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Förord 
 

Att skriva självständigt arbete har varit både tufft, roligt och lärorikt. Vi vill tacka varandra 

för ett bra samarbete och även vår handledare för att hon har stöttat oss och varit 

tillgänglig när vi behövt henne. Vi vill också tacka alla pedagoger som medverkat i våra 

intervjuer, utan dem hade det här arbetet aldrig kunna blivit skrivet, samt ett stort tack till 

släkt och vänner som stöttat oss och haft förståelse för vårt arbete. 
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Sammanfattning 
 

Vår studie syftar till att genom intervjuer med åtta pedagoger från olika kommuner i 

Uppsala län, undersöka hur pedagoger arbetar med barnens delaktighet och inflytande i 

läsvilan. I denna studie ingår både förskollärare och barnskötare eftersom det är lika 

vanligt att de båda yrkesgrupperna håller i läsvilan. Resultatet visar att de flesta av 

pedagogerna använder sig av liknande metoder för att få in delaktighet och inflytande i 

läsvilan. Dessa metoder kunde vara att låta barnen välja böcker och att utgå från 

barnens intressen när de planerade läsvilan. De vanligaste hindren som pedagoger 

upplevde för att barnen i förskolan skall kunna få delaktighet och inflytande är 

barngruppens storlek, som på olika sätt utmanar pedagogerna. Genom vår studie fick vi 

fram hur pedagogerna arbetar med begreppen delaktighet och inflytande i läsvilan, en 

stor del av pedagogerna arbetade på liknande sätt. Våra resultat speglar dock inte den 

tidigare forskningen som vi tagit del av, där det visat sig vara en passiv aktivitet för 

barnen. Med vår studie kunde vi även se att barn på olika sätt kan hindras för att få 

delaktighet och inflytande av olika faktorer så som barngruppsantal, rädsla att förstöra 

och störa i bibliotek osv.   

 

Nyckelord: Delaktighet, inflytande, kompetenta barnet, läsvilan, proximala 

utvecklingszonen, scaffolding, Sociokulturellt perspektiv. 
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1. Inledning 
 

Förskolans roll i samhället influeras mycket av hur vi ser på barn och vilken typ av 

samhälle vi önskar ha i framtiden. I Sverige värderar vi demokrati högt och vi arbetar 

hela tiden för att dessa värden skall föras vidare till barnen. Om inte medborgarna i ett 

land vill engagera sig i både stora och små frågor blir inte en demokrati långlivad, därför 

är det viktigt att barn redan i förskolan får ett intresse för att vara delaktiga i 

demokratiska beslut. En del av att vara medborgare i ett demokratiskt samhälle är rätten 

till inflytande som varje individ har (Westlund, 2010, s. 85). Vi anser att delaktighet och 

inflytande för barnen som befinner sig i förskolan är en förutsättning för att de skall lära 

sig om ansvarstagande och skapa en tillit till sin egen förmåga. För att barnen skall få 

möjlighet till delaktighet och inflytande är det viktigt att vi som förskollärare skapar 

tillfällen där barnen får möjlighet till det (Lenz Taguchi och Åberg, 2005, s. 64-65). 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur pedagoger arbetar med delaktighet och 

inflytande i läsvilan. Läsvilan för oss är stunden efter lunchen då pedagogerna samlar de 

äldre barnen för en läs-stund. Intresset för läsvilan är något som vi fått genom de VFU- 

(verksamhetsförlagd utbildning) placeringar vi haft under tiden på Uppsala Universitet. Vi 

har både observerat och själva hållit i läsvilor. Vi upptäckte att läsvilorna gav olika 

grader av delaktighet och inflytande till barnen beroende på vilken pedagog som höll i 

den. Generellt upplevde vi barnens roll i läsvilan som relativt passiv och att det var något 

som alla barn skulle vara med på, förutom småbarnen som sov under denna tidpunkt. 

 

Till en början var det tänkt att vi skulle fokusera på hur pedagoger arbetar med 

delaktighet i läsvilan, då Lpfö 98/10 (s.12) säger att arbetslaget skall främja barns 

utövande av delaktighet, men också att barn skall vara med i beslutsfattande kring deras 

dag efter vad pedagoger anser vara lämpligt med tanke på ålder och mognad. Efter att 

ha studerat litteratur kom vi fram till att begreppet delaktighet ofta benämndes i samband 

med eller som synonym till inflytande, vi upptäckte också att det inte fanns någon 

definitiv tolkning av dessa begrepp inom förskolan, detta gjorde oss nyfikna på att 

fördjupa oss inom dessa begrepps innebörd, samt få inspiration och kunskap i hur vi kan 

arbeta för att barn skall få erfara delaktighet och inflytande i läsvilan. Genom kvalitativa 
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intervjuer med åtta pedagoger inom förskolan har vi fått fram subjektiva åsikter och 

tankar kring barns delaktighet och inflytande i läsvilan. 
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2. Bakgrund 
 

I bakgrunden kommer vi att ta upp varför delaktighet och inflytande är viktiga begrepp 

som bör synliggöras inom förskolan. Texten kommer även att behandla begreppen 

delaktighet och inflytande i en förskole-kontext, samt hur olika forskare ser på 

begreppen och hur de definieras av Svenska akademins ordlista. Vi kommer också ta 

upp hur delaktighet och inflytande kan se ut i förskolan. Avslutningsvis kommer vi att 

belysa vad ett urval av styrdokument och konventioner säger om delaktighet och 

inflytande. 

 

Begreppen delaktighet och inflytande 
 

I Svenska akademins ordlista (2006) får begreppet inflytande innebörden ”att ha 

möjlighet att påverka”, och delaktighet som ”att vara inblandad” och ”ha del i”. Enligt 

Arnér, (2009, s.14), används ofta inflytande och delaktighet synonymt i vardagligt tal och 

i forskningssammanhang i både skola och förskola. Arnér, (2009, s.14) tolkar inflytande 

som att barn som finner sig i förskolan skall ha möjlighet att på ett påtagligt sätt kunna 

påverka sin tillvaro. Detta betyder att pedagoger på förskolan skall uppmärksamma 

barns initiativ, idéer samt erfarenheter och planera verksamheten efter dessa. På detta 

sätt får barn inflytande. Arnér (2009, s.14) tolkar delaktighet som att delta i något som 

redan är bestämt eller att ge barn en röst. Eftersom vuxna i förskolan har makt att 

bestämma så kan de välja om barns röster skall respekteras eller inte. 

Ett författarpar som också menar att det är skillnad mellan delaktighet och inflytande är 

Arnér och Tellgren (2006, s.15), delaktighet betyder enligt Arnér och Tellgren att vara 

med i en process, vilket kan präglas av godtycklighet och risken finns att barn är med på 

de vuxnas villkor. Arnér och Tellgren beskriver vidare inflytande som att barn i förskolan 

har en reell möjlighet att ha påverkan på sin situation. Författarna skriver vidare att det 

är av stor vikt att problematisera innebörden av begreppen inflytande och delaktighet, 

eftersom det inom skolvärlden inte finns någon tydligt definition av dem. 
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Johannesen och Sandvik (2011, s.31) väljer att inte ge ett tydligt svar på hur de 

definierar begreppen inflytande och delaktighet, men de skriver att ha inflytande och 

delaktighet i förskolan inte handlar om att barn skall få bestämma allt, det handlar om att 

alla är med i en gemenskap där alla måste inkluderas och visa respekt gentemot alla, 

oavsett åsikter och inställning. Vidare skriver Johannesen och Sandvik att delaktighet 

och inflytande inte behöver innebära att alla barn kan eller bör ta lika stort ansvar som 

vuxna i förskolan, ansvaret ligger och skall ligga hos de vuxna i förskolan. Författarna 

säger också att inflytande och delaktighet handlar om att de som befinner sig i förskolan 

skall lyssna, respektera och samspela med varandra. 

 

Delaktighet och inflytande används av Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s.71-

72) som synonyma begrepp. De skriver att när barn får känslan av att deras tankar och 

åsikter blir sedda och att deras intentioner och intressen bemöts och tas tillvara på, på 

ett respektfullt sätt har barnen inflytande och delaktighet. 

Delaktighet och inflytande i Läroplanen för förskolan 
 

I Lpfö 98/10 (s. 12) har begreppet inflytande fått en egen rubrik; ”Barns Inflytande”, 

under den nämnda rubriken står det bland annat att arbetslaget skall arbeta för att 

förbereda barnen för delaktighet och ansvar. Förskolan skall ansvara för att barnen ska 

utveckla en förståelse för vad demokrati är, samt det skyldigheter och rättigheter som de 

har i ett demokratiskt samhälle. Barnen skall också få möjlighet att utveckla sin 

förståelse för de principer som demokrati vilar på, samt att handla efter dessa, genom 

att delta i beslutsfattande och samarbete i förskolan.   

 

Vidare säger Lpfö 98/10 att barn som befinner sig på förskolan skall få möjlighet att 

utveckla sin förmåga att förmedla sina åsikter och tankar, och på så vis få möjlighet att 

påverka och att dessa åsikter skall respekteras. Det är förskolläraren som ansvarar för 

att barnen får möjlighet att påverka utformningen av verksamheten efter vad denne 

finner lämpligt för barnens ålder och verksamheten. Vidare står det att verksamheten 

skall arbeta för att barnet utvecklar sin förmåga att ta ansvar för förskolans miljö, för sig 

själv och de handlingar som denne utför och för samvaron i den aktuella barngruppen, 

allt detta oberoende av vilket kön barnet har. 
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Begreppet inflytande är ett förhållandevis nytt begrepp i förskolans läroplan då 

demokratin inom förskola har beskrivits på ett annat vis tidigare. Under 80 -talet kunde 

man läsa i det ”Pedagogiska program för förskolan” att verksamheten skulle förse både 

samhällets samt barnens behov. Samhällets behov menades då att barnen intog 

värderingar så demokratin kunde leva kvar. Tittar man ännu längre tillbaka i tiden fanns 

”Barnstugeutredningen”, där förknippas demokrati med barnens självständighetsfostran. 

I barnstugeutredningen beskrevs det hur verksamheten skulle jobba med barnens 

utveckling i olika stadier med inspiration från utvecklingspsykologiska teorier. Den 

innehöll även hur verksamheten skulle jobba för att stödja barnen i utvecklingen av de 

olika stadierna. Idag har vi en läroplan som innehåller delaktighet och inflytande i 

förskolan, detta gäller barn i alla åldrar till skillnad från förr då det främst var de äldsta 

som deltog i gemensamma beslutsfattningar. Dagens läroplan handlar om att barnen 

ska få chans att påverka verksamheten oberoende på ålder för sin egen skull till skillnad 

från förr då de äldre barnen fick delaktighetsträna som en punkt av utvecklingen. Det 

finns dock begränsat med forskning innehållande barns inflytande på förskolan, därför är 

det svårt att se vad och hur barnet fått påverka genom tiderna (Westlund, 2010, s. 87-

88). 

Barnkonventionen 
 

Processen från idé till beslut i FN:s generalförsamling tog 10 år och den 20 november 

1989 antogs konventionen om barns rättigheter. Två år senare hade nästan alla 

världens stater skrivit under och därmed juridiskt bundit sig att genomföra den. 

Barnkonventionen handlar om att alla barn skall få sina grundläggande behov 

tillfredsställda så de inte blir diskriminerade och utnyttjade. Barnkonventionen gäller för 

varje person som inte fyllt 18 år, i hela världen. Barnkonventionen består av 54 artiklar 

som behandlar barns rättigheter. Konventionen säger att barn är egna individer med 

särskilt behov av stöd och hjälp eftersom de är mer utsatta och behöver ett mer 

allomfattande skydd. I Sverige är det riksdag och regering som har det övergripande 

ansvaret för att barnkonventionen följs. Barnkonventionen bygger på 4 principer; Att alla 

barn som kan ska tillåtas ha egna åsikter och uttrycka dessa i frågor som berör barnet, 

dessa åsikter skall tillmätas barnets mognad och ålder, (Artikel 12). Alla barn har rätt till 

liv, de stater som skrivit under konventionen skall göra sitt yttersta för att säkerställa 

barns utveckling och överlevnad, (Artikel 6).  Alla beslut som rör barn, oavsett om de 
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vidtas av privata eller offentliga välfärdsinstitutioner, administrativa myndigheter, 

domstolar eller lagstiftande organ, skall sätta barnets främsta först, (Artikel 3). 

Konventionsstaterna har skyldighet att skydda de rättigheter som tillförskrivs barn i 

denna konvention, oavsett religion, språk, kön, hudfärg eller politisk åskådning, 

nationalitet, etiska eller sociala ursprung, handikapp, egendom, börd eller ställning i 

övrigt hos barnet eller vårdnadshavaren, (Artikel 2) (Hamberg, 2006, s5 ff ). 

Pedagogens arbete för att främja barns inflytande och 

delaktighet 

 

Lenz Taguchi och Åberg (2005, s. 64-65), skriver att det är pedagogens ansvar att 

utforma verksamheten så att barnens delaktighet och inflytande blir synliggjort på ett 

konkret sätt. Det kan enligt Lenz Taguchi och Åberg var genom att i vardagen bjuda in 

barnen till att uttrycka sina tankar och åsikter, samtidigt som de får lyssna på andras 

synpunkter. Att skapa en förskola som vilar på en grund av delaktighet och inflytande 

handlar inte om att vi skall låta alla göra som de vill, när de vill. Det handlar om att varje 

individ skall ges utrymme för att tänka fritt och respektera andras åsikter, om inte 

pedagoger aktivt arbetar för att skapa en sådan miljö har barn ingen chans att påverka 

sin dag. Lenz Taguchi och Åberg skriver vidare att det är viktigt att man i arbetslaget har 

en diskussion om rollen som pedagog och vad vi menar med barnens delaktighet, detta 

är något som även Westlund, (2011, s. 87) menar är viktigt då det kan bli svårt att 

konkretisera ett arbetssätt som genomsyras av delaktighet och inflytande om man i 

arbetslaget inte är överens om begreppens betydelse. Vidare skriver Lenz Taguchi och 

Åberg att de är noga med att poängtera att barns delaktighet inte handlar om att vi skall 

lämna över allt ansvar till barnen och låta de göra som de vill. 

 

Lenz, Taguchi och Åberg (2005, s. 69) skriver att ett sätt att göra barn delaktiga i sin 

vardag är att lyfta fram och använda de olikheter som finns i gruppen, de menar att det 

nästan är omöjligt att få alla barn att gilla samma saker. Kring ett tema-arbete kanske 

några barn är intresserade av att rita och andra att diskutera kring en bok. Den stora 

utmaningen för pedagoger är enligt Lenz, Taguchi och Åberg att i vardagen försöka hitta 

och förstå de olika intressen som finns i barngruppen och utifrån det skapa 

sammanhang där barnens olikheter skapar en lärande drivkraft. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Mot bakgrund av ovanstående är syftet med studien att undersöka hur åtta pedagoger 

arbetar med inflytande och delaktighet i läsvilan. 

 

Frågeställningar: 
 

 Hur och på vilka sätt uppger pedagogerna att barnen får inflytande och 

delaktighet i läsvilan? 

 Vilka eventuella hinder för delaktighet och inflytande i läsvilan finner 

pedagogerna? 
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4. Tidigare forskning 
 

I det här avsnittet kommer vi ta upp vilken betydelse delaktighet och inflytande kan ha 

för barnen på förskolan. Vi tar även upp att det finns olika typer av högläsningar, här går 

vi in på läsvilan och dess syfte, hur barnen brukar få vara delaktiga inom pedagogens 

ramar.    

Barnens betydelse av inflytande i förskolan 
 

Siktar pedagoger på att stärka barnens inflytande på förskolan är det viktigt att barnen 

ska uppleva sig själva i att vara delaktig, de ska få möjlighet att påverka sådant de 

upplever viktigt. I takt med att ge barnet större inflytande ges samtidigt mer ansvar för 

barnet i verksamheten, men det finns samtidigt en gräns för hur mycket barnen ska få 

påverka under sin tid på förskolan. Westlund (2010, s. 93), lyfter forskaren Dion Sommer 

(2005) som menar att det inte är bra för barnen att få för stort inflytande då det kan leda 

till att de får för stort ansvar över sin utveckling. Det händer att personalen på förskolor 

tar ett steg tillbaka när det gäller barns inflytande då pedagogerna kan få känslan av 

mindre kontroll, att det inte längre är de som bestämmer. I förskolan får barnen förhålla 

sig till pedagogernas ramar när det gäller inflytande (Westlund, 2010, s.92-93). 

 

Barnen på förskolan får inflytande genom valmöjligheter som de får av de vuxna. Dessa 

valmöjligheter brukar bestå av enkla val som exempelvis att välja bok till läsvilan eller val 

av frukt som serveras på fruktstunden. Genom att samtala och diskutera med barnen på 

förskolan får barnen chans att påverka verksamhetens innehåll, pedagoger kan 

exempelvis fråga vad de tycker och ge uppmuntran till initiativtagande (Westlund, 2010, 

s.83-84). Pedagogerna på förskolan brukar sätta upp ramar för vad barnen ska få välja 

och vara delaktiga i. De små valmöjligheterna barnen får i förskolan gör dem redo för allt 

större val längre fram i livet. När förskolebarn får mer inflytande får de samtidigt ta ett 

större ansvar. Den roll förskolan har påverkas av synen på barndom och barn och vilket 

samhälle vi vill leva i. Här är demokratiska värden betydelsefulla och att de skickas 

vidare med barnen som växer upp i vårt samhälle, det blir även betydelsefulla för 
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kommande generationer. I förskolan får barnen intresse och nyfikenhet för framtida 

deltagare i samhället (Westlund, 2010, s.84-85). 

 

De små val barnen får i förskolan som till exempel att välja bok till läsvilan, kan leda till 

medvetenheten om att människor har olika tankar och åsikter samt medvetenhet om att 

personer vill olika saker. Här kan pedagoger se demokrati som ett sätt att leva med 

andra människor, att individer skall respekterar allas olikheter. Demokrati i förskolan 

innebär både att barnen får bestämma på egen hand men även tillsammans med andra 

barn, här kan barnen få chans att enskilt turas om att välja bok eller diskutera fram ett 

beslut på vilken bok som ska läsas i läsvilan där olika böcker diskuteras. I gruppens 

beslut av bok måste inte alla tycka likadant. Barn i förskolan som inte kommer med 

förslag eller inte vill prata i större barngrupp kan hindras av sitt inflytande av de barn 

som tar för sig mer. En del pedagoger har mött problem i verksamheten att barnen väljer 

som sina kompisar, att de inte bestämmer själva i de val som ges. Men här kan 

pedagogen tänkta sig för när det gäller vilket barn som ska få välja först, så barnet med 

svagare vilja ska få chans att bestämma (Westlund, 2010, s. 94-96). 

Läsvilan 
 

Forskning som har gjorts visar att den vanligaste högläsningen på förskolorna är 

läsvilan. Denna vila brukar ske på rutin på de flesta förskolor under samma tidpunkt 

varje dag. Läsvilan pågår då efter lunchen och brukar vara för de äldre barnen som inte 

sover. Läsvilan reflekteras varken av barn eller av personen som läser, boken bearbetas 

eller problematiseras inte heller då syftet är att ge barnen en lugn stund där de ska hålla 

sig lugna då de mindre barnen sover. I läsvilan bestämmer personalen att det ska vara 

högläsning, men barnen får ofta chans till delaktighet när det gäller att välja bok. 

Utveckling av barnens språk ingår inte heller som syfte i läsvilan (Damber, Nilsson & 

Ohlsson, 2013, s. 44). Westlund (2009, s. 143) tar upp att läsvilan inte är aktiv för 

barnen eftersom den har som syfte att ge avslappning, lugn och ro. Hon menar att det är 

viktigt att ge högläsningen mer tid och utrymme på förskolan utöver läsvilan. Westlund 

(2009, s.145) tar även upp att barnen inte behöver lära sig läsa i förskolan, men att 

verksamheten ändå ska ge barnen chans att vara delaktig i språk genom lek. Arbetar 

pedagoger istället med högläsning på ett medvetet sätt i exempelvis ett tema på 

förskolan arbetar man med boken tillsammans med barnen. I teman brukar hela 
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arbetslaget vara delaktigt i att välja bok. Högläsningsstunden brukar pausas när barnen 

undrar något, barnen får här chans att reflektera. Högläsningen kan följas upp genom 

exempelvis samtal eller estetiska ämnen som bild, musik och drama där barnen får vara 

delaktiga.  

Om litteraturen är kopplad till ett tema bruka syftet vara att barnen får kunskap och 

utvecklar förståelse inom temaområdet (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 45). Om 

barnen på förskolan får chans att delta i efterarbete i form av diskussioner och 

reflektioner påverkas identitetsutvecklingen hos barnen. Här ökar barnets förmåga att se 

andras perspektiv och att fungera i grupp, även empatin utvecklas (Damber, Nilsson & 

Ohlsson, 2013, s 49). När pedagogen högläser för barnen i förskolan delas ord, åsikter 

och bilder med varandra, de kan även uppleva känslor som glädje och sorg, här sker 

samspel mellan barnen som lyssnar och pedagogen som läser (Fox, 2010, s. 16-17). 

 

Det finns alltså skillnader hur man arrangerar högläsning. Håller pedagogen i en läsvila 

brukar det ske efter lunchen varje dag, det är en rutin som ingår på de flesta förskolor. 

Barnen kan bli delaktiga i läsning på olika sätt, när de reflekterar och samtalar 

tillsammans synliggörs tankar och åsikter (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 46). 

Högläsning kan ske vilken tidpunkt som helst på dagen. Men det är ändå betydelsefullt 

att göra detta till en ritual en gång om dagen vid samma tidpunkt i form av läsvila som 

sker på samma plats och med samma böcker och gosedjur om sådana används. 

Antropologen Margaret Mead har hävdat att barn behöver regelbundna rutiner för att få 

trygghet, som exempelvis ha en läsvila varje dag efter lunchen i förskolan (Fox, 2010, s. 

39). 

 

Barnen på förskolan kan vara delaktiga i valet av bok som pedagogen läser, men då har 

inte pedagogen något planerat syfte att fokusera på annat än att skapa lugn och ro. 

Många barn på förskolan kopplar lässtunden som lugn och ro då dem är inställda på att 

sitta stilla och lyssna på berättaren (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 48). 

Barnen brukar gärna vilja höra samma saga eller berättelse upprepande gånger, det 

brukar även vara bra för dem i högläsningen på förskolan (Westlund, 2009, s. 141). När 

barnet kommer ihåg texten kan de fortsätta utvecklingen genom att låtsasläsa (Fox, 

2010, s. 41). Får barnen höra en helt ny bok är det bra om dem får tid att först titta på 

bilderna och reflektera på vad de tror kommer ske i boken, här hjälper man barnen få in 
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nya ord (Westlund, 2009, s. 141). Det är en fördel för barnen om pedagogen väljer 

högläsningsbok på ett medvetet sätt. På så sätt utmanar den barnet kring uppfattningar 

och erfarenheter och ger ny kunskap. Här kan pedagogen tänka ut vilken bok som ska 

läsas så det passar in på barngruppen och utmanar dem utifrån deras nivå (Damber, 

Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 76). Det ger en positiv verkan på barnen om pedagogen har 

läst boken innan högläsningen samt att pedagogen tycker boken är bra (Damber, 

Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 78). 

Deltagande i högläsning 
 

Forskning visar att högläsning med delaktiga barn påverkar och stimulerar barnens 

språkutveckling positivt. Får inte barnen delta i något efterarbete påverkas inte 

språkutvecklingen på samma sätt då det inte sker någon större utveckling av barnens 

läs och skrivförmåga (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 47). Men högläsning i 

förskolan tränar inte bara språket, det ger även kunskaper och bidrar till nya 

erfarenheter. Om barnen deltar med att jämföra sina erfarenheter och prata med 

varandra ser barnen andra personers perspektiv (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 

64). I förskolan lär sig barnen språk genom delaktighet i t.ex. sagor, ramsor och rim, här 

kan barnet leka med språk och skriftspråket. I högläsning kan barnet vara delaktig på 

olika vis, till exempel när pedagog och barn samspelar med varandra när pedagogen 

ställer frågor (Westlund, 2009, s. 140). Ett dilemma man kan se i högläsningen är om 

barnen verkligen ska få avbryta under lässtunden. Det ska pedagogen bestämma sig för 

innan högläsningen börjar. Om den avbryts i form av frågor, funderingar eller 

kommentarer har en del barn svårt att hitta tillbaka och komma in i boken igen 

(Westlund, 2009, s. 142). 

  



UPPSALA UNIVERSITET     Alexandersson, Frida & Falk, Nina 

17 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
 

För att få syn på hur förskollärare arbetar med inflytande och delaktighet i läsvilan 

behöver vi använda oss av teoretiska perspektiv. Vi har valt att använda oss av Lev 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv med nyckelbegreppen proximala utvecklings zonen 

och scaffolding då läsvilan är ett tillfälle där barn får möjlighet att lära tillsammans med 

varandra. Vi har även valt att utgå från tanken om det kompetenta barnet. 

Sociokulturell teori 
 

Lev Vygotskij (1896-1934) var en pedagogisk filosof som lämnat stora avtryck i dagens 

skola. Han menade att barn bygger upp sina kunskaper på erfarenheter, men att det 

också ingår i ett kulturellt sammanhang, enligt honom har vilket kulturellt sammanhang 

barnet växer upp i stor betydelse för dess utveckling. Han menade att barnets utveckling 

kan ses som ett resultat av barnets samspel med lärare, syskon, kamrater, föräldrar och 

andra personer som finns i barnets omgivning (Vygotskij, 2001, s. 333). Vygotskij 

skapade begreppet proximala utvecklingszonen, den utveckling som ligger steget före 

barnets, men inte alltför långt ifrån barnets nuvarande utveckling. Han menade att det 

var viktigt att vuxna låter barn möta utmaningar och krav som de kan klara av med lite 

ansträngning och med eventuellt stöd från personer i dess omgivning. Han var dock 

tydlig med att poängtera att man inte får ha för höga krav på barnen (Vygotskij, 2001, s. 

15) 

 

Scaffolding är ett begrepp som användes av Jerome Bruner, och kan ses som ett svar 

på Vygotskijs begrepp proximala utvecklingszonen. Uttrycket är lånat från byggindustrin 

där byggställningar används som en stödstruktur tills bygget är färdigställt. Denna 

byggställning kan liknas vid det stöd som den vuxne ger barnet för att maximera barnets 

utveckling, stödet byggs upp med tiden och tas inte bort förrän barnet behärskar 

uppgiften (Smidt, 2010, s. 163-164). 
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Strandberg, (2006, s. 66) skriver att det är genom att känna sig delaktig som barn lär sig 

bäst. Vygotskij menar att delaktighet är en grundläggande förutsättning för lärande och 

utveckling. Vygotskij menade att delaktighet innehåller rättigheten att omforma, utveckla 

och experimentera. Det är också att delta innan man kan, eftersom inre kunskap har sin 

grund i yttre gemensamma processer. Vidare skriver Sandberg att barn känner 

delaktighet redan innan de lärt sig något, då de får en känsla av att det finns någonting 

för dem att lära sig. På så vis är det viktigt att barn får vara delaktiga i aktiviteter de ännu 

inte behärskar, och att de på så sätt utvecklas och lär sig nya saker (Strandberg, 2006, 

s. 67-70). 

Det kompetenta barnet 
 

Det kompetenta barnet är ett uttryck som brukar användas inom förskola, här ser man 

barnet med många olika tankar, åsikter och förmågor. Westlund (2010, s. 86) refererar 

till Jens Qvortrup (1999), han menar här att vuxna även ska komma ihåg att barnen 

behöver omsorg, att vi inte bara ska se barnet som kompetent. Men barnen ska 

samtidigt inte gå miste om sin delaktighet i väntan på att växa upp, det måste finnas en 

balans. Westlund (2010, s. 86) tar även upp Gerison Lansdown som menar att man ska 

ge barnet omsorg och skydd samtidigt som pedagogen stärker delaktigheten hos barnet. 

Även här uppstår en balansgång att barnen ska ha rätt att fatta beslut samtidigt som de 

ska skyddas från en ansvarsbörda. Barnets ålder är här inte det som avgör barnets 

delaktighet. Förmågan till delaktighet utvecklas istället av erfarenheterna, 

förväntningarna från omgivningen samt av samspel tillsammans med andra människor. 

Därför har barn olika förmågor till delaktighet beroende på olika sammanhang 

(Westlund, 2010, s. 86-87). 
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6. Metod 
 

I följande del kommer vi redogöra hur insamlingen av empiri har sett ut, val av metod, 

genomförande av intervju samt frågeställningar och forskningsetiska aspekter som vi 

informerat intervjupersonerna om.  

 

Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi valde att dela upp ansvaret för de olika delarna i studien mellan oss, men vi valde att 

vara delaktiga i varandras delar genom att komma med synpunkter och vara delaktiga i 

bearbetning av texten, samt att ge feedback på varandras texter.  

Nina ansvarade för förord, sammanfattning, inledningen, samt bakgrund. Frida 

ansvarade för tidigare forskning. I kapitlet teoretiska utgångspunkter ansvarade vi för en 

varsin del. I metoden ansvarade vi för att presentationen av de pedagoger som vi själva 

intervjuade. I metoden ansvarade Frida för ”val av metod”, ”för och nackdelar med 

intervju som metod”, ”etiska aspekter”, ”ljudinspelning”, ”tillförlitlighet”, samt Nina för ”val 

av intervjufrågor”, ”urval av undersökningsgrupp”, ”genomförande av intervju”, 

”bearbetning av material”. Analys och resultat, diskussion och slutsats skrev vi 

gemensamt. Under arbetets gång använda vi oss av Google drives online dokument för 

att enkelt kunna kommentera och se vad den andre skrivit. Detta arbetssätt tyckte vi 

fungerade bra.  

 

Val av metod 
 

Vi har valt kvalitativ intervju som metod. Kvalitativa intervjuer kan användas när det är 

enklare frågor som kan ge många olika svar, detta leder till att den som intervjuar sedan 

kan se personernas olika åsikter, tankar och mönster vid bearbetningen av materialet 

(Trost, 2005, s. 7), detta var vi ute efter i vår studie. Intervju som metod bygger på 

muntliga samtal. Att använda sig av intervjumetoden ger större chans till svar än att 
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exempelvis skicka ut enkäter som kan slängas bort eller glömmas (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 234), därför kändes intervjumetoden som ett tryggt 

val för oss. Intervjuer kan genomföras genom att träffa personen fysiskt eller via telefon 

(Bell, 2006, s. 232), här valde vi att träffa personerna fysiskt på deras arbetsplatser. I vår 

intervju har de intervjuade personerna konfidentialitet, med detta menas att personerna 

inte kan identifieras på något sätt, svaren på frågorna kan inte heller kopplas till 

personen (Bell, 2006, s. 57). Därför valde vi att döpa om personerna i studien till 

påhittade namn. 

Fördelar och nackdelar med intervju som metod 
 

Det finns både fördelar och nackdelar med intervju som metod. Fördelen med intervju 

som metod är att det är flexibelt. Genom intervjuer får den som intervjuar ut mer än 

skriftliga svar i form av enkäter som skickas ut då man kan utveckla svaren som ges, 

frågorna kan även fördjupas eller leda till följdfrågor (Bell, 2006, s. 158). Men det finns 

även nackdelar med intervjumetoder då det är tidskrävande, därför begränsade vi 

antalet intervjuer utifrån vår tidsram. Det krävs även tålamod och förberedelser för att 

genomföra intervjuer, det kan vara positivt att ha erfarenheter kring intervjuer sedan 

tidigare (Bell, 2006, s. 158), detta hade vi då vi använt intervju som metod på tidigare 

kurser. Det är viktigt att välja ut frågeställningar med specifika frågor till intervjuer (Bell, 

2006, s. 159). 

 

 

Etiska aspekter - De fyra forskningsetiska kraven 

Innan vi påbörjade intervjuerna informerade vi om de fyra olika huvudkraven som bör 

göras i samband med intervjumetoder, dessa krav vi tog upp var: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa fyra krav ses som 

forskningsetiska aspekter. 

 

Innan intervjuerna påbörjas skall den som intervjuas informeras om de villkor som gäller 

vid deltagande i intervjun, samt vilket syfte dessa har, detta enligt informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2012, s. 6). Här informerade vi muntligt att det inte var något tvång att 
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delta och att personen har rätt att avbryta intervjun om det inte längre skulle kännas bra, 

vi lämnade även kontaktuppgifter om hur vi kan nås vid eventuella frågor. Vi informerade 

om hur uppgifterna kommer användas och att det enbart är till för vår studie. Dessa olika 

aspekter ryms inom informationskravet och kan ges både muntligt och skriftligt 

(Vetenskapsrådet 2012, s. 7). Vi informerade även om samtyckeskravet, det innebär att 

personerna som medverkat i intervjuerna ska vara medvetna om att det är de själva som 

bestämmer över sitt eget deltagande, de har även rätten att avbryta intervjun. Forskarna 

måste här ha samtycke från personen som ska intervjuas (Vetenskapsrådet, 2012, s. 9-

10), detta informerade vi om när vi bokade möte för intervjuerna.  

Personerna som deltar i undersökningen ska få konfidentialitet, alltså att det inte går att 

identifiera personerna som deltagit. Obehöriga ska inte heller kunna komma åt 

materialet, det ska förvaras på en säker plats (Vetenskapsrådet, 2012, s.12). Därför har 

vi bytt namn på intervjupersonerna i studien till påhittade namn. Det inspelade materialet 

ska direkt efter denna studie raderas, innan dess har enbart personen som intervjuat 

tillgång till materialet, detta hör till konfidentialitetskravet. De uppgifter som samlas in via 

studien får enligt nyttjandekravet inte användas inom något annat område än den 

aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2012, s. 14). Här informerade vi de intervjuade 

personerna om att uppgifterna endast kommer användas i vår studie och att materialet 

raderas när den är avslutad. 

Urval av undersökningsgrupp 
 

Till våra intervjuer valde vi att intervjua åtta olika pedagoger som är verksamma inom 

förskolan. De arbetar inom fyra olika kommuner i Uppsala län. Att ha spridning trodde vi 

också skulle kunna ge lite mer varierande svar än om vi hade intervjuat åtta pedagoger 

som arbetat på samma förskola. Av de åtta pedagoger vi intervjuat arbetar sju som 

förskollärare och en som barnskötare. Dessa valdes slumpmässigt ut när vi ringde och 

bokade tid för intervjuerna då vi informerade om att vi ville intervjua antingen 

förskollärare eller barnskötare, detta resulterade slumpmässigt i att intervjuerna skedde 

med sju förskollärare samt en barnskötare.  Anledningen till att vi valt att ha med både 

förskollärare och barnskötare är för att det i Lpfö,( 98/10, s. 12) står att arbetslaget skall 

jobba för att barn får utöva inflytande i förskolan. Vi har också upplevt på de VFU 

placeringar vi haft att det lika ofta är förskollärare som det är barnskötare som läser för 

barnen under läsvilan. Urvalet av pedagoger är baserat på dels personliga kontakter, vi 
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valde också att slumpmässigt ringa upp förskolor och fråga om det fanns någon 

förskollärare eller barnskötare som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Kontakten som slutligen ledde till intervju gjordes via telefon till samtliga pedagoger. 

Val av intervjufrågor 
 

Valet av intervjufrågor grundades på arbetets syfte. De första frågorna är vad vi valde att 

benämna som ”uppvärmningsfrågor”. Dessa syftar bland annat till att ta reda på hur 

länge personen arbetat inom förskolan, samt vilket intresse pedagogen hade för 

litteratur. Fråga fyra till nio syftar till att få en bild över hur läsvilan hos den aktuella 

pedagogen brukar se ut samt vilket syfte som finns. Fråga 10-14 är frågor som mer 

direkt handlar om hur pedagogen arbetar med delaktighet och inflytande i läsvilan. 

Använder man sig av långa frågor kan den intervjuade personen tröttas ut (Esaiasson, 

Gilljam & Wängnerud, 2012, s. 245), därför formulerade vi kortare frågor. Vi använde 

oss inte av påståenden i våra intervjufrågor då vi inte ville påverka de svar vi skulle få, 

då påståenden kan ge ledande svar, då det är lätt för den intervjuade personen att hålla 

med fastän hen tycker något annat (Trost, 2005, s. 85). När vi utformade frågorna 

undvek vi även värderande frågor för att inte påverka de svar vi skulle få, detta tar även 

Bell (2006, s. 159) upp. Hon tar också upp att man kan ge olika exempel till frågorna om 

det skulle behövas för att göra dem tydligare, detta gjorde vi om den intervjuade 

personen inte förstod frågan som vi ställde. 

Genomförande av intervju 
 

När vi bokade möte för intervjuerna planerade vi in en halvtimme per samtal. Den som 

intervjuar bör ange tid som den planerade intervjun är tänkt att pågå så intervjun inte tar 

för mycket tid från personen som blir intervjuad (Bell, 2006, s. 169). Vi valde att 

genomföra intervjuerna enskilt, anledningen till detta var dels att vi bor långt ifrån 

varandra och dels för att vi hade begränsat med tid till arbetet. Intervjuerna genomfördes 

på pedagogernas arbetsplatser under ett lämpligt tillfälle under arbetsdagen som de fått 

bestämma i den tidigare telefonkontakten. I de flesta fallen kunde vi sitta ostört, 

tillexempel i ett rum som för tillfället inte används i verksamheten. I en av 

intervjusituationerna kom det in kollegor till pedagogen som intervjuades. Under 

intervjun valde vi att inte ställa alltför mycket följd frågor, undantag kunde göras när vi 
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upplevde att den intervjuade inte riktigt förstått frågan (Bell, 2006, s. 159). Anledningen 

till att vi valde att inte ställa för mycket följdfrågor var att det kunde försvåra för oss vid 

analysen av frågorna. Det är bra att vistas i en ostörd miljö under intervjutiden, det är 

viktigt att man inte blir störd av andra människor eller av telefoner som ringer (Trost, 

2005, s. 44). 

Ljudinspelning 
 

Under intervjuerna bör man få in alla svar på ett säkert sätt, här kan man använda sig av 

en ljudinspelning (Bell, 2006, s. 159). Här valde vi att använda oss av ljudinspelningen 

via mobiltelefonerna samtidigt som vi antecknade svaren skriftligt på papper. Tanken var 

att vi skulle kunna lägga mer koncentration på de olika svaren vi fick under intervjun 

med hjälp av ljudinspelning. Vi antecknade fastän vi spelade in ifall ljudinspelningsfilen 

skulle komma bort eller raderas av misstag. Att använda sig av ljudinspelning leder till 

ökad koncentration i de svar man får från den intervjuade personen, samt att den som 

intervjuar kan checka av och se så anteckningarna stämmer. Man kan behöva lyssna 

upprepande gånger på det inspelade materialet när man arbetar med innehållsanalysen. 

Vi informerade de intervjuade personerna om vad som kommer hända med den 

inspelade filen samt hur länge den är tänkt att sparas. I och med att man spelar in 

intervjun kan man efteråt när man transkriberar skriva ned sådant som inte antecknats 

(Bell, 2006, s. 165), detta tyckte vi kändes som en trygghet att få med hela intervjun.  

Bearbetning av material 
 

Vi transkriberade de intervjuer vi genomfört, vi valde att ta bort pauser, ev. sidospår och 

annat som vi inte fann nödvändigt, dels för att underlätta läsningen för oss och för att 

lättare kunna hitta det viktiga i texten. Sedan skickade vi våra transkriptioner till varandra 

så vi fick ta del av vad den andra personen fått fram i dess intervjuer. Sedan träffades vi 

och gick tillsammans igenom fråga för fråga vad de intervjuade hade svarat och letade 

dels efter likheter men också olikheter, men även eventuella mönster, samt att vi hade 

stort fokus på att försöka hitta material som besvarade våra frågeställningar. Först valde 

vi att döpa var och en av pedagogerna till en av siffrorna ett-åtta för att sedan klippa ut 

deras svar och lägga svaren i högar efter pedagog, men vi upptäckte snabbt att det blev 

väldigt stökigt och tidskrävande att leta bland lapparna, så vi ändrade taktik till att öppna 
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upp fyra intervjuer var på datorn för att sedan gå igenom dem fråga för fråga och 

samtidigt skriva vad vi såg i svaren på ett dokument på datorn. 

Tillförlitlighet  
 

Reliabilitet är ett begrepp som mäter om undersökningen stämmer, eller om risken finns 

att man fått fram resultaten av en slump. Därför är det viktigt att intervjusituationen blir 

lika för deltagarna med samma frågor som ställs på liknande sätt (Trost, 2005, s.111). Vi 

förklarade även de frågor som intervjupersonerna inte förstod men begränsade 

följdfrågorna då vi ville hålla oss inriktat till frågorna om barnens delaktighet och 

inflytande i läsvilan. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer, här är man ute 

efter förändringar i de svar som ges (Trost, 2005, s.111). 

 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur olika pedagoger uppger arbetar med 

barnens delaktighet och inflytande i läsvilan, men för att få reda på hur de arbetar i 

praktiken hade vi kunnat göra observationer, vi menar att detta hade kunnat stärka vår 

studie. Med tanke på syftet valde vi att använda kvalitativa intervjuer som metod, detta 

ansåg vi som den lämpligaste metoden till vårt syfte då det ger validitet i detta 

sammanhang, här fick vi dessutom svar på våra frågeställningar.  

Begreppet validitet kan förklaras som ett mått på hur man mäter det som var planerat att 

undersöka, den ska mäta det som den är avsedd att mäta (Trost, 2005, s. 113). Här ville 

vi få fram pedagogernas tankar kring arbetet med barnens delaktighet och inflytande i 

läsvilan, detta fick vi fram genom intervjuerna som gjordes. För att få fram reliabilitet i 

vår intervju valde vi att inte påverka de svar som intervjupersonerna gav, därför undvek 

vi påståenden, värderingar och ledande frågor. Dessutom formulerade vi enkla frågor 

som intervjupersonen enkelt kunde förstå för att undvika missuppfattningar. Vi har 

dessutom valt att ha begränsat med följdfrågor då vi ville ha inriktade svar på just 

delaktighet och inflytande i läsvilan. Vi använde oss av ljudinspelning och skriftliga 

anteckningar under våra intervjuer då man får med alla svar på ett säkert sätt (Bell, 

2006, s. 159), detta menar vi stärkte reliabiliteten.  Vi formulerade även intervjufrågor 

som var enkla att förstå utan värderande och ledande frågor för att inte påverka 

reliabiliteten. 
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 Analys och resultat 
 

I denna del kommer en kort presentation av de pedagoger som deltagit i vår 

intervjustudie, observera att vi har hittat på andra namn till dessa personer för att hålla 

dem anonyma. Vi väljer i vår text att benämna de intervjuade som pedagoger, då de är 

både förskollärare och barnskötare till yrket.  

Materialet analyseras utifrån de teoretiska perspektiven vi valt. Vi kommer att redogöra 

för de svar vi fick av pedagogerna genom att dela upp materialet rubrik-vis. Här 

analyserar vi bland annat de likheter och skillnader vi fått fram i läsvilorna utifrån 

pedagogerna själva och deras reflektioner. 

Presentation av pedagoger  
 

Johanna har arbetat som förskollärare i 15 år. Just nu jobbar hon på en förskola i en 

mindre ort utanför Uppsala. Förskolan är en syskonavdelning med 14 barn inskrivna.  

 

Henrietta har arbetat som förskollärare i 11 år. Förskolan hon arbetar på ligger på en 

mindre ort utanför Uppsala. Förskolan har 14 barn inskrivna och barnen är mellan 1-5 

år.  

 

Maja har arbetat som förskollärare i 1 ½ månad. Förskolan hon jobbar på ligger i 

Uppsala kommun. På avdelningen där Maja arbetar går det 24 barn i 1-3 års ålder.  

 

Kristina har arbetat som barnskötare i 12 år. Förskolan hon arbetar på ligger i en 

kranskommun till Uppsala och har 18 barn i åldrarna 1-5 inskrivna.  

 

Kerstin har arbetat som förskollärare i 25 år. Kerstin arbetar på en mångkulturell 

förskola med flerspråkiga barn i åldern 3-5år. 

 

Barbro blev färdigutbildad förskollärare -92 och har jobbat inom förskola sedan dess. 

Barbro arbetar på en mobila förskolan med flerspråkiga barn. 
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Lina blev färdigutbildad förskollärare -96 men har haft uppehåll ett par år då hon arbetat 

inom andra områden, nu är hon tillbaka som förskollärare igen. Just nu jobbar Lina på 

småbarns avdelning i en mångkulturell förskola med flerspråkiga barn. 

 

Veronika har arbetat på förskolor sedan -88. Veronika jobbar på en mångkulturell 

förskola med flerspråkiga barn, de flesta av dessa barn saknar det svenska språket. På 

hennes avdelning är barnen mellan 1-5år, där går även syskon. 

Läsvilan som rutin på förskolan 
 

Samtliga av de intervjuade pedagogerna säger att läsvilan pågår dagligen på 

förskolorna, eller att de i alla fall har för avsikt att hinna med läsvilan dagligen. Det är 

betydelsefullt för barnen att ha rutiner på förskolan, att arrangera läsvila som en daglig 

rutin på samma plats i verksamheten ger barnen trygghet (Fox, 2010, s. 39). Barbro 

berättar att det kan se olika ut på den mobila förskolan beroende på vart de åker, hinner 

de inte ha läsvila får barnen istället själva bläddra i böckerna och sitta och titta 

tillsammans med varandra.  Veronika berättar att på hennes förskola delar de in barnen i 

smågrupper där halva gruppen får ha läsvila medan den andra gruppen leker för att 

sedan bytas av. Veronika säger att hon alltid utgår utifrån barnen om de vill vara med på 

läsvilan eller inte, då det inte är bra för barngruppen om ett av barnen stör, detta menar 

hon kan påverka och spegla av sig till de andra barnen om ett av barnen vill leka och har 

svårt att sitta stilla, hon berättar vidare: 

 

”Det beror på barnen, hur dem verkar vara “i form” eller vad man ska säga, 

beror på vilka barn man har. Man ser om dem är trötta, spralliga eller vill 

göra något annat. Man får vara flexibel, det är mycket som spelar in, man 

kan inte veta hur barnen är i förväg” – Veronika 

 

Tidpunkt på läsvilan 
 

Samtliga pedagoger förutom Maja uppger att dem läser för barnen efter lunchen. Några 

av pedagogerna uppger att det är en återkommande rutin på förskolan när de minsta 

barnen sover. Läsvilan brukar vara en daglig rutin på de flesta förskolor efter lunchen. 
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Enligt Damber, Nilsson & Ohlsson (2013, s.44) brukar de äldre barnen på förskolan vara 

med på läsvilan då de yngre barnen sover. Några pedagoger i vår studie berättar även 

att personalen byter av varandra för raster under denna tidpunkt, då vill dem ha barnen 

samlade. 

”Innan lunchen läser vi, de brukar vara ledsna, hungriga och trötta så då 

passar det bra att läsa lite. Jag brukar också läsa när småbarnen kommit 

upp från vilan för att ge en mjukstart” – Maja 

 

”Efter lunchen, det är bra med en lugn stund så barnen får smälta maten när 

de yngre sover. Det blir en naturlig stund på förskolan”. – Veronika 

Utformning av läsvilan 
 

Av intervjuerna kan vi utläsa att läsvilorna kan se olika ut. Flertalet av pedagogerna 

uppger att de tar vara på barnens åsikter och tankar. När pedagogerna tar vara på 

barnets tankar och åsikter ser dem det kompetenta barnet i sina ögon, som har egna 

tankar och förmågor. Detta kan även kopplas till ett av läroplanens mål, att barnen ska 

ges chans att utveckla sin förmåga till att uttrycka sina egna åsikter och tankar, genom 

detta ska barnet kunna påverka situationen (Lpfö98, 2010, s.12).  Kerstin lyfter i intervjun 

att alla barnen kanske inte vill bli störda i läsvilan genom frågor och funderingar, då 

barnen kan komma av sig och tappa koncentrationen, här väljer några pedagoger att 

läsa först för att sedan prata om innehållet. Detta tar Westlund (2009, s.142) upp som ett 

dilemma rörande högläsning i barngrupp. Dilemmat handlar om ifall barnen ska ha rätt 

att avbryta läsningen med tankar och funderingar eller inte, då det kan störa andra barns 

koncentration så de kommer av sig och inte hittar tillbaka till in i sagan. Lina och Barbro 

lyfter att barnen även får läsa för pedagogen ibland, och berätta om vad som händer på 

bilderna. 

 

”Jag läser när barnen tittar på bilderna, och vi pratar då också om boken, 

vad som händer, vad vi kan se och så. Barnen får också läsa för mig och 

berätta om bilderna, det är inte bara jag som ska läsa” – Lina 
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”Vi brukar prata om texten och bläddra både fram och tillbaka för 

reflektioner. Jag förklarar det som barnen inte förstår. Dem vilar och är 

delaktiga på ett avslappnat sätt” – Kerstin 

Läsvilans syfte 
 

Pedagogerna berättar att syftet med läsvilan dels är att få en lugn och ensam stund med 

barnen och att det även kan vara ett tillfälle att prata om olika ämnen. De fyra 

förskolorna med en stor del flerspråkiga barn hade språkutveckling som det främsta 

syftet. Det kom även upp andra områden som att lyssna, diskutera, att barnen ska få 

chans att läsa för pedagogen och att man tar hänsyn till andra människors behov. 

 

”Barnen lär sig nya ord. Och sen se att det finns olika tankar och åsikter när 

vi pratar, att man kan förstå på olika sätt, barnen får förståelse för varandra.” 

– Kerstin 

 

Enligt Lenz Taguchi och Åberg (2005, s .64-65), är det pedagogerna som ska se till så 

att barnens delaktighet och inflytande ingår i verksamheten. Detta menar dem kan vara 

att låta barnen uttrycka sina egna åsikter och tankar, de behöver även kunna lyssna på 

andra i barngruppen. Här ska barnen få tänka på sitt eget vis men samtidigt respektera 

de tankar och åsikter som andra barn och vuxna har. 

Valet av litteratur i läsvilan 
 

Intervjuerna visar att det är varierat hur valet av litteratur till läsvilan sker. Katarina säger 

att hon ofta väljer böcker eftersom hon har ett uppdrag och ett styrdokument att arbeta 

emot och då är det ibland nödvändigt av henne att bestämma ibland. Flertalet 

pedagoger uppger att de ofta låter barnen välja litteratur, detta kan ske på olika sätt. Ett 

sätt som kommit fram genom intervjuer är att pedagogen väljer ut ett antal böcker som 

barnen sedan kan välja bland, detta är något som Westlund, (2010, s. 83-84) bekräftar 

är ett vanligt sätt för pedagoger att arbeta med inflytande och delaktighet. Det är också 

dessa små val som gör barnen redo för att göra större val senare i livet (Westlund, 2010, 

s. 84-85). Westlund (2010, s. 86) refererar till Gerison Lansdown som menar att det är 
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viktigt att vi ser barnet som kompetent och att vi vågar ge barn ansvar, samtidigt som 

detta är en svår balansgång att ge varje barn lagom mycket ansvar utifrån sin mognad.  

Att pedagogerna låter barnen göra dessa små val för att förbereda dem för större val 

kan också kopplas till Jerome Bruners begrepp Scaffolding, som innebär att pedagogen 

stöttar barnet i sin utveckling tills det är mogna nog att klara sig själva (Smidt, 2010, 

s.163-164). 

”Ibland väljer jag ut tre böcker som de får välja mellan, dels för att jag väljer 

böcker som jag ser ett bra syfte med, då får de vara delaktiga men på en 

nivå som jag ser som lagom” – Kristina 

 

Det Kristina säger kan kopplas till det som i står Lpfö, 98/10, (s.12), där det står att det 

är upp till förskolläraren att bestämma hur barnets delaktighet och inflytande skall se ut, 

beroende på dess ålder och mognad. Veronika uppger att hon brukar fråga barnen vilka 

böcker de vill att hon skall läsa, hon upplever att det brukar fungera bra. 

 

En pedagog berättade i intervjun att barnen i vissa fall väljer för långa böcker så att de 

riskerar att tröttna, eller att boken har lästs många gånger redan, alternativt att hon tror 

att boken kommer vara för svår för barnen brukar hon prata med barnen om det. Här 

väljer hon att ta en annan bok passande barnens utvecklingsnivå för att dem ska förstå, 

på så sätt ser vi att hennes tankar han kopplas till den proximala utvecklingszonen, att 

de får en lagom stor utmaning. Att prata med barnen i dessa situationer kan öka 

barnens förståelse för att människor kan ha olika tankar och åsikter. Ett av förskolans 

uppdrag är att förbereda barn för att bli medborgare i ett demokratiskt samhälle och att 

lära sig att ta hänsyn till andras tankar och viljor är ett sätt enligt Westlund, (2010, s. 94-

96). 

 

En av anledningarna till att Veronika väljer att låta barnen bestämma bok är för att hon 

upplever att barnen blir mer motiverade till att lyssna om de är en bok de gillar. Om detta 

säger Lpfö, (98/10, s. 12) att barn skall ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och att 

dessa åsikter skall respekteras. Barbro och Johanna uppger att de ofta väljer böcker 

som har en koppling till något tema eller något ämne som är aktuellt. Damber, Nilsson & 

Ohlsson, (2013, s .45) säger att det är vanligt förkommande att pedagoger väljer böcker 

efter ett visst tema som de arbetar med tillsammans med barnen. Vidare menar de att 
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det är fördelaktigt att väljer böcker efter tema då det för barnen kan skapa möjlighet till 

en utvecklad förståelse för tema området. 

Barnens delaktighet i läsvilan 
 

Maja uppger att hon försöker ta vara på barnets intresse när hon märker att det finns. 

Detta kan vara när hon märker att barnet visar intresse för något de ser på en bild, då 

stannar hon upp och låter barnet peka och prata om det på bilden. Att ta vara på barnets 

intresse är något som även Kerstin påpekar: 

 

”Ibland behövs det bara att man ska räkna saker, och sen gå in i 

handlingen, att man får börja tvärtom” – Kerstin  

 

Detta kan kopplas till det Strandberg, (2006, s. 66) skriver, att Vygotskij menade att barn 

lär sig bäst när de har ett intresse för det som de upplever. Barbro säger att hon inte 

tvingar någon att sitta och lyssna på en bok som de inte tycker om, att de då istället kan 

få gå och sätta sig och rita eller något annat. Lenz, Taguchi och Åberg (2005, s. 69) 

skriver att det är omöjligt att få alla barn i en och samma grupp att tycka att samma sak 

är spännande, och att det är viktigt att försöka se vad barnet är intresserat av. I ett 

temaarbete kanske boken är helt ointressant för ett barn, medan att rita något som har 

med temat att göra kanske fångar barnets intresse.  

 

För att stärka barns inflytande och delaktighet är det viktigt att de känner sig delaktiga, 

att de får möjlighet att påverka sådant som för dem är viktigt (Westlund, 2010, s. 92-93). 

Lina uppger att de små ofta gillar att bläddra och titta mer än att kanske lyssna och då är 

det ett sätt för de att känna sig och delaktiga. 

Delaktighet och Inflytande i biblioteket 
 

Samtliga pedagoger förutom Maja uppger under intervjuerna att de på något vis har 

tillgång till bibliotek eller bokbuss. På förskolan där Maja arbetar har de ännu inte fått 

tillgång till bokbuss eller bibliotek, men inom en snar framtid planeras det att en bokbuss 

skall komma till förskolan regelbundet.  Lina och Veronika säger att bokbussen kommer 

till dem ungefär en gång per månad, i bokbussen brukar barnen få vara med och välja 
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böcker som de vill ha i förskolan. Barbro och Kerstin uppger att de ibland besöker 

biblioteket för att gå på teater och brukar då passa på att låna böcker tillsammans med 

barnen. Barbro och Kerstin säger att de brukar låna böcker som de tror passar barnen 

eller det temat som de har på förskolan. Johanna uppger att hon brukar boka tid på 

biblioteket och då lånar hon ofta böcker utifrån temaarbetet. Henrietta och Kristina 

uppger att de väljer att gå till biblioteket på privat tid, Kristina berättar i intervjun att de 

har ungefär 2 km till biblioteket, “det kanske inte låter långt men för 4-5 åringarna som 

inte kan åka vagn så är det en bit att gå och det tar ofta ganska lång tid”, Kristina uppger 

också att biblioteket ofta är välbesökt och att barn inte riktigt förstår det där med att inte 

prata högt osv, hon är rädd att de som sitter där skall bli störda. Hon säger också att hon 

är rädd att barnen skall ha sönder något. Detta är något som även Veronika säger sig ha 

upplevt: 

 

”Men det som är svårt är det här att lära barnen vara rädd om böcker, det 

har jag tänkt i flera år, de slänger och river” – Veronika 

 

När barnet väljer att inte delta 
 

Lina, Veronika, Barbro och Kerstin uppger att en anledning till att de tror att barn inte vill 

delta i läsvilan är att bokens språk är för svårt, eller att bokens handling är för svår. 

Detta kan kopplas till Vygotskijs sociokulturella teori om den proximala 

utvecklingszonen, där han menar att svårigheten ska läggas strax föra barnets 

utveckling så hen klarar av det med lite stöd. Men det ska samtidigt inte vara alltför svårt 

så barnet inte klarar av utmaningen trots stödet från den vuxna (Vygotskij, 2001, s. 15).  

 

Johanna uttryckte följande: 

”Vi läste en bok om barnkonventionen, där märkte jag att de inte alls förstod 

vad den handlade om eftersom de började prata om hål i byxorna osv” 

 

Barbro uttrycker: 

“Ibland får man ju ta en annan lättare bok om de är språket, då kanske man 

får ta några barn, om vi ser att dem inte förstår, för de kanske inte är så kul 

att lyssna på det man inte förstår” 



UPPSALA UNIVERSITET     Alexandersson, Frida & Falk, Nina 

32 

 

Ett par av pedagogerna uttrycker att det ibland kan vara yttre faktorer som gör så att 

barnet väljer att inte fokusera på läsandet. Det kan vara att det springer personal genom 

rummet när de läser, att det händer något spännande utanför fönstret eller att de helt 

plötsligt får syn på en leksak som de absolut vill leka med. Lenz, Taguchi och Åberg 

(2005, s. 69) skriver att det är en utmaning för förskollärare att hitta aktiviteter som 

fångar allas intresse och ligger på lagom nivå för alla. 

 

Barbro nämner att hon tror att barn idag inte blir lästa för så mycket hemmavid, att tv-

spel och andra medier har tagit över lite och då blir barnet ovan att sitta och lyssna. 

Förskolläraren Kerstin säger att det är en utmaning att hitta en bok som alla i en stor 

barngrupp gillar och detta kan leda till barn väljer att lägga fokus på andra saker. 

Ibland stöts det på problem i läsvilan, det kan vara att någon inte sitter stilla, någon 

kanske upplever att de inte ser bilderna. Då brukar Henrietta prata med barnen om 

problemet och försöka komma fram till hur de kan lösa det till nästa läsvila. 

Hinder för delaktighet och inflytande i läsvilan 
 

Av de åtta pedagoger vi intervjuade tyckte tre att de hade för stora barngrupper under 

läsvilan då det brukade ha uppemot sju-åtta barn. De fyra pedagogerna som arbetade 

med flerspråkiga barn hade en mindre barngrupp i läsvilan än de andra, här ingick som 

högst fem barn och pedagogerna var nöjda med antalet. Även Henrietta som inte 

arbetar på en flerspårig avdelning hade omkring fem barn i läsvilan, även hon tyckte att 

antalet var lagom. De pedagoger som hade flerspråkiga barn i läsvilan upplevde att de 

tog längre tid att läsa i en sådan barngrupp och tyckte därför det var bra med färre barn. 

En del pedagoger lyfte att de inte ville ha med för många barn i läsvilan då barnen ska få 

tid och chans till delaktighet i form av diskussioner och frågor. 

 

”Jag tycker det är ett lagom antal för då hinner man med frågor och sådant 

som barnen undrar, allra helst barnen som inte har det svenska språket, de 

måste titta på bilderna väldigt mycket hela tiden. Och ju fler barn så kanske 

det är någon som tappar intresset och förstör, men två-tre i läsvilan tycker 

jag är lagom” – Lina 
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Johanna tar upp att åldersspannet på barnen har gjort det svårt att hitta passande 

böcker till de olika åldrarna då hon arbetar på en syskonavdelning. Hon skulle vilja dela 

in barnen i två grupper, en grupp med tre-åringarna och en grupp med fem-åringarna för 

att de lättare ska kunna förstå boken och delta i läsvilan. Detta kan kopplas med 

Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen, här ska svårighetsgraden ligga lite 

före barnets utveckling, det finns en risk att böckerna som är lämpliga för en fem-åring 

kan bli för svår för en tre-åring (Hwang och Nilsson, 2011, s. 67). 
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8. Diskussion 
I följande kapitel följer en diskussion kring metoden, sedan kommer vi att diskutera 

resultatet som framkommit i studien. Slutligen kommer vi att diskutera vilka möjligheter 

vi ser till fortsatt forskning inom delaktighet och inflytande i förskolan. 

 

Reflektion över metod 
 

I början av processen med detta arbete hade vi lite bråttom och började skriva 

intervjufrågor och intervjuade ett par pedagoger innan vi egentligen hade bestämt oss 

för vad vi exakt skulle skriva om, vilket gjorde att vi fick utföra ytligare en intervju med 

två av pedagogerna med de nya frågorna. När vi bokade intervjuerna bad vi om att få ca 

30 min per intervju och detta visade sig vara lagom, då vi hann med att fråga det vi ville 

och intervjun blev effektiv då både den vi intervjuade och vi var medvetna om hur 

mycket tid vi hade att tillgå. Under intervjuerna valde vi att anteckna svaren utifall 

ljudinspelningen skulle försvinna. Detta ledde till att vi ibland kände att vi tappade fokus 

på vad den intervjuade sa och det kan ha lett till att vi inte snappade upp när de 

eventuellt behövdes följdfrågor eller förklaringar till de befintliga frågorna för att få ut så 

mycket som möjligt av intervjun. Vi är medvetna om att kompletterande observationer 

hade kunnat leda till att vi sett vad pedagogerna faktiskt gör i praktiken, men vi bedömde 

att tiden inte skulle räcka till för att genomföra både intervjuer och observationer. Valet 

att endast göra intervjuer tycker vi dock har gett oss den kunskap vi behöver för att 

kunna genomföra denna studie. 

 

Tidpunkt och utformning av läsvilan 
 

Samtliga av de åtta intervjupersonerna i vår studie uppger att läsvilan sker dagligen på 

förskolorna, denna rutin har dem alla gemensamt. Enligt Fox (2010, s. 39) får barnen i 

detta sammanhang trygghet då det sker varje dag som en rutin på förskolan. Även den 

tidigare forskningen visar på att läsvilan är en pågående rutin på de flesta förskolor. Den 

tidigare forskningen som vi fått fram visar dock att läsvilan brukar vara i form av en 
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passiv aktivitet där barnen ska sitta stilla, lyssna och varva ner. I föreliggande studie har 

pedagogerna sagt sig ha ett djupare syfte med läsvilan där barnen deltar och får 

inflytande på olika sätt inom pedagogens ramar. 

 

Studien visar att utformningen av läsvilan kan se olika ut, det framkom dock att de flesta 

av pedagogerna ansåg att de tog vara på barnens olika åsikter och tankar. Enligt Lenz 

Taguchi och Åberg (2005, s. 64-65) är det pedagogens uppgift att få med barnens 

delaktighet i verksamheten, att låta barnen uttrycka egna tankar och åsikter är här ett 

exempel, barnen ska även lära sig lyssna på vad andra barn och vuxna har att säga. 

Här kommer även ett av förskolans läroplansmål in, att barnen i verksamheten ska få 

delta med att uttrycka åsikter och tankar för att kunna påverka olika situationer Lpfö 

98/10 (s. 12), alla barn ska få chans att tänka fritt samtidigt som respekt för andras 

åsikter visas – en sådan miljö ska pedagogerna på förskolan arbeta fram för att barnen 

ska kunna påverka sina dagar i verksamheten. Även Westlund (2010, s .83-84) tar upp 

att barnen påverkar förskolans innehåll genom bland annat samtal och diskussioner 

med varandra. Vygotskij lyfter delaktighetens viktiga betydelse, han menade att 

delaktighet är en grundläggande förutsättning för barnens utveckling och lärande. 

 

Två av pedagogerna som deltog i studien lyfter att det inte bara är pedagogerna som 

kan läsa för barnen, utan att barnen även kan läsa högt för pedagogerna och de andra 

barnen på förskolan om de själva vill eller tar initiativ till det. Här får barnen chans att 

påverka sin egen tillvaro som även Arnér (2009, s. 14) tar upp, att pedagogerna ska 

uppmärksamma barnens initiativ och idéer. Fox (2010, s .41) säger att barn kan fortsätta 

utvecklas genom att låtsas-läsa, detta kan dem göra när de berättar sagan utifrån den 

text de kommer ihåg av högläsningen. 

 

På den mobila förskolan säger pedagogen att läsvilan ibland inte hinns med beroende 

på vart dem åker. Här får barnen istället titta i böckerna på egen hand utan en pedagog 

som läser för dem. Här får barnen ta ansvar då de själva får titta i böckerna som finns i 

bussen, de får titta antingen själva eller tillsammans med varandra, samt välja böcker. 

Här får barnen inflytande i verksamheten då de kan påverka sina egna val, men det är 

samtidigt som Westlund (2010, s. 92-93) tar upp sker inom pedagogens ramar. Här 

bestämmer pedagogen aktivitet, att barnen ska titta i böckerna, men barnen får själva 
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bestämma på vilket sätt, antingen själva eller tillsammans med varandra, val av bok, om 

de vill prata om boken eller vara tysta när de bläddrar osv. Sätter inte pedagogen upp 

ramar som säger vad barnen får välja bland kan det leda till att barnen får för stort 

inflytande över verksamheten, som i sin tur ger barnet för stort ansvar över sin 

utveckling, även detta tar Westlund (2010, s. 92-93) upp, hon säger även att 

pedagogerna på förskolan ger barnen inflytande genom valmöjligheter. Även Lenz 

Taguchi och Åberg påpekar att barnens delaktighet inte handlar om att ge barnen allt 

ansvar och låta dem göra vad de vill. 

Möjligheter till delaktighet och inflytande hos barn i läsvilan 
 

Studien visar att pedagogerna anser att de arbetar med att få delaktighet och inflytande 

hos barnen i läsvilan, merparten av pedagogerna angav att de använder ungefär samma 

tillvägagångssätt. 

 

Flertalet pedagoger uppger att barns intresse är centralt när de planerar läsvilan. Att 

pedagoger utgår från barns intresse får stöd från Lpfö 98/10 (s.12), som säger att 

barnets intresse skall ligga till grund för planering av verksamheten, samt från Vygotskij 

som menade att barn lär sig bäst när de har intresse för det som de upplever 

(Strandberg, 2006, s. 66). Att utgå ifrån barns intresse kan se olika ut. En pedagog som 

arbetar med de något yngre barnen, som i många fall inte har ett språk som inte är fullt 

utvecklat, uppger att hon brukar låta barnet bläddra i boken, eller att hon tar en paus i 

läsandet för diskutera något som barnet finner intressant i boken för att få in delaktighet 

och inflytande. För de äldre barnen kan det handla om att man får bestämma i vilken 

utsträckning barnet vill delta i läsvilan, om barnet inte vill delta så kan pedagogen 

erbjuda alternativa aktiviteter medan läsvilan fortgår. Lenz, Taguchi och Åberg (2005, s. 

69) menar att det är svårt att hitta aktiviteter som alla barn uppskattar, barnet kan 

tillexempel sitta och rita något istället. Enligt vår studie så är det ofta dessa små val som 

ger barn delaktighet och inflytande i läsvilan. 

 

Ett sätt som var vanligt förekommande och som nästan alla pedagoger uppgav var att 

låta barnen välja böcker. Dessa val skedde ofta inom av pedagogerna redan satta 

ramar, som att tillexempel få välja böcker inom ett visst tema eller att välja bland böcker 
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som pedagogerna ansåg vara lämpliga för deras ålder och mognad. Detta sätt beskrivs i 

litteratur som ett väldigt vanligt sätt för pedagoger att arbeta med delaktighet och 

inflytande (Westlund, 2010, s. 83-84). Detta tyder på att det svar vi fått fram genom våra 

intervjuer förmodligen skulle vara vanligt förekommande om vi intervjuade pedagoger i 

ett annat län. Vår studie visar att nästan samtliga på något sätt använder sig av bibliotek 

eller bokbussar i olika utsträckning.  En pedagog stack ut på så sätt att hon valde att låta 

barnen välja helt fritt bland böckerna, eftersom hon upplevde att barnen koncentrerade 

sig bättre och vart mer motiverade om dem var intresserade av det som lästes. Enligt 

Lpfö 98/10 (s. 12), är det upp till förskolläraren att bestämma hur mycket inflytande och 

delaktighet ett barn skall ha i verksamheten, så valet att låta barn bestämma helt finns 

det stöd för. Ett sätt att använda sig av biblioteket för att få in barns inflytande och 

delaktighet var att ta med barnen till biblioteket/bokbussen och välja böcker som de ville 

ta med till förskolan. Om dessa val var inom pedagogernas redan satta ramar eller om 

barnen fick välja fritt framkom inte, men i efterhand hade det varit intressant att gå in på, 

då bibliotek ofta har många olika slags böcker, däribland böcker som inte är typiska 

barnböcker. Samtliga pedagoger uppgav varför de gjorde som de gjorde och en stor del 

använde Lpfö 98/10 (s.12), som stöd för deras val. 

Hinder för barns delaktighet och inflytande 
 

I denna studie har vi funnit en del hinder som kan påverka barnens möjlighet till 

delaktighet och inflytande i läsvilan. 

 

En av pedagogerna uppger att hon alltid utgår utifrån barnen när hon ska ha en läsvila 

på förskolan. Här läser hon av hur barnet verkar må just för stunden. Är något barn 

sprallig väljer hon att inte ha med detta barn i läsvilan, då får barnet leka istället. Hon 

menar att det kan underlätta för andra barn i barngruppen då uppspelta barn kan spegla 

av sig och locka andra barn till lek och spring, som i sin tur kan påverka och hindra 

barnen som vill lyssna på läsvilan att delta om större fokus läggs på de livliga barnen. 

Även en annan pedagog säger att hon inte tvingar barnen att vara med i läsvilan. Vill 

barnet göra något annat får därför barnet göra det, här ser vi att barnen har inflytande 

över verksamheten samtidigt som barnet får inflytande genom att välja göra något annat 

utifrån pedagogens ramar. Arnèr (2009, s.14) lyfter inflytande till att barnen i 

verksamheten ska få chans och möjlighet att påverka olika situationer den är med om. 
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Lenz, Taguchi och Åberg (2005, s. 69) påpekar dessutom att det kan vara svårt att 

fånga alla barnens intresse då alla kanske inte tycker om samma saker. 

 

Ett annat hinder för barns delaktighet och inflytande i läsvilan som en annan pedagog 

tog upp var att en del barn i barngruppen behöver tystnad och koncentration i 

högläsningen för att komma in i sagan. Vill ett annat barn avbryta för att prata om boken 

kan de barn som behöver koncentration komma av sig och ha svårt att hitta tillbaka in i 

boken igen. Denna pedagog löste detta genom att först läsa boken och sedan diskutera 

den. Även Westlund (2009, s.142) tar upp detta som ett hinder i läsningen. 

I vår studie har vi även funnit hinder i biblioteksbesöken. Olika dilemman som tas upp i 

biblioteksbesök är att barnen är högljudda och stör de andra på biblioteket, rädsla finns 

även hos en pedagog att något barn ska förstöra något då denna pedagog upplever att 

en del barn river och sliter böcker. Lenz, Taguchi och Åberg (2005, s. 64-65) tar upp att 

pedagogerna behöver skapa tillfällen för barnen där de får möjlighet till inflytande och 

delaktighet. Om biblioteksbesöken då tas bort från barnen på grund av rädsla av att de 

förstör eller har sönder, tar ett tillfälle bort i verksamheten där barnens chans till ansvar, 

delaktighet och inflytande minskar. 

 

Några pedagoger berättade att för stor barngrupp även kan leda till hinder för 

delaktighet bland barnen då de fick mindre tid till att diskutera bokens innehåll. En 

pedagog berättade även att det kan vara svårt att fånga alla barnen i stora barngrupper, 

att det ofta blir så att något barn tappar intresse och därför förstör läsvilan för de andra. 

En pedagog tar upp åldersspannet som ett hinder för barnens delaktighet. Hon har 

läsvila för en barngrupp mellan tre till fem år och säger att det då är svårt att hitta 

passande böcker som gör alla barnen delaktiga. Denna pedagog har en önskan att dela 

in barnen utifrån ålder för att de ska få större chans att delta och få mer förståelse. 

Hwang och Nilsson (2011, s. 67) tar upp Vygotskijs begrepp om den proximala 

utvecklingszonen. Går man utifrån den proximala utvecklingszonen ska man anpassa 

svårighetsgraden så den ligger en liten bit före barnets utveckling, det ska inte vara för 

stort avstånd som i detta fall då det skiljer sig två år på barnens ålder. Barnen ska ha 

chans att klara av och vara delaktig i läsvilan med lite hjälp och stöttning.   
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Förslag till vidare forskning 
 

Det hade varit intressant att studera hur pedagoger tolkar begreppen delaktighet och 

inflytande eftersom det enligt Arnér och Tellgren (2006, s. 15) är av stor vikt att 

problematisera innebörden av begreppen inflytande och delaktighet, eftersom det inom 

skolvärlden inte finns någon tydligt definition av dem. Det hade varit intressant att se om 

det finns något samband mellan pedagogernas tolkning av begreppen och hur de 

arbetar med delaktighet och inflytande, här hade man kunnat undersöka vidare genom 

att observera de intervjuade pedagogernas läsvilor för att se om svaren vi fick stämmer 

överens med praktiken. 
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9. Slutsats 
 

Innan vi började med denna studie föreställde vi oss att läsvilan var en aktivitet där 

barnen inte hade något större inflytande och delaktighet. Tidigare forskning 

bekräftade det vi trodde då den uppgav att läsvilan var en relativt passiv aktivitet för 

barnen där dem inte hade någon möjlighet att inflytande och delaktighet.  

Med stöd i tidigare forskning blev resultatet annorlunda än vad vi hade tänkt oss. 

Intervjuerna pekar på att pedagogerna överlag har skapat ett syfte i det “tysta”, och 

delaktighet och inflytande var ett av dem, men att vi har upplevt att vi inte fått tagit del av 

syftet när vi varit ute i verksamheten. I denna studie såg vi regelbundna mönster i hur 

pedagoger arbetar för att ge barn möjlighet till delaktighet och inflytande och det var 

framför allt val av bok och att ta vara på barns intressen. De hinder som pedagoger 

upplever för att ge barn möjlighet till inflytande och delaktighet är bland annat att det 

finns för lite personal på förskolorna, just tiden efter lunch är kritisk då pedagoger skall 

ha sina raster och då kan det vara svårt att ha flertalet läsvilor som är anpassade efter 

ålder. Ofta måste pedagoger lösa det genom att blanda åldrar i läsvilorna vilket de 

upplever är negativt då det är svårt att hitta böcker som fungerar på en nyss fylld tre- 

åring och ett barn som snart skall fylla sex. Detta arbete har gett oss inspiration till hur vi 

som förskollärare kan arbeta med delaktighet och inflytande i läsvilan när vi kommer ut i 

verksamheter. 
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11. Bilaga: Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Har du intresse av litteratur? 

3. Hur tror du att din inställning till litteratur kan påverka barnen? 

4. Hur många barn brukar ingå i läsvilan? 

5. Tycker du det är ett lagom antal? 

6. Hur ofta sker läsvilan, ungefär? 

7. När sker läsvilan? Varför just då? 

8. Hur brukar din läsvila se ut? 

9. Vad har du för syfte med läsvilan? 

10. Hur sker valet av litteratur i läsvilan? – brukar barnen få välja? 

11. På vilket sätt tycker du läsvilan är viktig? 

12. Får barnen chans att vara delaktiga i läsvilan? Och på vilket sätt? 

13. Har ni tillgång till bibliotek/bokbussar? – hur använder ni er av dessa? 

14. Händer det att något barn inte vill delta under läsvilan – varför tror du det blir så? 

 


