad hen får eller tror sig kunna i dagsläget. 

 

5.5 Utfallsrummet 

I studiens utfallsrum visas samband mellan beskrivningskategorierna som ovan presenterats; 

Högläsning av fröken, Högläsning av barnen, Fröken bestämmer och Barnen bestämmer. Det 

allomfattande sambandet är att samtliga kategorier behandlar fenomenet högläsning i 

förskolan utifrån hur barnen uppfattar den. Sambandet mellan beskrivningskategorierna 

Högläsning av fröken och Fröken bestämmer visar att barnen uppfattar frökens bestämmande 

under högläsning som problematisk, då barnen ger uttryck för att de inte uppskattar 

stillsamheten eller den tysta atmosfären som fröken utformar. Barnen ger uttryck för att de 

varken vill sitta stilla eller vara tysta, vilket gör att vi får förståelse för vad barnen uttrycker i 

kategorin Barnen bestämmer, nämligen att barnen gör sig aktiva i smyg under högläsning 

utan att fröken märker det. Däremot visar ett annat samband mellan dessa 
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beskrivningskategorier en motsats som handlar om att barnen uppfattar frökens makt som 

harmonisk, då barnen ger uttryck för att det är skönt att fröken bestämmer tack vare att det 

skapar den tysta atmosfären som gör det behagligt att lyssna på och delta i högläsningen.  

 Vidare syns ett samband mellan beskrivningskategorierna Högläsning av fröken och 

Högläsning av barnen då båda innefattar att barnen studerar specifikt bilderna i boken under 

högläsning. Skillnaden mellan dessa kategorier är att uppfattningarna i Högläsning av fröken 

handlar om att fröken synliggör bilderna för barnen stundvis efter varje läst sida i boken, men 

i Högläsning av barnen handlar det om att barnen på eget initiativ utforskar bilderna för att få 

djupare förståelse för bokens innehåll.       

Sambandet mellan beskrivningskategorierna Barnen bestämmer och Högläsning av 

fröken visar att barnen uppfattar att fröken tilldelar ordet mellan barnen under högläsning, 

vilket vi tolkat som att fröken försöker möjliggöra utrymme för barnen att uttrycka sig om det 

lästa. Ytterligare ett samband mellan dessa kategorier är att barnen ger uttryck för 

uppfattningar om placering under högläsning. Skillnaden är att i Barnen bestämmer indikerar 

barnen att de kan ha möjlighet att ibland avgöra vart de ska sitta under högläsning, medan i 

Fröken bestämmer uppfattar barnen att fröken avgör bestämda platser där barnen ska placera 

sig. Ytterligare ett samband mellan dessa kategorier berör bokvalet i relation till högläsningen 

på olika sätt. Skillnaden ligger i att i Fröken bestämmer har barnen inte möjlighet att påverka 

bokvalet då det är fröken som väljer bok, samt att ett barn uppfattar att hen inte heller har 

tillgång till alla böcker på förskolan eftersom att hen inte når dem. Däremot i Barnen 

bestämmer uppfattar ett barn att fröken möjliggör för barns inflytande på bokvalet då barnet 

ger uttryck för att fröken ibland frågar barnen vilken bok som ska läsas. Sammanfattningsvis 

kan vi utläsa genom detta utfallsrum att beskrivningskategorin Högläsning av fröken är den 

som är mest framträdande i hierarkin, då den återfinns i flest av sambanden ovan. 

  

5.6 Sammanfattning av resultatet  

Sammanfattningsvis visar resultatet att barnen har varierande uppfattningar av fenomenet 

högläsning i förskolan, både när det handlar om utformningen och inflytandet på den. 

Resultatet visar att det finns två övergripande uppfattningar av hur högläsningen utformas i 

förskolan, vilka är våra två första beskrivningskategorier Högläsning av fröken och 

Högläsning av barnen. Inom dessa övergripande uppfattningar finns det variationer av 

uppfattningar, där de främsta är förknippade med att fröken utformar högläsningen. Barnen 

uttrycker uppfattningar av att fröken utformar högläsningen med bland annat hjälp av digitala 

medel, som läsvila samt som lärtillfälle med bokens handling som utgångspunkt. I 

uppfattningarna ger barnen uttryck för att de inte har utrymme att uttrycka sig då barnen 

uppfattar att de ska vara tysta och passiva under högläsning. Samtidigt ger andra barn uttryck 

för att det finns möjlighet att uttrycka sig om fröken möjliggör för det, genom att barnen 

exempelvis får uttrycka sig om vad boken handlar om.      

 Det uppfattas även att hur fröken läser har betydelse för att barnen ska tycka det är 

roligt att lyssna på högläsningen. Barnen uttrycker vidare variationer av uppfattningar där 

barnen utformar högläsningen utan frökens närvaro, antingen på egen hand eller tillsammans 

med andra barn på förskolan. Där är bilderna i boken ett stöd och barnen ger uttryck för 
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variationer av hur de läser på olika sätt, genom att exempelvis använda sin fantasi och 

låtsasläsa.   

Vidare visar resultatet att det finns två övergripande uppfattningar av inflytandet på 

högläsningen i förskolan, vilka är våra andra två beskrivningskategorier Fröken bestämmer 

och Barnen bestämmer. Inom dessa uppfattningar finns det variationer av uppfattningar och 

de främsta är förknippade med att fröken bestämmer över högläsningen. När det handlar om 

vad fröken bestämmer uppfattar barnen att fröken bland annat bestämmer att barnen ska läsa, 

att de ska vara tysta samt vilka böcker barnen har tillgång till i verksamheten. Barnen 

uttrycker varierande uppfattningar av hur de upplever att fröken agerar när fröken bestämmer, 

och vissa barn uttrycker att de känner sig besvärade och andra känner uppskattning när att 

fröken bestämmer. Barnen ger samtidigt uttryck för att de kan få bestämma över 

högläsningen till viss mån, vilket främst sker när fröken möjliggör för det genom att 

exempelvis låta barnen avgöra bokvalet.    

En utmärkande uppfattning av vad barnen bestämmer som två barn ger uttryck för är 

att de tar eget initiativ till att bestämma i smyg utan frökens vetskap. Slutligen framkommer 

det, vilket går att utläsa genomgående i resultatet, att barnen önskar att de fick bestämma mer 

över högläsningen i förskolan än vad de har möjlighet till i dagsläget. 
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6. Diskussion 
Valet av genomförande för studien tog utgångspunkt i den problematik som inledningsvis 

presenterades gällande att högläsning används som lugnande åtgärd istället för lärtillfälle, 

samt att barns inflytande inte tillvaratas i utformning av förskolans verksamhet. 

Problematiken tog oss fram till kunskapsluckan gällande att forskning inom området främst 

är framskriven ur vuxnas perspektiv. Med denna studie ville vi vända på det, och bidra med 

kunskap kring hur barn uppfattar högläsningen i förskolan genom att intervjua förskolebarn. I 

detta kapitel diskuteras och problematiseras studiens resultat i relation till vad tidigare 

forskning visat. Syftet med studien är att undersöka hur förskolebarn uppfattar utformningen 

och inflytandet på högläsningen i förskolan, för att förstå hur barnen uppfattar fenomenet 

högläsning. Studien utgår från två frågeställningar, vilka kommer besvaras som varsin rubrik 

i detta diskussionskapitel. 

 

6.1 Vilka uppfattningar av högläsningens utformning ger barnen uttryck för? 

Det framkommer i resultatet att flera barn har liknande uppfattning gällande att pedagogen 

utformar högläsningen som en läsvila, vilket vi kan relatera till tidigare forskning som 

framhåller högläsningen i förskolan som lugnande åtgärd som utformas enbart av pedagogen 

(Simonsson, 2004; Damber, Nilsson & Ohlsson, 2015). Det som skiljer föreliggande studies 

resultat från Damber et al. (2015) är att de framhåller läsvilan som substitut för högläsning 

som lärtillfälle, men barnen i föreliggande studie uppfattar att det finns möjlighet för lärande i 

samband med högläsning, då de ger uttryck för att de kan lära sig av bokens innehåll. Således 

anser vi inte att högläsning som lugnande åtgärd används som substitut för lärande, då den 

ena utformningen inte utesluter den andra enligt barnens uppfattningar. I vårt resultat 

framkommer det däremot att barnen har varierande uppfattningar av läsvilans utformning 

samt över sitt deltagande i läsvilan, då några barn å ena sidan ger uttryck för att läsvilan 

upplevs vara harmonisk och en uppskattad möjlighet för avkoppling. Å andra sidan ger andra 

barn uttryck för att de inte tilltalas av läsvilans utformning, eftersom de känner rastlöshet och 

motvilja till att delta. Utifrån dessa uppfattningar blir det problematiskt för pedagoger då de 

måste anpassa läsvilan efter alla barns förutsättningar för att samtliga barns uppfattningar och 

behov ska kunna tillgodoses. Ribaeus (2014) lyfter att förskolans verksamhet idag starkt 

influeras av att alla barn ska få vara med, men vi ställer oss frågande till om pedagoger 

reflekterar över att alla barn kanske inte vill vara med, när de inte ges möjlighet att själva 

kunna påverka sitt deltagande eller högläsningens utformning.   

Norlin (2013) hävdar att det är av vikt att inte bara läsa böcker för barn utan betonar 

att pedagoger även bör samtala med barn om det lästa för att det ska kunna främja barns 

anknytning och kommunikation, samt för att bokens innehåll ska kunna konkretiseras för 

barnen. Vårt resultat visar att barnen uppfattar det som att pedagogen å ena sidan utformar 

högläsning i kombination med samtal under högläsning med projektor, då pedagogen pausar 

sagan och låter barnen berätta om innehållet genom att peka ut ett barn i taget som får prata. 

Å andra sidan kan vi i utläsa i resultatet att flera barn uppfattar det vara otillåtet att prata 

under högläsning som utformas av pedagogen, där boken läses systematiskt, sida för sida, och 

barnen enbart ges utrymme till att vara aktiva genom att stundvis studera bilderna. Liknande 

resultat belyser Emilsson (2007) i sin studie där författaren skildrar pedagogen som aktiv och 
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barngruppen som passiv, när pedagogen styr och utformar högläsningen utan att tillvarata 

barns uttryck eller intresse. Att använda högläsningen i förskolan på ett sätt som genererar i 

att barn får utrymme att uttrycka sig på olika sätt som tilltalar dem själva, skulle kunna vara 

ett sätt för pedagogerna att öka barnens utrymme för uttryck under högläsningen, samtidigt 

som barnens intresse tas tillvara. 

Forskare har kommit fram till att barn har större engagemang vid högläsning med 

pedagog oavsett om pedagogen läser boken interaktivt eller icke-interaktivt, i jämförelse med 

när barn utforskar böcker självständigt (Gardner-Neblett, Holochwost, Cranley Gallagher, 

Iruka, Odom & Pungello Bruno, 2017). Några av barnen i vår studie uttrycker variationer av 

uppfattningar som samtliga indikerar att hur pedagogen läser är av vikt för att barnen ska 

tycka att det är roligt att lyssna, och vårt resultat skiljer sig på så vis mot Gardner-Nebletts et 

al. (2017) studie. Vi påvisar att pedagogens bristande engagemang under utformning av 

högläsning kan bidra till att barn inte finner högläsningen lustfylld, och forskning påvisar att 

pedagoger har möjlighet att sätta prägel på hur barn fortsättningsvis förhåller sig till och 

upplever högläsningen (ibid.). Således anser vi att pedagogers engagemang för högläsningen 

och de barn som deltar i den, bör prioriteras för att kunna skapa goda förutsättningar för att 

barn ska skapa sig en positiv inställning till läsaktiviteter, vilka kan influera barns framtida 

lärande både i och utanför högläsningen i förskolan.  

Studiens resultat har genom barnens uppfattningar visat variationer på hur barnen 

utformar egna högläsningar i förskolan. Något flera barn gav uttryck för var att barnen läser 

böcker självständigt och hittar på egna berättelser genom att utforska bokens bilder. Detta är 

något som liknar vad Björklund (2008) beskriver i sin forskning där barnen ser sig själva som 

läsare och använder bilder som stöd i läsandet. Björklund beskriver hur barn dessutom gör 

andra i sin omgivning delaktiga i sitt läsande, vilket även flera barn i föreliggande studie ger 

uttryck för, då de inviterar andra barn i förskolan till att låtsas läsa och samtala om bilderna 

tillsammans. So Young (2016) hävdar att barn kan få en djupare förståelse för bokens 

innehåll genom gemensamma diskussioner och poängterar att barns interaktioner under 

högläsning kan skapa möjligheter för dem att utveckla sin läsförståelse. Detta tyder på att de 

högläsningar som barnen utformar på egen hand kan bli ett gemensamt lärtillfälle för barnen 

att utvecklas som läsare samt utveckla sin läsförståelse, då barnen tillsammans kan skapa 

förståelse för bokens innehåll, genom att utforska bilderna i boken och samtala om dem med 

varandra.    

Något som är mer utmärkande i resultatet är att ett barn jämför det egna läsandet med 

den högläsning som pedagogen utformar, och barnet ger uttryck för att det finns större 

utrymme för att använda sin fantasi vid eget läsande än vid den som utförs av pedagogen. Här 

synliggörs skillnad med vad tidigare forskning visar, där pedagoger hävdar att de tillsammans 

med barn väver samman text, erfarenheter och fantasi under högläsning när diskussioner förs 

om bokens innehåll (Norlin, 2013). Utifrån barnets uppfattning syns en problematik 

beträffande att den högläsning som utformas av pedagogen är den mest framträdande i 

föreliggande studies resultat, samtidigt som det är pedagogens högläsning som enligt barnet 

ovan inte möjliggör utrymme för användning av hens fantasi. Forskning indikerar att barns 

fantasi bör utvecklas kontinuerligt i förskolan då den är av vikt och till fördel för barns 

framtida lärande, samt att barn har med sig olika erfarenheter och fantasier som de vill få 

uttrycka och få bekräftade av andra (Simonsson, 2004). Men för att barns fantasi således ska 
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få komma till uttryck och bli bekräftad i samband med högläsning i förskolan påvisar vi att 

pedagoger behöver lämna utrymme för det när de utformar högläsningen och våga frångå en 

högläsning med förutbestämda ramar, för att på så vis kunna gynna barns framtida lärande.  

 

6.2 Vilka uppfattningar av inflytande på högläsningen ger barnen uttryck för? 
Det framkommer i resultatet att barnen uppfattar det som att pedagogen har störst inflytande 

på högläsningen i förskolan, och barnen ger till större del uttryck för att det handlar om vad 

barnen får och inte får göra i relation till högläsningen. Ett barn ger uttryck för att det är 

orättvist att barn inte får bestämma över högläsningen, och ett annat barn ger uttryck för att 

hen aldrig får bestämma trots att hen gärna hade velat det. Arnér och Tellgren (2006) har när 

de studerat barns syn på vuxna i deras tillvaro kommit fram till att barn känner maktlöshet 

och barnen upplever att vuxnas bestämmande går före deras, vilket barnens uttalande i vår 

studie också tyder på. Barnens uppfattningar tyder på att det finns ett hierarkiskt dilemma 

mellan pedagoger och barn gällande fördelningen av inflytandet på högläsningen, vilket vi 

menar kan begränsa barns möjlighet till inflytande. 

Två barn ger uttryck för är att när de inte anser sig ha möjlighet att få bestämma trots 

att de vill, så bestämmer dem i smyg, genom att leka utan att pedagogen märker det samt ta 

sig möjlighet till att avlägsna sig från högläsningen genom att smyga försiktigt ut ur rummet. 

Enligt forskning är det ett inflytande för barn att ha möjlighet till att kunna dra sig undan i 

förskolan (Ribaeus, 2014), och utifrån forskning skulle detta således kunna ses som att 

barnens inflytande är begränsat, eftersom att de anser sig behöva smyga ut ur rummet för att 

dra sig undan utan att någon märker av det. Westlund (2011) hävdar å ena sidan att barn i 

förskolan egentligen saknar möjligheter att påverka sin situation, eftersom att de inte får 

bestämma regler eller principer utan att vuxna stödjer det. Å andra sidan lyfter Westlund fram 

att pedagogerna i sin studie har intentioner att arbeta med barns inflytande, men att de 

upplever arbetet vara problematiskt på grund av hinder som de inte anser sig kunna påverka, 

vilka berör tid, barngruppens omfång och tillgängliga personalresurser (ibid.). Även om vi 

har förståelse för pedagogers resonemang gällande att det kan vara svårt att få saker och ting 

att fungera i praktiken, anser vi att barnens rätt till att kunna påverka sin situation i förskolan 

bör komma före organisatoriska omständigheter. Man kan fråga sig om barnen har något 

inflytande över högläsningen i förskolan och om deras vilja till det tas på allvar, eftersom att 

det genomgående i vårt resultat går att utläsa att barnen gärna vill bestämma och att de 

dessutom önskar sig få bestämma mer än vad som faktiskt erbjuds. I likhet med Johannessen 

och Sandvik (2009) anser vi att det krävs att pedagoger visar en obetingad öppenhet för att 

barn ska kunna få inflytande i förskolan, och enligt oss bör detta prioriteras även om det finns 

organisatoriska dilemman som pedagoger i förskolan kan stå inför.  

 Barnen ger uttryck för varierande uppfattningar av hur pedagogen ger barn möjlighet 

till inflytande under högläsning, där ett barn uppfattar sig ha inflytande när pedagogen 

tillfrågar barnen vilken bok som ska läsas. Ett annat barn uppfattar att pedagogen låter barnen 

avgöra om boken är rolig eller inte, samt huruvida pedagogen ska fortsätta läsa den eller byta. 

Vi finner likhet med Ribaeus (2014) som lyfter fram pedagogstyrda aktiviteter som 

möjliggörande för barns inflytande där barnen kan få komma med egna förslag och uttrycka 

sina åsikter. Barnens uppfattningar i relation till Ribaeus resultat tyder på att pedagogerna till 

barnen i studien lämnar utrymme för barns inflytande samt intresse när det handlar om vilka 
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böcker som ska läsas under högläsningen. Samtidigt ger ett annat barn uttryck för att det finns 

specifika rum på förskolan där det enbart är pedagogen som tillåts att välja böcker, och barnet 

indikerar att hen inte når böckerna på egen hand. Enligt Ribaeus skulle detta kunna bidra till 

att pedagoger hindrar barns möjligheter till att kunna ta egna initiativ till att läsa och utforska 

böcker i förskolan, då det krävs att böcker finns tillgängliga för barn för att de ska ha 

möjlighet att på eget initiativ skapa lästillfällen (Norling, 2015). Samtidigt ger flera barn i 

studien uttryck för att det finns fördelar med att fröken bestämmer över högläsningen, då 

pedagogen kan skapa en komfortabel högläsning där ljudnivån hålls dämpad och barnen 

således har möjlighet att både lyssna och höra när pedagogen läser. Även om barns inflytande 

kan begränsas inom ramar som är satta av pedagoger, kan pedagogstyrda aktiviteter inte 

avfärdas helt som negativa enligt Dalgren (2017) då pedagogens styrning kan ha tydliga 

didaktiska poänger, vilket vissa barns uttalande i studien även tyder på. Möjligtvis kan det 

vara så att barnens egna intressen och erfarenheter inverkar på vilket inflytande de tar sig an 

på egen hand under högläsningen, men vi anser att de till stor del kan bero på vad barnen 

erbjuds och vad de faktiskt har tillgång till i förskolan, vilket pedagogen har en avgörande 

roll i.            

 Forskning framhåller en komplexitet gällande att barn har rätt till inflytande i 

förskolan samtidigt som inflytandet behöver balanseras utefter hur mycket ansvar barn klarar 

av att ta sig an personligen (Westlund, 2011). I likhet med detta finns det ett barn i 

föreliggande studie som ger uttryck för liknande komplexitet, gällande att det vore svårt att 

bestämma över högläsningen eftersom att barn inte kan läsa på samma sätt som en vuxen kan. 

Att både pedagoger enligt forskning och barnen i föreliggande studie upplever komplexitet 

gällande barns inflytande i förskolans verksamhet, anser vi stärker relevansen att prioritera ett 

medvetet arbete med barns inflytande i relation till högläsningen i förskolan, för att 

komplexiteten inte ska bli mer omfattande. Genom att medvetet arbeta med barns inflytande i 

förskolan kan högläsningen generera till att bli en gemensam arena för både pedagoger och 

barn i förskolans verksamhet. 
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7. Slutsats   
Studiens syfte är att undersöka hur förskolebarn uppfattar utformningen och inflytandet på 

högläsningen i förskolan, för att förstå hur barnen uppfattar fenomenet högläsning. 

Frågeställningarna är: Vilka uppfattningar av högläsningens utformning ger barnen uttryck 

för? Vilka uppfattningar av inflytande på högläsningen ger barnen uttryck för?  

 Utifrån studiens resultat går det att dra slutsatsen att barns uppfattningar av fenomenet 

högläsning varierar och grundar sig i hur pedagoger i förskolan förhåller sig till att låta 

barnen komma till uttryck, både vad gäller utformning av högläsningen samt utrymmet för 

inflytande på den. Om barn ska få möjlighet till inflytande är det av betydelse att barns 

uttryck blir uttalade, lyssnade på samt värdesatta av pedagoger som arbetar med barn i 

förskolan.           

 Enligt tidigare forskning som presenterats i studiens forskningsöversikt upplever barn 

avsaknad av inflytande då vuxna bestämmer mer än barn (Arnér & Tellgren, 2006). Vi har 

sett liknande resultat i vår studie, men ytterligare slutsats som kan dras utifrån barnens 

uppfattningar är att barnen har viljan till mer inflytande på högläsningen i förskolan än vad 

pedagogerna i deras närvaro möjliggör för i dagsläget. Slutsatserna medför kunskap till 

påbörjad igenfyllnad av den tydliga kunskapsluckan där barns uttryck möjliggörs att bli 

lyssnade till, vilket vi belyser behövs vidare forskning kring, vilket ges förslag på i nästa 

kapitel. Genom att barns uppfattningar av högläsning i förskolan synliggörs, kan denna studie 

bidra till förståelse för hur barn erfar utformningen på högläsningen och inflytandet på den.  
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8. Didaktiska implikationer och vidare forskning 
Med hänsyn tagen till att resultatet inte är generaliserbart utanför undersökningsgruppen, 

anser vi att det ändå är intressant för verksamma pedagoger i förskolan att ta del av 

föreliggande studie. Resultatet har visat att barnen i studien önskar sig mer inflytande än vad 

de i dagsläget har på utformningen av högläsningen i förskolan och detta kan pedagoger ha i 

åtanke när de arbetar med högläsning i den egna verksamheten. Vår studie kan ses som ett 

diskussionsunderlag för verksamma pedagoger, och diskussionerna i sin tur kan medföra att 

pedagogerna inspireras till att skapa bättre förutsättningar för barn att få inflytande på 

utformningen av högläsningen i förskolan, så att högläsningen blir en gemensam arena för 

både barn och pedagoger i förskolans verksamhet.      

 Tankar som växt fram under arbetet med studien var att det vore intressant att forska 

vidare kring inflytandet i förskolan, men med barn i 1–3 årsåldern. Barnen som medverkat i 

denna studie kunde uttrycka sig verbalt, vilket vi upplever att de yngre barnen i förskolan inte 

har samma möjlighet till. Följaktligen hade det varit intressant att studera hur det går till när 

de yngre barnen på förskolan deltar i olika aspekter av högläsning. Studien hade kunnat 

fokusera på antingen vilket inflytande de yngre barnen har på bokvalet, vilka inflytanden 

barnen tar initiativ till själva eller vilka inflytanden pedagogerna erbjuder barnen.   

 Något annat som även vore intressant att studera enligt oss är barns möten med böcker 

utanför förskolans dörrar men ändå under sin vistelsetid på förskolan, med andra ord följa 

med en förskola till antingen ett bibliotek eller en bokbuss. Ett sådant besök hade kunnat 

studeras med olika fokus på förslagsvis vilket inflytande barnen har på vilka böcker som 

lånas till förskolan, men det vore också intressant att studera vad för interaktioner som sker 

mellan pedagog-barn eller barn inbördes under tiden bokvalen görs.     
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10. Bilagor 

10.1 Samtyckesblankett 

 

Hej! 

Vi heter Emilia och Josefin och vi studerar vår sista termin på förskollärarprogrammet på 

Högskolan i Halmstad. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete där vårt syfte är att 

undersöka barns uppfattningar om vad högläsning i förskolan är. Vi skulle gärna vilja 

intervjua ditt barn för att få tag i deras uppfattningar. Vi kommer spela in intervjuerna med 

ljudupptagning för att kunna lyssna på det senare när vi skriver resultatdelen i vårt arbete och 

det kommer endast vara vi som har tillgång till ljudfilerna. I vårt arbete kommer vi utgå ifrån 

vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper. Det första kravet vi tar hänsyn till är 

informationskravet vilket innebär att vi som skriver informerar samtliga deltagande om 

forskningsuppgiftens syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att deltagande 

i undersökningen har rätt att själva bestämma sin medverkan. Vi är lyhörda för om barnen 

visar att de inte vill delta i vår studie. Det tredje är konfidentialitetskravet vilket innebär att 

alla deltagande i undersökningen ska vara anonyma och all känslig information ska bevaras 

så att obehöriga inte kan ta del av den. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket 

innebär att det material som vi samlar in får endast användas i forskningsändamål, alltså i vårt 

examensarbete. Allt material som vi samlat in kommer efter godkänt arbete att raderas.  

 

Vänliga hälsningar (för mer information finns våra mejladresser nedan) 

Emilia Bengtsson och Josefin Karlsson 

Mejl: ********@student.hh.se, ********@student.hh.se 

  

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

 ✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□   JA, /vi ger tillstånd till att mitt barn medverkar 

□   NEJ, jag/vi ger inte tillstånd till att mitt barn medverkar 

  

Vårdnadshavares namnteckning: .............................................................................................................. 

  

Datum: …………………………………………………….  
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10.2 Intervjufrågor 

Vi har valt att skriva fler grundfrågor än vad vi möjligtvis kommer att ställa till barnen. 

Barnens intresse och respons avgör våra val av frågor och följdfrågor. 

 

1. Vad är roligast med att någon läser för er på förskolan? 

2. Berätta hur det kan se ut när någon läser för er? 

3. Vart brukar ni läsa någonstans? Finns det bestämda platser? Kan man läsa vart som helst? 

När brukar ni läsa? 

4. När får man vara med och bestämma över läsningen? 

5. När får man inte vara med och bestämma? 

6. Lär man sig något av att bli läst för/läsa själv? 

7. Vilka böcker tycker ni är roligast att läsa? 

8. Brukar ni få välja böcker? Om inte, vem väljer böcker? Hur känns det? 

9. När ni är med och väljer böcker, vilka väljer ni då? 

10. Vart finns böckerna någonstans? Får ni använda alla böcker på förskolan? 

11. Vem brukar hålla i läsningen? Brukar det vara samma person? 

12. Vad skulle ni ändra på i läsningen om ni fick bestämma? 

13. Om ni fick bestämma en drömläsning, hur skulle den kunna se ut? 

14. Har ni några regler under läsning? Vet ni varför ni har reglerna? Hur känns det att ha 

regler? Har ni varit med och bestämt reglerna? 

15. Vad brukar era pedagoger/fröknar bestämma när ni läser? Hur känns det? 

16. Finns det något annat om läsning som ni vill prata om? 
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