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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ger barn möjlighet till delaktighet 

och inflytande i samband med högläsning. För att genomföra undersökningen valdes 

metoden VSR (video self-reflection) i kombination med semistrukturerad intervju där 

fem förskollärare från två olika kommuner deltog. Den teoretiska grunden utgjordes av 

literacy, vilket i denna studie innebär hur högläsning kan främja barns språkliga 

utveckling. När barnen får möjlighet till delaktighet under lässtunden utvecklar barnen 

en större förståelse för innehållet i boken där nya ord och begrepp behandlas. 

I vår studie framkom det att arbetet för barns delaktighet och inflytande i högläsning gör 

sig synligt genom att förskollärare låter barnen påverka vad och när det ska läsas, samt 

att förskolläraren är lyhörda för barnens intressen och erfarenheter före, under och efter 

högläsningen. 

 

Nyckelord: Delaktighet, Högläsning, Inflytande, Interaktiv, Literacy 
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”Alltså de vill ju oftast läsa böcker så det är ju inte 

så att det sker en gång om dagen utan mer 40 gånger 

om dagen att man läser”- (Intervjucitat) 

 

1. Inledning 
Berättandets och högläsningens betydelse för barns utveckling har under den inledande 

delen av 2000-talet kommit att uppmärksammas allt mer. Debatten har inte bara handlat 

om skönlitteraturens roll för barns läs- och skrivutveckling utan även litteraturens 

demokratiska potential (Kåreland, 2010). Som Kåreland poängterar har språket och 

litteraturen bland annat betydelse för barns identitetsutveckling och för att skapa 

förståelse för andra. I förskolans verksamhet möter barn berättande och texter i 

aktiviteter som kan genomföras på många olika sätt. Läroplanen för förskolan, 

(Skolverket, 2016) betonar att förskolan ska lägga grunden för att alla barn ska förstå 

vad demokrati är, demokratifrågan är alltså en stor del även i förskolans uppdrag. 

Ribaeus (2014) menar att begreppen delaktighet och inflytande blir centrala aspekter i 

demokratifrågan, eftersom det handlar om att tillsammans med andra kunna ta beslut 

som påverkar barnen både nu och i framtiden. Det framförs i Barnkonventionen 

(UNICEF, 2009) i artikel 12 att alla barn har rätt att få säga sin mening och få den 

respekterad. Det visar att oavsett vilka åsikter barnen har så ska de accepteras för att 

barnen ska kunna sägas vara delaktiga och ha inflytande.  

 

I Skolverket (2016) står det att förskolläraren har ansvaret för att det blir ett lustfyllt 

lärande som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter, där barnen 

aktivt deltar och får ett reellt inflytande på både förskollärarens arbetssätt och 

verksamhetens innehåll. Därför är det viktigt att barnens intressen och behov tas tillvara, 

för att alla barn besitter olika kunskaper och erfarenheter när de kommer till förskolan. I 

vårt examensarbete har vi valt att undersöka barnens delaktighet och inflytande i 

högläsningen och hur förskollärarens förhållningsätt gentemot barnen och hur hen läser 

främjar detta. Arnér (2006) nämner att barnen är beroende av de vuxna på förskolan och 

det blir då intressant att undersöka hur förskollärarna upplever sitt sätt att arbeta och hur 

deras förhållningsätt påverkar högläsningen. Fokus i detta arbete kommer därför att 

ligga på hur förskolläraren ger barnen möjlighet till delaktighet och inflytande i 

högläsningen.  

 

Under vår utbildningstid har vi i samband med verksamhetsförlagda kurser ställt oss 

frågan hur högläsning prioriteras i den dagliga verksamheten. Vi har också diskuterat 

och undrat över hur barns delaktighet och inflytande kan komma till uttryck i samband 

med aktiviteter som inkluderar högläsning. I och med att vi intresserat oss för 

högläsning i förskolans verksamhet har forskningsfältet inom literacy blivit 

betydelsefullt för detta examensarbete. Literacy är ett begrepp som innebär 

språkutveckling och Fast (2008) menar att alla barn besitter olika former av literacy 

redan innan de kommer till förskolan, där de har skapat mening genom ord, bilder och 

sånger med utgångspunkt i den miljö de växt upp i. Därför är det viktigt att 

förskollärarna är lyhörda och tar till sig barnens tidigare erfarenheter för att skapa en 
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förståelse för barnens språkliga utveckling. Björklund (2008) menar att förskolläraren 

ska betrakta barns literacy som en social praktik, där de genom aktivt deltagande bygger 

speciella kunskaper genom specifika interaktioner med sin omgivning. När barnen är 

delaktiga i reflektionerna under högläsningen tillsammans med förskolläraren, skapar 

det ett inträde till barns literacyutveckling. Pihlgren (2017) betonar att när barnen ingår i 

en språkgemenskap där högläsning och diskussion om innehållet berörs, utvecklas 

språk-, läs- och skrivutvecklingen hos barnen även senare i livet. I läroplanen 

(Skolverket, 2016) poängteras vikten av att förskollärarna ska skapa gynnsamma 

förutsättningar för barns inflytande och delaktighet i samband med högläsning. Det 

nämns även i läroplanens strävansmål att förskollärarna ska bidra till att barn stimuleras 

i sin språk- och kommunikationsutveckling, där barnen ges möjlighet till att främja ett 

intresse för bilder och texter samt hur de genom samtal med förskolläraren kan skapa 

meningsfulla diskussioner.   

 

I det här examensarbetet riktas fokus på den didaktiska frågan HUR, vilket innebär hur 

förskolläraren förmedlar innehållet till barnen. Som Englund (1997) betonar ger 

läroplanen lärare utrymme för olika tolkningar av hur den kan behandlas och ge form 

beroende på vilka lärandesituationer det handlar om, vilket gör att det inte finns ett rätt 

sätt att undervisa. Istället handlar det om att vara lyhörd och medveten om vilka 

kunskaper barnen besitter för att sedan utveckla och utmana dessa. Detta är i linje med 

vad Roos (2014) poängterar som menar att förskolläraren bör involvera barnen i 

lärandeprocessen och använda sig av intonation när hen samtalar med barnen för att 

främja barns delaktighet i aktiviteten.  

 

 

  



 

3 

 

2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer centrala begrepp som har betydelse i examensarbetet presenteras. 

Inledningsvis behandlas literacy för att klargöra dess betydelse i sammanhang som 

berör högläsning. Därefter presenteras begreppen delaktighet och inflytande följt av ett 

interaktivt tillvägagångssätt. Litteraturen som utgör grunden för innehållet i kapitlet 

består av doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar. För att finna litteraturen har 

databaserna Eric, Högskolans bibliotek, Libris och Discovery använts, där sökorden: 

Early childhood education, Influence, Interactive reading, Literacy, Participation, Read-

aloud och Shared reading varit de centrala begreppen under arbetets gång. Litteraturen 

som presenteras är en avgränsad del av forskningen som sökningen i databaserna 

genererat och som vi funnit relevant för examensarbetet. 

 

2.1 Literacy 

Seung-Yoeun (2005) skriver att literacy är förståelsen av språkutveckling, där språket 

består av olika byggstenar. Fonologi är en av byggstenarna och handlar om talljudets 

funktion i språket. Det innebär bland annat på vilket sätt uttalet av ljudet sker och hur 

ljudet uppfattas av den som lyssnar. Seung-Yoeun menar att lära sig lyssna, tala och 

skriva hör ihop och att det tillsammans bidrar till barnets utveckling inom literacy. 

Björklund (2008) skriver att literacy är ett begrepp som handlar om sociala 

sammanhang och som innefattar barns förståelse av tal, tecken, bilder och symboler. 

Det innebär att barnen redan från födseln kommunicerar med andra människor i 

vardagliga situationer där någon form av tal, tecken, bilder och symboler utvecklas. 

Björklunds definition av literacy hör samman med Fast (2008) som menar att literacy är 

något som sker mellan människor och utvecklas i samspel och interaktioner i olika 

sociala situationer. Fast benämner literacy som något som utvecklas i den vardagliga 

användningen av språket i samspel med andra. En liknande argumentation för även 

Lindö (2009) som menar att högläsning är en situation där barnen är i samspel med 

andra barn och vuxna. Enligt Lindö har högläsning en betydelsefull inverkan på barns 

utveckling av sin literacyförmåga. Det är i den gemensamma läsupplevelsen som det 

skapas möjligheter till att utmana barnens tankar samt vidga deras förståelse av det 

förskolläraren läser. Ett liknande resonemang kring literacy betonas av Pihlgren (2017) 

som menar att användningen av högläsning i vardagen kan lära barnen saker om livet 

och om andra individer, men också om hur de kan behärska språket och läsandet. 

Pihlgren betraktar högläsningen som en viktig faktor för hur barnen utvecklas inom 

literacy.  

 

2.2 Stödja barns tidigare literacyutveckling 

För att förskolläraren ska se varje barns enskilda färdigheter och kunskaper kan ELLM-

modellen ”Early Literacy and Learning modell” vara till stöd. Elliot och Olliff (2008) 

beskriver ELLM-modellen som ett hjälpmedel för förskollärarna att kunna synliggöra 

vilka språkliga kunskaper barnen besitter och även hur alla barn ska få möjlighet till att 

utveckla sin literacyförmåga. ELLM är en forskningsbaserad studieplan som visar på 

hur förskollärarna kan förbättra literacyförmågan hos barnen genom muntliga språket, 
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lyssnandet och olika aktiviteter. Där barnen uppmuntras att kommunicera med andra 

och ge uttryck för sina tankar och känslor. Elliot och Olliff betonar även förskollärarens 

förhållningssätt och färdigheter. Förskollärarna bör vara bekanta med olika kunskaper 

inom literacy som tal, tecken, bilder och symboler. Där olika färdigheter inom dessa 

betonas. Dessutom bör förskollärarna vara medvetna om varje barns individuella 

utveckling och använda sig av den informationen för att bilda literacy-relaterade frågor. 

Exempel på sådana frågor är ”vad betyder ordet”, ” Har ni också varit ute i en skog 

någon gång”? Dessa frågor fördjupar både begreppen och bokens upplevelse för varje 

enskilt barn samt att de kan relatera till sin egna omvärld. Vidare menar Elliot och Olliff 

att förskollärarna bör skapa relationer mellan ord och handling för att barnen ska kunna 

skapa sig en förståelse för vad literacy är. Om barn skapar sig en förståelse och 

reflekterar över sina tankar med andra, utvecklar de sin lärandeprocess inom literacy. 

För att göra detta möjligt bör förskollärarna uppmuntra barnen och använda sig av 

barnens intressen i verksamheten för att barnen ska vilja lära sig. Förskollärarna får 

möjlighet att gå en utbildning, där de får lära sig olika tillvägagångssätt som påverkar 

barns literacy, exempelvis använda sig av olika läromedel och strategier under en timme 

varje dag för att främja literacyutvecklingen. 

 

2.3 Sammanfattning av literacy 

De studier som vi redogjort för i den här avgränsande litteraturgenomgången visar att 

literacy är förståelsen av hur tal, tecken, bilder och symboler kan förstås och förmedlas.  

När barn samtalar med andra barn och vuxna skapar de kunskaper inom literacy där de 

kan sätta ord på sina handlingar och ge uttryck för de det vill ha sagt. Bidrar det till att 

barnen utvecklar sina färdigheter och kunskaper inom språket där ord, bild och handling 

skapar en mening. Högläsning är en aktivitet där barn ges möjlighet till att diskutera 

innehållet i boken med andra och på det viset skapa sig en förståelse och mening för vad 

de innebär och hur de kan relatera det till sin egna omvärld. ELLM-modellen visar på 

specifika faktorer för att gynna barns literacyutveckling. Ett av stegen i modellen är att 

förskollärare använder sig av olika läromedel och strategier under en timme varje dag 

för att hjälpa barnen att skaffa sig nya kompetensförmågor. När barnen skaffar sig nya 

erfarenheter bör förskollärarna uppmuntra barnet till att använda dessa i sociala 

situationer, där de genom kommunikation kan ge uttryck för sina tankar och känslor 

tillsammans med andra. Det som sker under högläsningen har därför en påverkan på 

barns literacy, och det är därför av betydelse att förskolläraren använder sig av barnens 

intresse och erfarenheter för att kunna utveckla literacyförmågan hos barnen. 

 

2.4 Betydelsen av delaktighet och inflytande i verksamheten. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) har gjort en litteraturundersökning om barns 

inflytande och delaktighet i verksamheten. Pramling och Sheridan betonar att det finns 

relativt lite kunskaper om betydelsen av inflytande och delaktighet i verksamheten. 

Förskollärarna ser svårigheter med att ge barnen möjlighet till mer inflytande och 

delaktighet i verksamheten, eftersom de anser att barnen inte kan bära på för mycket 

ansvar. I förskolans verksamhet är det förskollärarens syn på vad som är bäst för barnen 

som krockar med vad barn tycker och känner. Detta innebär att de vuxna fattar beslut 
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som inte grundar sig i barnens åsikter, vilket påverkar barnens möjligheter till 

delaktighet och inflytande i verksamheten. Arnér (2009) har tolkat begreppen inflytande 

och delaktighet och menar att dessa skiljer sig åt. Delaktighet är ett mer begränsat 

begrepp som används när barnen är delaktiga i något som redan bestämts av någon 

annan. Inflytande däremot ger barnen en chans till att påverka med märkbara resultat. 

Arnér betonar att inflytande är en fördjupning av delaktighet och att de båda är beroende 

av varandra. I det här examensarbetet blir Arnérs argumentation betydelsefull för hur 

delaktighet och inflytande tolkas. Vår förståelse av begreppen är att inflytande skapar 

möjligheter för barnen att göra sin röst hörd, vilket är en viktig del i ett demokratiskt 

samhälle. Delaktighet handlar om att få vara del av en gemenskap där alla får vara med, 

oavsett vad individen tycker. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt 

uttrycker i verksamheten bör ligga till grund för vilket material som finns tillgängligt 

och hur den pedagogiska miljön barnen befinner sig i tar form utifrån detta. Arnér 

betonar också att barn utvecklas och inspireras mer i sociala sammanhang med andra 

barn och vuxna än vad de gör på egen hand. Vilket leder till att barnen kan nå högre 

nivåer i sin språkliga utveckling, genom exempelvis ett bredare ordförråd. 

 

2.5 Interaktivt förhållningssätt i högläsningen 

Björklund (2008) beskriver interaktivt tillvägagångssätt som ett socialt möte där olika 

individer samtalar och diskuterar om ett specifikt ämne. I ett sådant möte är alla 

engagerade och vågar ta initiativ till att påverka innehållet, vilket bidrar till givna 

interaktiva diskussioner. Genom att förskolläraren har ett interaktivt tillvägagångsätt 

och använder sig av olika röster och tonlägen för att göra berättelsen mer levande, så 

kallad intonation, skapas meningsfulla sammanhang där barnen blir engagerade och 

delaktiga i samtalet. Gardner-Neblett, Holochwost, Cranley Gallagher, Iruka1, Odom 

och Pungello Bruno (2017) betonar att när den vuxne intar ett interaktivt 

tillvägagångsätt skapas det ett aktivt deltagande hos barnen som innebär att barnen är 

uppmärksamma och vill veta mer, samt att de får möjlighet att påverka innehållet. 

Högläsningen är ett tillfälle då ett interaktivt tillvägagångsätt är viktigt, eftersom tanken 

är att förskolläraren ska läsa med barnen och inte till barnen. Lowman, Stone och Guo 

(2018) har genomfört en studie där de under tre veckors tid undersökte hur barnen 

påverkades av när förskolläraren använde sig av ett interaktivt tillvägagångssätt under 

högläsningen. Resultatet visade att barnens ordförråd ökade med 14% och att de vågade 

ta mer initiativ till att samtala och diskutera med förskolläraren och andra barn. Barnen 

kunde lättare binda ihop ord och handling och på det viset skapa sig en förståelse för 

vad innehållet handlade om. 

 

Dennis, Lynch och Stockall (2012) behandlar frågan om hur förskollärare genom ett 

interaktivt tillvägagångsätt kan bidra till barns engagemang under högläsningen 

förbättras. En utgångspunkt är att förändra högläsningen till ett tillfälle där 

förskolläraren läser med barnen och inte till de, för att göra högläsningen interaktiv. För 

att främja detta kan förskolläraren ställa öppna frågor till barnen om bokens innehåll 

samt de didaktiska frågorna hur, vad och varför. Med öppna frågor menas att frågorna 

formuleras så att barnen och förskolläraren har en diskussion med varandra, där barnen 
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har rätt att tolka innehållet i boken utifrån sina egna erfarenhet och kunskaper. Ett 

sådant tillvägagångssätt syftar till att göra barnen mer uppmärksammade på innehållet i 

boken, vilket förväntas leda till ökad förståelse. Resultat från Dennis et al. (2012) studie 

visar att genom ett interaktivt tillvägagångssätt, engagerades barnen mer genom att de 

ställde fler frågor och var nyfikna på det förskolläraren läste. 

 

Kindle (2013) betonar vikten av interaktiv högläsning och att förskolläraren kan skapa 

det interaktiva mötet både före, under och efter högläsningen.  Det interaktiva mötet 

före högläsningen kan göra sig synligt genom att barnen får välja den bok förskolläraren 

ska läsa och att förskolläraren utgår ifrån barnens intressen när böcker väljs in till 

verksamheten. Interaktiva mötet under högläsningen innebär att förskolläraren läser 

boken med barnen och att barnen ges möjlighet till att ställa frågor om innehållet om 

vad de finner intressant. Kindle anser att förskolläraren bör använda högläsningen i ett 

lärande syfte där det finns en tanke bakom bokvalet och de diskussioner som berörs av 

den. Det interaktiva mötet efter högläsningen, innebär att förskolläraren till exempel har 

aktiviteter med barnen där bokens budskap eller innehåll gör sig synligt. Detta kan göra 

sig synligt i Dambers (2015) resonemang där författaren poängterar vikten av att barnen 

ska få erfarenheter som är inriktade på att maximera deras engagemang under olika 

aktiviteter. Christenson (2016) förklarar att barn behöver interaktiva lässtunder med en 

vuxen som kan förklara och diskutera de mer komplexa texterna och begreppen för att 

det ska bli meningsfullt för barnen. En förskollärare bör kunna använda sig av barnens 

intresse och erfarenheter för att koppla det till litteraturen, vilket gör att barnen kan 

möta, förstå och relatera begreppen till sina egna erfarenheter. Att införa ett intresse för 

litteratur är en handling som även syftar till bland annat barns personliga utveckling, 

förbättring av läskunnighet och rikare diskussioner med andra barn och vuxna. 

 

Arnér (2006) har skrivit en studie där några förskollärare undersökte hur ett 

utvecklingsarbete kring barns inflytande i förskolan kan förändra deras förhållningssätt 

gentemot barnen. Syftet med studien är att med stöd från läroplanen granska förskolans 

roll till en demokratisk fostran, analysera hur barns initiativ till inflytande i förskolan 

synliggörs och hur förskolläraren själva beskriver detta genom olika dokumentationer. 

Fokus ligger på vad denna förändring innebär, hur det händer, och vad de 

grundläggande förutsättningarna för det är. Resultatet av studien visade att 

förskollärarna blev medvetna om hur deras förhållningssätt påverkade barnen, och 

därmed ändrade sitt invanda arbetssätt för att främja barns initiativ i den pedagogiska 

verksamheten. Arnér betonar att när förskollärarna systematiskt uppmärksammar och 

analyserar sig själv och tidigare dokumentationer om barns inflytande. Har 

förskollärarna gjorts sig medvetna om hur deras förhållningssätt kan påverka barnens 

inflytande i det pedagogiska arbetet. 

 

Emilson (2007) har gjort en liknande studie om hur förskollärarna kan öka barnens 

inflytande i verksamheten. De specifika forskningsfrågorna i den studien är. Vilka 

möjligheter ger förskolläraren barnen att kunna göra egna val och ta egna initiativ? Hur 

påverkas inflytandet av förskollärarens förhållningssätt? Hur påverkas barnens 
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inflytande av de rutiner och regler som finns på förskolan? Resultatet i studien visade 

att barnen fick möjlighet att göra egna val och ta egna initiativ dock från olika bestämda 

alternativ som förskolläraren gav barnen. Barnen hade lättare att ta egna initiativ och 

fatta egna beslut när den vuxna var frånvarande i till exempel leken. Förskollärarna ville 

annars gärna styra kommunikationen och aktiviteten vilket påverkade barns inflytande. 

Enligt Emilson är det viktigt att förskollärarna förhåller sig respektfullt och lyssnar på 

barnen. Det är viktigt att bjuda in barnen för att de ska kunna skapa sig en förståelse för 

varför och hur saker bestäms. Sammanfattningsvis visar denna studie, att 

förskollärarens sätt att se på delaktighet och inflytande påverkar barns möjlighet till 

detta samt hur de uttrycker i verksamheten. Genom att de vuxna lyssnar på barnen och 

sedan för fram barnens intressen i verksamheten, skapas det förutsättningar för barnens 

möjlighet till inflytande och delaktighet och detta blir även grunden för det pedagogiska 

arbetet.  

 

När det gäller begreppet delaktighet har Moschovaki och Meadows (2005) gjort en 

studie som undersöker hur barns delaktighet och intresse påverkas av olika böckers 

innehåll. Förskollärarna använder sig av olika böcker för att undersöka hur och när 

barnen gjorde sig delaktiga i det boken handlade om. Förskolläraren analyserade hur de 

kunde synliggöra barnens delaktighet i högläsningen. Det kunde vara alltifrån 

kommentarer, frågor om innehållet och diskussioner mellan barnen och förskolläraren. 

Resultatet visar att barnens delaktighet påverkades av bokens innehåll utifrån barnens 

intressen och tidigare erfarenheter. Därför menar Moschovaki och Meadows att det är 

viktigt att förskolläraren lyssnar på och tar till sig barnens intressen för att barnen ska 

vilja delta och känna sig delaktig i det som presenteras. Hur förskolläraren läser boken 

har också en påverkan på detta. Förskollärarna märkte en stor skillnad på barnens 

delaktighet när förskolläraren levde sig in i berättelsen och nämnde situationer som 

barnen kunde känna igen sig i. Christenson (2016) gjorde observationer på fyra 

förskolor med barn i åldrarna fem till sex år. Denna studie visade på att barnens 

delaktighet påverkades av vilken bok som valdes till högläsningen. Genom dessa 

observationer kunde Christenson notera att barnen gavs mer delaktighet i redan kända 

böcker, eftersom förskolläraren kunde ställa fler frågor till dem, då innehållet var bekant 

sedan tidigare. I en liknande studie som Kim (2016) genomförde visade det sig att när 

barnen fick ta del av utmanande frågor om innehållet i boken och tänka ur andra 

perspektiv än huvudkaraktärernas, ökade barnens spontana deltagande under 

högläsningen. Barnen ställde frågor om bland annat varför vargen ville in i grisarnas 

hus i berättelsen om ”Tre små grisar” vilket påverkade barnens förståelse för boken.  

 

2.6 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Resultat som betonas i de studier som vi redogjort för i den här avgränsande 

genomgången av tidigare forskning visar att ett interaktivt tillvägagångssätt under 

högläsningen gör läsningen meningsfull för barnen och att innehållet gör sig förståeligt. 

Ett interaktivt tillvägagångsätt har även betydelse för barns möjlighet till inflytande och 

delaktighet, då det innebär att förskolläraren läser tillsammans med barnen och inte till 

barnen. Att läsa med barnen skapar möjligheter att kommentera, fråga och diskutera 
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tillsammans med förskolläraren och andra barn om innehållet. Hur förskolläraren ser på 

inflytande och delaktighet har en stor påverkan på hur barnen bemöts. I de artiklar som 

vi redogjort för i tidigare forskning framkommer betydelsen av förskollärarens 

interaktiva tillvägagångssätt och att det kan främja barns literacyförmåga. Vi finner 

dock en tendens till att frågor som behandlar förskollärares didaktiska val för att främja 

barns delaktighet och inflytande i samband med högläsning behöver fördjupas 

ytterligare. Det föranleder det här examensarbetets syfte och övergripande frågor. 
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3. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskollärare ger barnen möjlighet till 

delaktighet och inflytande i samband med högläsningsaktiviteter. För att undersöka 

detta har intervjuer med fem förskollärare gjorts med utgångspunkt i en inspelad 

filmupptagning från ett högläsningstillfälle. 

 
• Hur gör förskolläraren högläsningen till ett interaktivt möte med barnen? 

 

• Vilka didaktiska val gör förskolläraren för att främja barns delaktighet och 

inflytande i samband med högläsning? 
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4. Metod 
I detta kapitel redogör vi för val av metod i vårt examensarbete. Vidare beskrivs urval, 

undersökningsgrupp samt undersökningens genomförande. Avslutningsvis kommer 

studiens tillförlitlighet att diskuteras.  

 

4.1 Forskningsstrategi 

I denna studie gjordes valet att använda en kvalitativ forskningsansats. Tanken var inte 

att så många som möjligt skulle bidra till olika svarsalternativ, vilket hade gjort en 

enkätstudie mer lämplig. Vår avsikt var istället att intervjua ett färre antal förskollärare 

som kunde beskriva mer djupgående hur de går tillväga för att ge barnen delaktighet och 

inflytande i samband med högläsning. Bryman (2008) menar att den kvalitativa 

metoden är lämplig när syftet är att få fram en bild av respondenternas synsätt kring ett 

ämne. Med stöd i Bryman valde vi därför att använda oss av en semistrukturerad 

intervju, som utgår ifrån några få övergripande frågor som avsåg att bidra till vår 

förståelse av förskollärares arbete med barns delaktighet och inflytande i samband med 

högläsning. Det innebar att intervjun kunde genomföras mer i form av ett samtal.  

Löfgren (2014) menar att med hjälp av samtal där vi tillsammans reflekterar kring ett 

specifikt område, skapas det en större förståelse och en inblick i hur förskollärarna 

resonerar kring högläsningstillfället och vilka förutsättningar det ger barnen. 

 

Vi hämtade inspiration från Thornbergs (2015) studie om lärares reflektioner om 

videodokumenterad undervisning. I den studien används VSR (video self-reflection) 

tillsammans med semistrukturerad intervju. Det är en användbar metod för vårt 

examensarbete, då syftet är att undersöka hur förskollärare reflekterar kring sitt eget 

görande i en specifik situation. VSR- metoden innebär att en person filmar sig själv 

under ett visst sammanhang för att sedan gå igenom det inspelade materialet och 

reflektera kring sitt eget görande. I detta arbete valde vi att förskolläraren skulle filma 

sig själv och några barn under en högläsningsstund där förskolläraren läser en 

saga/berättelse för barnen. När detta var genomfört bestämde vi och förskolläraren ett 

tillfälle för en intervju, där vi går igenom det inspelade materialet tillsammans samt 

ställer fyra semistruktuerade frågor (se bilaga 1). Intervjun fångades upp med hjälp av 

ljudupptagning för att kunna gå tillbaka och lyssna på samtalet. Vår ambition var att en 

sådan metod skulle ge oss en större förståelse och inblick i hur förskolläraren resonerar 

kring sitt eget görande, än om vi bara skulle använda oss av en observation eller 

intervju.  

 

4.2 Urval 

Med stöd i Bryman (2008) har vi gjort ett målstyrt urval, vilket innebär att urvalet har 

genomförts utifrån informanter som är väsentliga för den pågående studien. Urvalet 

inleddes därför med att söka upp olika förskolor på internet från två olika kommuner, 

som hade barns inflytande som ett tydligt och prioriterat mål. Det visade sig vara 

svårare att få tillgång till denna undersökning än vad vi räknat med. En anledning var 

tidsaspekten som angetts i informationsbrevet (se bilaga 2). Kontakt med nya 
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förskolechefer och förskollärare fick därför göras. Sammanlagt tillfrågades cirka 26 

förskollärare och en av dessa var villig och delta. De andra informanterna ansåg att de 

inte kunde lägga ner den tid som behövdes för att kunna delta i undersökningen. Detta 

ledde till att vi utökade sökandet av informanter och vände oss till förskolor där vi var 

kända sedan tidigare. Vi har valt att använda fingerade könsneutrala namn efter 

Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer. Dessa fem förskollärare arbetade på tre 

förskolor i två olika kommuner. 

 

Innan vi påbörjade intervjuerna frågade vi förskollärarna hur länge de varit verksamma 

samt arbetat på sin nuvarande plats, för att se om förskollärarnas uttalanden kan ha 

påverkats av detta. (se tabell nedan). 

 

Tabell 1. Översikt av undersökningsgruppen 

Namn: Kim Sam Charlie Alex Robin 

Verksam inom 

förskola 

2 år 5 år 12 år 25 år  34 år 

Arbetat på 

nuvarande 

avdelning 

2 år 5 år 1 år 5 år 16 år 

 

4.3 Genomförande 

Efter att ha sökt fram elva förskolor togs telefonkontakt med förskolornas 

förskolechefer, som informerades om examensarbetets syfte och det planerade 

tillvägagångssätt. Förskolecheferna var tillmötesgående och ville gärna ha information- 

och samtyckesblanketterna mejlade till sig (se bilaga 2). Löfdahl (2014) skriver att det 

är viktigt att informera förskolechefen på den förskola det är tänkt att besöket ska äga 

rum, och att förskolechefen ger tillåtelse till att genomföra undersökningen innan 

kontakten med förskollärarna genomförs. Förskolecheferna vidarebefordrade sedan 

blanketterna till förskollärarna på respektive plats, innan ytterligare kontakt togs med 

förskollärarna via mejl och telefon. Av de förskollärarna vi hade kontakt med valde fem 

stycken att delta i undersökningen, varav fyra av dessa är förskollärare vi sedan tidigare 

är bekanta med. För att undvika att en tidigare relation till förskollärarna skulle påverka 

intervjun fick den av oss som var mindre känd på förskolan genomföra större delen av 

intervjun. Medan den andra av oss var med för att få en större helhetsbild och kunna 

relatera till de andra intervjuerna på ett mer tillförlitligt sätt. 

 

När vi hade fått in samtyckesblanketten från förskollärarna åkte vi till förskolorna och 

delade ut samtyckesblanketter till barnens vårdnadshavare (se bilaga 3). Efter två veckor 

samlade vi in dessa blanketter. Det planerades samtidigt in ett tillfälle med 

förskolläraren för en semistrukturerad intervju utifrån det filmade materialet. I 

blanketterna som delades ut till förskollärarna (se bilaga 2) och vårdnadshavare (se 

bilaga 3) fanns det information om examensarbetet. Bryman (2008) betonar att alla 

inblandade ska veta vad undersökningen handlar om och hur deras integritet behandlas. 
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Vetenskapsrådet (2017) poängterar att respondenternas identiteter ska skyddas. I 

examensarbetet sker det genom att informanterna ges fingerade namn istället för att 

deras riktiga anges. Informanterna informerades om att det var frivilligt att delta samt att 

de när som helst kunde ångra sitt deltagande och att denna undersökning enbart skulle 

användas till examensarbete som de fått informationen om. Löfdahl (2014) skriver att 

först när vårdnadshavarna har godkänt och lämnat in samtyckesblanketterna kan 

undersökningen påbörjas. Av de samtyckesblanketter vi fick in från vårdnadshavarna, 

valde vi att två till fyra barn skulle få delta i högläsningstillfället. Detta för att vi fick in 

olika många samtyckesblanketter från förskolorna där barnen är verksamma samt att vi 

ville att kameralinsen skulle kunna fånga upp deltagarnas mimik och kroppsspråk. 

 

Den semistruktuerade intervjun varade i cirka 30 minuter med varje enskild 

förskollärare och vi som skriver examensarbetet var med på samtliga intervjuer. För att 

båda skulle få en större inblick i hur förskollärarna reflekterade kring hur de skapar 

delaktighet och inflytande för barnen i högläsningsaktiviteter. Under intervjun gick vi 

tillsammans igenom filmen där förskolläraren fick möjlighet att resonera kring 

händelseförloppet och på vilka sätt hen skapade förutsättningar för barns delaktighet 

och inflytande. Samtalet spelades in med hjälp av ljudupptagning och för att intervjun 

skulle få så få störningsmoment som möjligt träffade vi förskollärarna i mindre avskilda 

rum. Förskollärarna hade inte fått tagit del av intervjufrågorna tidigare. Löfdahl (2014) 

menar att när vi observerar vad barnen gör och hur de kommunicerar med andra barn 

och vuxna skapar det en förståelse för barnens tillvaro i förskolan. Det finns ett stort 

värde i att lyfta fram barnen och hur händelseförloppet utspelar sig under en 

högläsningsstund. Just därför har vi valt att kombinera videofilmning/VSR och intervju 

för att få en djupare förståelse i hur förskolläraren resonerar kring barns inflytande och 

delaktighet i högläsningen. 

 

4.4 Bearbetning av empiri 

Med inspiration från Denscombes (2009) förslag för att bearbeta insamlad empiri 

genomfördes arbetet i fem steg. Först delades de fyra första intervjuerna upp och vi 

transkriberade två var, den femte och sista intervjun transkriberades tillsammans. Första 

steget var att lyssna flera gånger på de inspelade ljudfilerna, för att få med allt och även 

skapa en förståelse kring vad som sagts. Andra steget var att transkribera ljudfilerna. I 

detta gjordes valet att återupprepningsord valdes bort och utfyllnadsord som till 

exempel mm, ja, liksom och precis uteblev i några sammanhang. När förskolläraren tog 

paus och funderade mitt i en utsaga valde vi att ange sådana pauser med tre punkter. Det 

transkriberade materialet blev sammanlagt 22 sidor. Tredje steget blev att läsa igenom 

det transkriberade materialet upprepade gånger, för att skapa oss en förtrogenhet till 

innehållet. I fjärde steget var vi båda välkända med allt insamlat material och började 

tolka och koda materialet tillsammans utifrån examensarbetets analytiska begrepp: 

Delaktighet, Inflytande och Literacy. Utsagor som var relevanta till dessa begrepp 

färgkodades, där varje begrepp symboliserade en färg. Efter detta kunde likheter och 

skillnader i förskollärarnas utsagor urskiljas i de olika begreppen. I det femte och sista 

steget började vi formulera teman som överensstämde med de innehåll vi fick utifrån 
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förskollärarnas utsagor inom delaktighet, inflytande och literacy. Under formulering av 

teman flöt begreppen inflytande och delaktighet ihop i utsagorna. Det berodde på att 

förskollärarna inte skiljde på begreppen och gav andra tolkningar av begreppen än de vi 

nämnt tidigare i detta arbete. Detta ledde till att vi delade upp våra teman i före, under 

och efter högläsningen, för att de inte skulle överlappa varandra.  

 

4.5 Studiens tillförlitlighet 

Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställning har samtliga intervjuer med de 

fem förskollärarna spelats in med ljudupptagning under intervjuerna. Vi är medvetna 

om att det finns en risk med kvalitativa studier, eftersom vi inte kan göra anspråk på att 

resultatet kan generaliseras. Vi kan endast uttala oss om ett resultat som grundar sig på 

ett färre antal informanter. De svaren vi får under intervjuerna behöver inte stämma 

överens med hur andra förskollärare uppfattar frågorna. Risken finns också att 

respondenterna vill svara utifrån hur de uppfattat vårt syfte, vilket kan ge en felaktig 

bild av hur det ser ut i praktiken. Med VSR som metod innebar det att förskollärarna 

fick visa ett filmat material under ett reflektionssamtal, där vi fick möjligheten att ställa 

frågorna som vi formulerade i en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguidens frågor 

bildade utgångspunkter för ett djupare samtal. Stukát (2011) menar att när man utgår 

ifrån en kvalitativ ansats handlar det inte om att generalisera, förklara eller förutsäga, 

utan snarare tolka och förstå på ett djupare plan, vilket även syftet i detta arbete handlar 

om. Stukát skriver också att många är kritiska till detta sätt att undersöka, då 

undersökningen blir subjektiv och har låg grad av replikerbarhet, vilket menas att 

resultatet beror i hög grad på vem som gjort tolkningen och när den gjordes. Förskolan 

är föränderlig vilket gör att även samma förskollärare skulle kunna ge andra utsagor i 

andra sammanhang. Vårt bidrag är dock att få fram hur förskollärare ger barnen 

möjlighet till delaktighet och inflytande i högläsningstillfällen. Detta kan skilja sig åt 

beroende på vilka barn som deltar och hur många barn det är, samt vilken bok som 

läses. Tanken med kvalitativa studier är att försöka upptäcka nya mönster och sätt att 

resonera. Vi är inte vana att intervjua, däremot tycker vi att det valda ämnet är intressant 

och relevant. Resultatet av ljudupptagningen och VSR påverkas därför av våra 

teoretiska antaganden som vi bygger vår förståelse på. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

14 

 

5. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet att presenteras enligt följande teman: Barns inflytande 

på val av böcker, Förskollärarens didaktiska val som påverkar barns delaktighet under 

högläsningen, Interaktiva möten efter högläsningen och Högläsning för lärande och 

upplevelse.  

 

5.1 Barns inflytande i val av böcker  

Resultatet visar att flera förskollärare gav barnen möjlighet till inflytande i val av 

böcker på olika sätt. Under denna rubrik betonade förskollärarna hur de tog tillvara på 

barnens intressen och de förslag som barnen gav uttryck för i samband med val av 

böcker inför högläsningen. 

 

Jag bad barnen välja bok, och de gick iväg och hämtade en bok som vi sedan 

läste…Vi har läst den förut, brandmän är något som de varit intresserade av… 

(Kim) 

 

Jag sa till barnen att de fick gå till bokhyllan och plocka ut en bok var. Den 

yngsta hon tog fram den här boken Pomperipossa och då ville det äldre barnet 

hemskt gärna också läsa den… Det var barnen som bestämde…(Sam) 

 

Barnens inflytande i val av böcker kan ske i direkt anslutning till aktiviteten. 

Förskollärarna betonar vikten av att barnen ges utrymme att välja böcker de är 

intresserade av och att samspel mellan yngre och äldre barn kommer till uttryck. En 

annan faktor som framkommit är att barns inflytande för att vara delaktiga då bokval för 

verksamhetens sker, ses som viktigt. 

 

Men barnen har ju alltid, vi går ju alltid med barnen på biblioteket…så de är ju 

alltid med och väljer böcker, så var tredje vecka går vi iväg och då är det ju barn 

som är med och väljer…(Robin) 

 

Förskollärarna betonar att barns inflytande blir synligt i samband med högläsning där 

barnen får välja vilka böcker som ska läsas. Det kan även ske genom att barnen får följa 

med till andra miljöer som bibliotek, och vara med och bestämma vilka nya böcker som 

ska tas in till förskolan. Resultatet visar även på en annan aspekt som handlar om de 

regler som gäller vid ett biblioteksbesök. Det handlar också om förskollärarens 

kunnande om vilka böcker som är lämpliga och anpassade till barnen utifrån innehållet.  

 

Ja absolut, det uppmuntrar ju vi till när vi är på biblioteket. Istället för att liksom 

springa runt med böckerna, säger vi istället att barnen ska sätta sig och titta i 

boken eller om det är en bok som vi tycker att, nej den där kommer de inte tycka 

är intressant… Ja och de kan ju bli jättefel ibland också, för ibland tar de ju bara 

en bok för att alla vill ha en bok att komma med. Så där får man ju vara lite…leta 

ut någon bok som jag ändå tror kommer att passa, för ibland tar de ju bara. De 

vet liksom inte vad det är i boken… (Alex) 
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Som förskolläraren betonar handlar det om att vara lyhörd för att stödja barnen i deras 

val av böcker med utgångspunkt från barnens intressen. Det de intresserar sig för kan ha 

en koppling till ett tematiskt område som förskolläraren arbetar med tillsammans med 

barnen.  

 

Ja men precis, ja men när vi nu jobbar nu med djuren så har barnen fastnat för 

ugglor och igelkottar till exempel. Då försöker man ju liksom hitta böcker som 

har rollfigurer med en igelkott eller uggla så att man liksom kan binda in även 

sådana saker i…så att det liksom finns med…(Alex) 

 

Andra faktorer som beaktas av förskollärarna för att ge barnen inflytande i samband 

med bokval, är barnens intresse för en specifik karaktär.  

 

Sen vet vi att Pino är jättepopulärt. Så därför brukar vi alltid ha Pino-böcker. Så 

det är ju både utifrån temat och utifrån barnens intresse som vi väljer böcker. För 

man ser ju vad som intresserar de när man läser böckerna… (Charlie) 

 

Resultatet visar att barnens inflytande gör sig gällande genom att deras intressen 

påverkar förskollärarens val av böcker. Förskolläraren är lyhörd för barnens 

erfarenheter och intressen och försöker tillsammans med barnen hitta böcker som blir 

intressanta för just dessa barn. Att ha böcker som barnen visar sitt intresse för påverkar 

lässtunden och hur ofta den genomförs. 

 

…alltså de vill ju oftast läsa böcker så det är ju inte så att det sker en gång om 

dagen utan mer 40 gånger om dagen att man läser… (Charlie) 

 

Samtliga förskollärare betonar vikten av att ta tillvara på barnens intressen i samband 

med val av böcker inför högläsningsstunden på förskoleavdelningen. Därutöver fäster 

förskollärarna uppmärksamhet på barns inflytande och delaktighet även i samband med 

biblioteksbesöket. Det finns en tendens i resultatet som visar att förskollärarna även 

använder barns inflytande i fråga om hur ofta och när högläsningen sker.  

 

5.2 Förskollärarens didaktiska val påverkar barns delaktighet under 

högläsningen   

Resultatet visar att samtliga förskollärare betonar vikten av att ge barnen utrymme under 

högläsningen, för att de ska kunna ge uttryck för sina funderingar och åsikter i samband 

med bokens innehåll. Det är flera faktorer som ges betydelse för att stödja barns 

delaktighet under högläsningen. Exempel på sådana faktorer är bland annat vikten av att 

förskolläraren är lyhörd för barnens frågor, att välja om barnen ska ställa frågor under 

högläsningen eller efter och konsekvenserna av de didaktiska valen.  

 

…jag brukar inte vilja avbryta dem, jag försöker svara ja eller nej och sedan 

kanske läsa klart för att ta upp frågan då igen efteråt. Annars så blir det lätt att 

sagan blir upphackad om det ska vara prat och frågor hela tiden. Så man måste 

försöka vägleda och begränsa det där på ett bra sätt så att det kommer in frågor 
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och de är välkomna samtidigt som man inte får glömma bort helheten i sagan. 

Och därför kan det ju vara bra att läsa en saga flera gånger… (Sam) 

 

De didaktiska val som förskollärarna lägger vikt vid är vilka frågor som kan diskuteras 

när hen läser och vilka som hen kan ta efteråt för att bokens budskap inte ska glömmas 

bort. 

 

…andra gången vi läser Pino, så då går vi också igenom kläderna. För det 

relaterar det här barnet till väldigt mycket. När vi pratar om kläderna för då tar 

han sig i tröjan, och jag svarar ja tröja har han på sig och byxor vart är dina 

byxor… (Charlie) 

  

Förskollärarens val blir synliga när barnen intresserar sig för yttre faktorer så som andra 

barn, miljön och leksaker under högläsningen. Andra faktorer som förskolläraren 

behöver avgöra är vad som accepteras under högläsningen för att det inte blir ett 

störningsmoment för hen eller de andra barnen.  

 

Ett av barnen behövde pilla på en leksak för att kunna sitta kvar. Då lät jag henne 

göra det för jag ser hellre att hon sitter kvar. Sen ställde jag en fråga om en bild i 

boken just för att försöka få in henne i boken igen och göra henne intresserad. 

Samtidigt som jag kan känna att boken kanske var lite för svår för henne, som 

gjorde att hon tappade intresset… (Sam) 

 

Resultatet visar att förskollärarens val handlar om att se alla barn som individer, där de 

får vara delaktiga genom att göra egna val. En annan faktor visar också att barnets 

intresse för boken påverkar barnets delaktighet och att förskollärarna behöver ha en 

kunskap om barnen sedan innan för att kunna fånga upp barnen i högläsningen igen. 

  

…Sen lät jag ändå barnet som tappade fokus ha den där legogubben …för att 

barnet lyssnade bättre då…(Kim) 

 

Även här gör förskolläraren ett didaktiskt val som hen inte tycker påverkar gruppen 

eller högläsningen på ett negativt sätt. En av förskolläraren poängterar vikten av att vara 

lyhörd för barnens intresse och att anpassa läsningen med utgångspunkt i barnens 

reaktioner på bokens innehåll och textens utformning. 

  

…att man märker om barnen vill höra texten eller inte… Alltså att man väljer att 

kanske bara kolla på bilderna om texten är tråkig att man berättar utifrån det… 

(Charlie) 

 

Förskolläraren behöver avgöra om det är texten eller bilderna som kan väcka intressanta 

diskussioner med barnen som deltar i aktiviteterna. En annan faktor som framkom var 

att förskolläraren behöver avgöra när det är dags att avbryta högläsningen, när barnen 

inte visar intresse längre. 
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…när vi sitter och läser Pino så börjar de bli trötta och sista sidorna där är inge 

roliga att lyssna på och då det är också en grej att man väljer att avsluta när man 

märker att intresset inte finns, även om du är mitt i boken. Och inte bara nej ni 

ska sitta kvar och lyssna klart på boken, för det gynnar ingen. Utan att de får 

välja. För jag menar en bok blir ju bara intressant om du verkligen vill de själv, 

du kan inte bli dit tvingad att sitta och lyssna… (Charlie) 

 

Resultatet visar att förskolläraren betonar vikten av att lyssna och vara lyhörd för det 

barnen visar och berättar, där förskollärarens val påverkar barnens inflytande och 

delaktighet. Är barnen inte intresserade av bokens innehåll poängterar samtliga 

informanter vikten av att anpassa innehållet i högläsningen som till exempel att 

diskutera bilderna istället för att läsa texten. Det finns tendenser i resultatet som lyfter 

fram förskollärarnas medvetenhet om vilka frågor som kan vara relevanta att ställa i 

relation till bokens innehåll och vilka frågor som kan diskuteras efter högläsningen 

tillsammans med barnen. Därutöver finns också tendensen att högläsning som aktivitet 

samtidigt handlar om social fostran. En aktivitet som bejakar samspel mellan barn och 

att ta hänsyn till varandra.  

 

5.3 Interaktiva möten efter högläsning 

I resultatet blev det synligt att barns inflytande och delaktighet inte enbart sker under 

högläsningsstunden. Böckernas innehåll kan gestaltas i andra sammanhang och 

behandlas och samtalas om i andra aktiviteter som till exempel i temaarbete, lekar eller 

av andra aktiviteter.  

 

Ja och sen när vi läste klart så frågade jag om de ville rita efteråt… för och 

bearbeta eller hur man ska säga om det vi läste om… (Kim) 

 

Ibland är det förskolläraren som frågar barnen om de vill skapa något utifrån det de 

nyligen läst. För att förskolläraren ska skapa en förståelse av vad barnen har intresserat 

sig för under högläsningen. I andra fall är det barnen som själva tar initiativet till 

aktiviteter utifrån det de fann inspirerande. Förskolläraren behöver inte alltid följa upp 

eller påbörja en aktivitet för att boken ska bearbetas. Däremot behöver förskolläraren 

vara uppmärksam då barnen kan visa sin förståelse av boken i egna lekar och aktiviteter. 

 

Nej inte varje bok som ett tema utan då blir det mer som en planering att man 

planerar just den här boken. Fördjupar sig mer och har det som ett tema, det 

behöver inte vara ett långt tema, ett stort tema utan det kan bara vara över en 

kortare period. Först planerar man att vi läser den här boken, sedan målar vi från 

den, sedan leker vi från den då… samtidigt ser man ju hur barnen kan bli 

inspirerade utifrån en bok och då är det ju speciellt böcker som de har läst flera 

gånger… (Sam) 

 

Resultatet visar att förskolläraren kan bidra till att starta en aktivitet kring bokens 

innehåll, men att det är barnens egna intressen som påverkar vad som händer utifrån 
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detta. I andra fall är det barnen som blir inspirerade av böcker de har hört flera gånger 

och tar själva initiativet att starta en lek eller aktivitet som knyter an till bokens innehåll.  

 

5.4 Högläsning för lärande och upplevelse 

Under detta resultat redovisas variationer i förskollärarnas syftesbeskrivningar av 

högläsning. Det har lett till att resultatet redovisas i två underkategorier, Högläsning för 

lärande och Högläsning för upplevelse. 

5.4.1 Högläsning för lärande 

Några av förskollärarnas syfte med högläsningen är lärandet, där samspelet mellan 

förskolläraren och barnen står i fokus. Förskollärarna uppmuntrar barnen till att vara 

delaktiga genom att föra diskussioner om innehållet i boken och uppmärksamma 

barnens frågor.   

 

Syftet är att det får lära sig någonting också... och då lär ju barnen få avbryta så 

att man tillsammans kan prata om det…ja men låta de vara…men…att man inte 

bara läser och de ska sitta tyst utan att man hör vad de har för tankar…(Kim) 

 

Lärandet gör sig synligt när barnen är delaktiga i högläsningen och inte enbart sitter 

tysta och lyssnar. Förskolläraren får genom detta en förståelse för vad barnen tar till sig 

av innehållet och kan utifrån detta ställa fler utmanande frågor. 

 

Vi jobbar mycket så i överhuvudtaget att vi försöker få in ett lärande när vi läser 

att det liksom ska vara lite som en utbildning… Mycket lärande och sen är det ju 

också den här gemenskapen… Så det är både tryggheten, närheten där och så är 

det ju mycket lärande. Så det är lika mycket både och, tycker jag…(Robin) 

  

Ja det är väl språk, framförallt. Sen är det väl…ja men man får ju…det blir ju 

också den här mysiga känslan…(Alex) 

 

Genom att skapa trygghet hos barnen där de samspelar med andra barn och vuxna bidrar 

det till att barnen är delaktiga i diskussionen under högläsningen. Barnen utvecklar på 

det viset sina språkliga färdigheter då nya ord och begrepp behandlas.  

 
…Och att man uppmuntrar barnen att vara delaktiga på grund av språket, för det 

är ju så man utvecklar språket… (Charlie) 

 

Resultatet visar att barns lärande och samspel är betydelsefulla faktorer i samband med 

högläsningen. Därutöver betonas betydelsen av att barnen är aktiva och deltar i 

högläsningen för att synliggöra barns lärande. I resultatet framkommer också vikten av 

samspelet i barngruppen där trygghet är en betydelsefull faktor för att barn ska våga 

fråga och dela sina funderingar med varandra.  
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5.4.2 Högläsning för upplevelse 

Under denna rubrik visar resultatet att högläsning kan bidra till att lyfta fram barns 

upplevelse av innehållet i boken. Ett syfte med högläsning som betonas av en 

förskollärare är vikten av att barnen inkluderas i ett samtal kring bokens innehåll. Att 

innehållet kan dramatiseras för att på så sätt bli med underhållande för barnen.  

 

Ja syftet med högläsningen som jag upplever… eller strävar efter är att det ska bli 

en upplevelse just. Jag ser ju hellre att man för ett samtal och pratar än att man 

ska sitta tyst och snällt och vila. Jag tycker ändå att man ska vara aktiv. Boken är 

ju ett bra redskap och har man som jag en målsättning och göra det till en 

underhållande… ett litet drama… en upplevelse…(Sam) 

 

En annan faktor som är av vikt handlar om att använda sin röst och arbeta med 

intonation som redskap för att göra innehållet mer upplevelseinriktat för barnen. 

 

Jag försöker alltid ha en berättarröst. För jag tycker det är roligt då det nästan blir 

som ett skådespel…(Sam) 

 

Resultatet visar att förskollärarens syfte med högläsning är att bidra till barns 

upplevelse. Det sker genom att arbeta med intonation och dramatisering för att engagera 

barnen och för att högläsningen ska upplevas som lustfyllt.   
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6. Diskussion 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskolläraren skapar möjligheter för 

barns delaktighet och inflytande i samband med högläsning. I detta kapitel diskuteras 

vårt val av metod för att genomföra undersökningen. Därefter diskuteras 

undersökningens resultat i relation till litteraturgenomgången. Avslutningsvis lyfter vi 

fram examensarbetets didaktiska implikationer följt av förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats för att undersöka hur förskollärare ger 

barn möjlighet till delaktighet och inflytande i högläsning. Eftersom förskollärarna 

själva ansvarade för att genomföra den filmade dokumentationen och visste om 

undersökningens syfte kan det ha bidragit till att förskolläraren förhöll sig annorlunda 

gentemot barnen än vad hen annars skulle gjort. I intervjun valde vi att utgå ifrån fyra 

semistruktuerade frågor (se bilaga 1). De första tre frågorna utgick ifrån hur 

förskolläraren reflekterar över sitt agerande och det som sker under högläsningen i 

filmen. Den sista frågan ”Vad har du som förskollärare för syfte med högläsningen?” 

medförde att vi fick flera olika svar som bidrog till en större helhetsbild och förståelse 

av varför förskollärarna använde sig av högläsning. 

 

Genom att använda VSR-metoden i detta arbete, har vi fått ta del av och kunnat 

fördjupas oss i dessa fem förskollärares förhållningssätt på ett djupare plan. En fördel 

med den valda metoden var att de medverkande förskollärarna reflekterade över sitt eget 

agerande och hur hen påverkade barns inflytande och delaktighet. Detta bidrog till att vi 

skapade oss en större förståelse för hur förskollärarna resonerar kring högläsning. Det 

var väldigt intressant att ta del av den filmade högläsningsstunden med förskolläraren, 

då både vi och förskolläraren fick se hur hen läste för barnen och hur hen agerade och 

reagerade i olika situationer under högläsningen med barnen. Efter att vi sett klart på 

filmen ställde vi fyra semistruktuerade intervjufrågor till förskolläraren. Vi är inte vana 

vid att intervjua och att genomföra intervjuerna var på flera sätt en utmaning. Efter att vi 

transkriberat intervjuerna kunde vi notera att på de förskolor där vi sedan tidigare var 

kända försökte vi själva förtydliga svaren. Detta ledde till att flera citat inte blev 

användbara, då förskollärarna enbart svarade ja eller nej och inte mer utförligt på hur de 

tolkade och reflekterade kring frågan som ställdes. För oss innebar det en viktig lärdom 

och förståelse för komplexiteten i genomförandet av en intervju. 

 

6.2 Bokval som utgångspunkt för barns inflytande 

I denna studie har samtliga förskollärare angett att de använder bokvalet som ett redskap 

till att skapa möjligheter för barns inflytande. Ett vanligt förekommande sätt var att 

barnen själva fick välja vilka böcker som skulle läsas under högläsningsstunden. På det 

sättet gjorde barnen sina röster hörda och förskollärarna beaktade barnens intressen. 

Resultatet är i linje med Moschovaki och Meadows (2005) argumentation som betonar 

betydelsen av att förskollärare tar utgångspunkt i barnens intressen och lyssnar på 

barnen när böcker ska väljas till verksamheten. Det leder till att barnen blir mer 
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delaktiga och nyfikna på bokens innehåll. Barnens möjlighet till deltagande förstärks 

genom att barnen kan relatera till sina egna intressen i samband med genomförandet av 

högläsningen. Resultatet kan kopplas vidare till Lpfö 98 (Skolverket, 2016) som betonar 

att förskolläraren har ansvaret för att barnen ska få inflytande och vara aktiva deltagare i 

de val som förskolläraren gör på förskolan. Förskolläraren bör alltså utgå ifrån barnens 

intressen och behov, och använda det som grund för det pedagogiska arbetet.  

 

Betydelsen av att samarbeta med biblioteksverksamhet för att stödja förskolans 

verksamhet framkommer av resultatet. Ett sådant samarbete kan bestå av att 

förskollärarna besöker biblioteket tillsammans med barngruppen eller att förskollärarna 

beställer boklådor som levereras till förskolan. Sådana faktorer betonas av bland annat 

Damber (2015) som menar att barnen ska få ta del av olika situationer och sammanhang 

där nya erfarenheter inom olika områden kan skapas. Om barnen får delta vid sådana 

tillfällen kan det bidra till att de får inspiration av olika typer av böcker och befinna sig i 

en miljö där andra barn och vuxna läser. En slutsats vi kommer fram till är att besök på 

ett bibliotek är en viktig faktor som påverkar barns inflytande mest, då barnen får 

möjlighet att bläddra igenom böckerna och på så sätt kan skapa intressen för nya 

böcker. Kindle (2013) menar dock att förskollärna bör ha en tanke kring vilka böcker 

som väljs in till verksamheten och vilket syfte de har med högläsningen. Av resultatet 

framkommer att sådana didaktiska val sker i samband med att förskollärare har 

kännedom om böckernas innehåll och kan avgöra om svårighetsgraden är lämplig och 

relevant beroende på vilket eller vilka barn som deltar i aktiviteten. 

 

6.3. Välkända böcker ger möjlighet till delaktighet 

Resultatet visade att förskollärarna utgick efter olika syften under högläsningen dock 

var samtliga förskollärare eniga om att barns delaktighet och inflytande är betydelsefull. 

I denna studie visar resultatet att barnen tillges delaktighet då de på eget initiativ tillåts 

avbryta, fråga och diskutera om innehållet. Betydelsen av hur förskollärarna tar tillvara 

på det barnen intresserar sig för blir även väsentligt. Det kan ske genom att diskutera 

bilderna istället för att enbart läsa texten. En viktig faktor som förespråkades var att 

barnen var bekanta med böckerna sedan innan och hade skapat ett intresse för dem. Om 

förskolläraren har en kännedom om vilka böcker och karaktärer barnen intresserar sig 

för, kan hen använda detta för att stärka barnens delaktighet. Det förespråkas av 

Christenson (2016) som betonar vikten av att förskolläraren har kunskaper om vilka 

erfarenheter barnen har med sig om boken och utifrån det kan ställa fler utmanande 

frågor. Förskollärare kan på så sätt även ta in ny litteratur till förskolan som innehåller 

dessa karaktärer. Liknande argumentation för även Kim (2016) som menar att 

förskollärare behöver ställa fler utmanande frågor som utgår ifrån barnens erfarenheter 

och intressen. Är barnen bekanta med boken eller karaktären sedan innan visar resultatet 

att barnen har lättare att skapa en förståelse för innehållet, vilket även leder till att 

barnens delaktighet påverkas. Barnen påverkar själva sin delaktighet genom att de kan 

svara och ställa fler frågor om det som sker i boken än om de var okända med 

innehållet. Det är dock viktigt att förskollärarna även tar in okända böcker och har dessa 

tillgängliga i verksamheten, för att barnen ska kunna ta del av nya intryck och 



 

22 

 

erfarenheter som de kan skapa intresse för. Kindle (2013) förespråkar att förskolläraren 

bör ha en tanke bakom bokvalet och vilka diskussioner de vill skapa. I 

Barnkonventionen (UNICEF, 2009) betonas det att barns behov ska bli respekterad och 

tillgodosedda. Utifrån vår studie visar resultatet att förskollärarna anpassade samtalet i 

relation till vad barnen intresserade sig för i boken. De är medvetna om barnens behov 

och har en kännedom om vad som behövs för att barnen inte ska tappa fokus i samband 

med högläsning.  

 

I denna studie deltog barn som sedan tidigare är vana vid att högläsning är något som 

sker dagligen i verksamheten. Det bidrar till att förskollärarna kan utmana barnen 

ytterligare genom att ställa frågor som inte gör sig synligt i boken. Exempelvis kan 

förskolläraren ställa frågan ”varför vill vargen in till grisarnas hus? för att starta en 

reflektion hos barnen där svaret inte är uppenbart eller har ett självklart svar. Dennis, 

Lynch och Stockall (2012) betonar att förskollärare behöver ställa mer öppna frågor där 

barnen får tänka och inte bara kan ge ett jakande till svar. Genom att använda sig av de 

didaktiska frågorna hur, vad och varför, kan förskolläraren skapa en förståelse av hur 

barnen tolkar boken. Gardner-Neblett, Holochwost, Cranley Gallagher, Iruka1, Odom 

och Pungello Bruno (2017) betonar att när förskolläraren intar ett interaktivt 

tillvägagångssätt där förskolläraren läser med barnen och inte till dem skapas det 

möjligheter för barnen att påverka innehållet och högläsningsstunden. 

 

6.4 Meningsfulla aktiviteter efter högläsningen  

I vår undersökning visar det sig att bokens innehåll bearbetades på olika sätt efter 

högläsningsstunden. Resultatet visar att barnen tar inspiration till aktiviteter av bokens 

innehåll efter högläsningen beroende på hur och vad förskolläraren läser. Emilson 

(2007) betonar att om den vuxna lyssnar på barnen och sedan för fram det barnen 

intresserar sig för i verksamheten, kan förskollärarna skapa möjligheter för barns 

inflytande och delaktighet, vilket sedan lägger grunden för det pedagogiska arbetet. 

Emilson förklarar vidare att barnen bär på olika erfarenheter och intressen, vilket 

påverkar vilka böcker de finner intressanta och därför bearbetas inte varje bok av alla 

barn. En slutsats vi gör är dock att förskolläraren kan främja barns nyfikenhet 

till nya böcker och nytt innehåll genom att diskutera med barnen och skapa kunskaper 

om vad de uppmärksammar i boken. På det viset kan förskolläraren skapa meningsfulla 

aktiviteter där barns delaktighet och inflytande gör sig synligt. Moschovaki och 

Meadows (2005) betonar att när förskolläraren tar till sig barnens intressen och kopplar 

det till litteraturen som berörs påverkas barnens delaktighet i högläsningen. Därför är 

det viktigt att förskollärarna är lyhörda och observerar barnen i deras lek för att finna 

inspiration och fortsätta arbeta vidare med det för att skapa ett lustfullt lärande. Detta 

kan även göra sig synligt i Dambers (2015) argument då hon betonar vikten av att 

barnen ska få erfarenheter som är inriktade på att maximera deras engagemang under 

aktiviteter. Om förskolläraren är lyhörd och uppmärksammad på vad barnen leker 

och/eller är nyfikna på och sedan kopplar det till olika sammanhang, kommer barnens 

delaktighet göra sig synligt och viljan till att lära sig påverkas av ett meningsfullt 

innehåll. 
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6.5 Intonation som redskap 

Delaktigheten i denna studie gör sig synligt genom att barnens intressen och 

erfarenheter togs i beaktande under högläsningsstunden. Alla barn har med sig olika 

förutsättningar för språkutvecklingen redan hemifrån. Fast (2008) och Pihlgren (2017) 

menar att det därför blir betydelsefullt att förskolläraren ser vilka erfarenheter och 

intressen barnen har med sin in i förskolans verksamhet, för att kunna stärka och utmana 

dessa. Elliot och Olliff (2008) skriver om ELLM-modellen som kan användas för att få 

en överblick av vilka språkliga kunskaper barnet besitter. I skolverkets (2016) 

strävansmål poängteras det att förskolläraren ska bidra till barns språk- och 

kommunikationsutveckling samt att förskolläraren ska arbeta för att barnen skapar ett 

intresse för bilder, tecken och texter. Resultatet visar att förskolläraren behöver 

uppmuntra barnen till att vara delaktiga i olika diskussioner och sammanhang för att 

stödja barns literacyutveckling. Detta är i linje med vad Björklund (2008) betonar, om 

hur viktigt det sociala samspelet är i högläsningen eftersom det blir ett inträde till barns 

literacyutveckling. 

 

Utifrån Seun-Yoeuns (2005) tolkning av literacy är den centrala delen i 

literacyutvecklingen på hur ljudet uttalas och uppfattas. Till exempel med hjälp av 

högläsning främjas barns läskunnighet genom reflektionsprocessen, samt att barnen kan 

koppla ljud till olika begrepp och händelser när förskolläraren läser. Resultatet visar att 

förskollärare kan göra högläsningen till en upplevelse för att förstärka innehållet, där 

röster och ljud till olika karaktärer och händelser skapar en bredare förståelse och på det 

viset främja barns delaktighet. Lindö (2009) menar att det är i den gemensamma 

läsupplevelsen, som bidrar till att barnen kan skapa en förståelse för det förskolläraren 

läser. Pihlgren (2017) belyser också detta och menar att högläsningen är en viktig faktor 

för barns literacyutveckling, där de kan börja behärska språket och läsandet.  

 

Lowman, Stone och Guo (2018) visar i sin studie hur barns ordförråd påverkas av den 

dagliga högläsningen. Då förskollärarna under tre veckors tid läste högt för barnen och 

använde sig av ett interaktivt tillvägagångssätt när de samtalade. Resultatet av deras 

studie visade att barnens ordförråd ökade med 14 %. De förskollärare som deltog i 

föreliggande examensarbete betonar att högläsning är viktigt, men att det inte är något 

som planeras in i den dagliga verksamheten. Förskollärarna menar att högläsningen är 

något som sker spontant när barnen efterfrågar detta. Det var ett överraskande resultat 

då vi antog att högläsningen är något som bortprioriteras då tiden inte räcker till men 

istället visade det sig att det är något som sker flera gånger per dag efter barnens 

förfrågan. En tanke vi dock har är om alla barn får ta del av högläsningen eller om det 

bara är de barn som efterfrågar det som deltar vid sådana tillfällen? 

 

6.6 Didaktiska implikationer 

Innan denna studie påbörjades ansåg vi att högläsningen är något som bortprioriteras 

alltmer i verksamheten på grund av tid och rutiner i förskolan, samt att de används för 

vila och inte till ett interaktivt möte där barns delaktighet och inflytande gör sig synligt. 
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Resultatet i undersökningen visade dock något annat, då högläsning visade sig vara 

något som sker spontant vid upprepande tillfällen på barnens initiativ. Det visar på att 

barns inflytande påverkar hur ofta högläsningen sker under dagen. Ett annat resultat i 

examensarbetet har visat att förskollärarna arbetar för barns delaktighet och inflytande i 

högläsning på ett osynligt sätt, där barnen får inflytande genom att de själva får 

bestämma vilken bok som ska läsas och när. Medan barns delaktighet synliggörs när 

förskolläraren uppmärksammar det barnen intresserar sig för, vilket kan skapa 

meningsfulla diskussioner. Förskollärarna bör dock vara lyhörda för barnens intressen 

och ha kännedom om barnens tidigare erfarenheter, för att kunna möta och utmana 

dessa. De behöver även reflektera kring hur de kan väcka barns intresse för nya och 

okända böcker då barn oftast vill läsa de böcker som de är bekanta med sedan tidigare. 

Förskollärarna kan till exempel samarbeta med biblioteket där barn får möjligheten att 

vistas i en miljö där olika typer av böcker finns tillgängliga. 

 

När förskolläraren förhåller sig på ett interaktivt tillvägagångssätt när hen läser 

tillsammans med barnen, påverkar de hur barns delaktighet och viljan till att lära sig gör 

sig märkbar under högläsningen. Om förskolläraren lever sig in i berättelsen där hen 

använder sig av olika ljud och gester för händelserna i boken, kommer barnens 

nyfikenhet att växa. Förskolläraren och barnen kommer även kunna skapa meningsfulla 

aktiviteter där bokens budskap och innehåll gör sig synligt både före, under och efter 

högläsningen. 

 

Denna studie har bidragit till att förskollärare kan finna inspiration till att använda sig 

av högläsningen på ett menings- och lustfullt sätt. Där barns inflytande och delaktighet 

ligger till grund, och de tillåts fråga om olika begrepp samt diskutera bokens innehåll 

för att öka sitt ordförråd och därav utvecklas inom literacy. Literacy är utvecklingen av 

språket vilket främjas av högläsning i verksamheten, där tal, tecken, bilder och 

symboler berörs. I vår studie har det visat sig att samtliga förskollärare finner 

högläsningen viktig, där barnen skapar en förståelse för begreppens betydelse och kan 

använda det i vardagliga sammanhang. Vi finner högläsning och dess innebörd viktig då 

det kan stärka barns delaktighet och inflytande samt att de utvecklas inom literacy. 

Högläsning är något som bör diskuteras om i förskolans verksamhet, hur när och var 

den sker och hur förskolläraren läser för barnen. Förskollärarna bör tillsammans i 

arbetslaget diskutera vad högläsning betyder för dem och vilket syfte de använder 

högläsningen för. Diskussionerna kan bidra till att verksamheten utvecklas och skapar 

förutsättningar för att högläsningsstunder ska vara lustfyllda och meningsfulla för 

barnen. 

 

6.7 Förslag till vidare forskning 

I undersökningen får vi inte svar på om det är alla barn eller några barn som tar initiativ 

till att förskolläraren ska läsa, det vi kan uttala oss om är vad resultatet visar, till 

exempel läser de”40 gånger om dagen” på en förskola. Resultatet säger dock inte om 

det är samma barn eller olika barn som deltar i dessa högläsningstillfällen. Det hade 

därför varit intressant att ta del av om alla barn på förskolan får möjlighet till 
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högläsningsstunder under dagen och hur ofta. Ett annat förslag är att ta kontakt med två 

till tre förskolor och att de får filma flera högläsningstillfällen där samma barn och 

förskollärare deltar. Eftersom verksamheten ändrar sig från dag till dag kan även 

högläsningsstunden påverkas av detta. I vår undersökning fann vi inga hinder i 

förskollärarnas utsagor om högläsningen, men om studien utgick ifrån flera olika 

högläsningstillfällen med samma förskollärare kanske andra resultat kunnat påvisas.  
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor.  

 

1. Kan du berätta för oss hur du gick tillväga när du valde boken till högläsningen? 

 

2. Hade du någon tanke kring i hur du samtalade med barnen? 

 

3. Vilken/vilka moment i högläsningen tycker du påverkar barns delaktighet och 

inflytande i filmsekvensen? På vilka sätt? 

 

4. Vad har du som förskollärare för syfte med högläsningen?  
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Bilaga 2 

Information och samtyckesblankett till anställda 

 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Emma Lindh och Jonna Hultman och studerar 

vid Högskolan i Gävle. Vi är inne i vår sista termin och det innebär att vi påbörjat vårt 

examensarbete i didaktik. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur förskollärare ger barnen möjlighet 

till delaktighet och inflytande i högläsningsaktiviteter. För att närma oss detta kommer 

vi att behöva hjälp från dig som förskollärare. Det innebär att vi ber dig filma en 

högläsningsaktivitet. Under oktober månad planerar vi tid för ett möte då vi kommer till 

förskolan och genomför en intervju med utgångspunkt i den dokumenterade aktiviteten. 

Vi dokumenterar samtalet med ljudupptagning. Beräknad tid för samtalet är cirka 45 

minuter. 

 

Förskolans namn och alla deltagande kommer att avidentifieras i det slutgiltiga arbetet. 

Allt insamlat material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. När 

examensarbetet har examinerats kommer det sparas i högskolebibliotekets databas 

DIVA. Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Medverkan i undersökningen om barns delaktighet och inflytande i högläsning är helt 

frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger efter ditt 

medgivande oss som studenter tillstånd att med hjälp av ljudupptagning samt 

minnesanteckningar dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till förfogande 

för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), 

som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

 

Vi är tacksamma för svar senast xxxx 2018. Vi är tacksamma om ni mejlar oss om ni 

vill delta i undersökningen för att vi ska kunna presentera oss och hämta 

samtyckesblanketterna.  

 

Med vänlig hälsning Emma Lindh och Jonna Hultman 

 

E-post:   E-post:  

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Annika Elm 

E-post:  
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Samtycke 

 

Medverkan i undersökningen om barns delaktighet och inflytande i högläsning är helt 

frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt 

medgivande oss som studenter tillstånd att med hjälp av ljudupptagning dokumentera 

situationer där du medverkar. Vi står till förfogande för att svara på frågor under hela 

vår tid på förskolan. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen…. 

 

 

 

 

 

Datum och plats:………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande      
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Bilaga 3 

Information och samtyckesblankett till vårdnadshavare 
Hej! Vi heter Emma Lindh och Jonna Hultman och studerar vid 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi är inne på vår sista termin och har 

påbörjat vårt examensarbete i didaktik. 

 

Som en del av vårt examensarbete planerar vi att under oktober månad genomföra en 

undersökning på er förskola. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur förskollärare ger barnen möjlighet 

till delaktighet och inflytande i högläsningen. För att närma oss detta kommer en 

förskollärare att filma ett högläsningstillfälle med hjälp av förskolans läroplatta. Detta 

material kommer vi sedan få ta del av tillsammans med förskolläraren, där vi samtalar 

om hur barnen ges inflytande och delaktighet i högläsningen. Samtalet kommer att 

spelas in med ljudupptagning. Det filmade materialet kommer inte lämna förskolan, 

däremot kommer det inspelade samtalet vi gör med förskolläraren att utföra underlag 

för vidare bearbetning i examensarbetet.  

 

Förskolans namn och alla deltagande barn kommer att avidentifieras i det slutgiltiga 

arbetet. Allt insamlat material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. Det 

färdiga examensarbetet kommer att sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

Medverkan i undersökningen om hur förskollärare ger barnen möjlighet till delaktighet 

och inflytande i högläsning är helt frivillig och du/ditt barn kan när som helst avbryta 

deltagandet. Samtycke ger oss som studenter tillstånd att med hjälp av det filmade 

materialet använda oss av ljudupptagning för att dokumentera situationer där ditt barn 

medverkar. Vi står till förfogande för att svara på frågor under hela vår tid på 

förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter om ditt barn och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att 

uppgifter om ditt barn raderas eller att hanteringen av personuppgifter begränsas. 

Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar emot 

eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

Vi är tacksamma för svar senast xxxx 2018. 

 

Med vänliga hälsningar Emma Lindh och Jonna Hultman. 

  

E-post: E-post: 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Annika Elm 

E-post: 
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Samtycke 

 

Medverkan i undersökningen om hur förskollärare ger barnen delaktighet och 

inflytande i högläsningen är helt frivillig och du/ni, ditt/ert barn kan när som helst 

avbryta deltagandet. Samtycke ger oss som studenter tillstånd att använda 

ljudupptagning i samtal med förskollärare i samband med situationer då ditt/ert barn 

medverkar i det filmade materialet. Vi står till förfogande för att svara på frågor under 

hela vår tid på förskolan.  

 

Du ger ditt medgivande genom att kryssa i rutorna nedan. Samtliga vårdnadshavare 

ska skriva under samtycket. Blanketten lämnas till ordinarie personal på förskolan. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att mitt barn deltar i undersökningen. 

 Nej, jag ger inte samtycke till att mitt barn deltar i undersökningen. 

 

 

 

 

 

Datum och plats:………. 

 

 

 

 

Barnets namn:………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

…………………………........................    …………………………........................  

Vårdnadshavares underskrift     Vårdnadshavares underskrift  

 

 

………………………………………...    …………………………………………. 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 
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