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Studien syftar till att studera hur de yngre barnens beteenden i läspraktiker kan 
förstås som en demokratisk fråga. Studien är kvalitativ och metoden som 
används är deltagande observation med inspiration av ett etnografiskt 
arbetssätt. Resultat visar att barnen på olika sätt gör motstånd i de 
maktrelationer som uppstår i läspraktikerna i förskolan. Barnens motstånd sker 
delvis verbalt men främst med hjälp av kroppen som uttrycksmedel. Slutsatsen 
av vår studie är att om pedagogerna ska kunna skapa en demokratisk 
verksamhet för alla barn, behöver de utgå från barnens alla uttrycksätt, vilket 
möjliggör att barnens motstånd då kan betraktas som ett demokratiskt uttryck. 
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1 Inledning 

Bland Sveriges invånare är ca två miljoner barn under arton år. Cecilia Von Feilitzen 
(2004) har i sin forskning uppmärksammat att svenskar under arton år inte åtnjuter 
sin yttrandefrihet i förhållande till sin del av befolkningen.  Detta är ett 
demokratiproblem.  

Synen på barnet som demokratisk medborgare med rättigheter återfinns i 
förskolans läroplan (Skolverket, 2010, s.4) där det benämns att “Verksamheten ska 
bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar 
och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.”   

Å ena sidan skriver förskolans läroplan att “Förskolan ska vara öppen för skilda 
uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn ska ges möjlighet att bilda 
sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna.” (Skolverket, 
2010. s 5). Å andra sidan visar Johannesen och Sandviks (2009) studie att det är 
barns verbala språk som uppfattas som det “korrekta” framför barns uttryck med sitt 
kroppsspråk. Det resulterar i att de yngre barnen som främst använder sig av sitt 
kroppsspråk riskerar att endast betraktas utifrån vad de inte kan berätta med ord 
istället för vad de faktiskt berättar med sitt uttryck. Kompetens kring små barns 
uttryck blir således en fråga om grundläggande demokratiska rättigheter.    

Utifrån vår erfarenhet i förskolan ser vi att barn har erfarenheter, tankar, och 
idéer som skiljer sig från vuxnas sätt att uppfatta och erfara världen. I vårt möte med 
de yngre barnen i förskolan är vår erfarenhet att det krävs pedagoger som är lyhörda 
och lägger stor vikt vid att försöka förstå och tolka barnets många olika uttryck, för 
att barnen ska få möjlighet att uttrycka sina egna uppfattningar, något som även 
framgår av forskning kring interaktionen mellan förskolepersonal och barn i de yngre 
åldrarna (Hamre, Hatfield, Pianta & Jamil, 2014).   

I förskolans läroplan beskrivs en verksamhet som skapar förutsättningar för barn 
att bli demokratiska medborgare. ”Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former 
och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att 
de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet” (Skolverket, 2010, s. 4).   

Utifrån vår erfarenhet av förskolans verksamhet har vi fått erfara att det är en 
komplex uppgift att utforma en demokratisk verksamhet som gynnar de yngre 
barnen i förskolan. Vi har sett hur pedagoger ofta försöker skapa demokratiska 
former för de yngre barnen i förskolan genom att erbjuda dem valmöjligheter eller 
försöka tolka deras avsikter i vardagliga situationer.   

Enligt Björklund (2008) så kan förskolan ses som en av de micronivåer av 
samhället som formar barnens vardag. Förskolan kan därför ha betydelse för hur 
barnen senare agerar på macronivå när det gäller att handla och existera som 
samhällsmedlem. Hur barns åsikter, känslor och reaktioner bemöts är därför viktigt 
för barnens fortsatta utveckling. Förskolan, skall, enligt Skolverket (2010, s. 10) 
”aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt 
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem”. Den 
pedagogiska utmaningen ligger då i att även tolka uttryck för motstånd och 
frustration i termer av delaktighet och demokrati (McKenna, 2005 ). Det går att tolka 
förskolans läroplans (Skolverket, 2010) beskrivning av hur en demokratisk 
verksamhet bör se ut, som att det främst gynnar de barn som har en verbal förmåga 
att uttrycka sina tankar, åsikter och idéer. Kan en konsekvens bli att demokrati i 
förskolan för de yngre barnen tenderar att endast stanna vid förskönade 
beskrivningar av läroplanens mål och riktlinjer? Dolk (2013) menar att en alternativ 
syn på hur förskolan kan arbeta med demokrati är att börja genom att synliggöra det 
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dagliga motståndet barn gör mot förskolans regler, rutiner och pedagogiska idéer. 
Vad innebär det för de yngre barnens möjlighet att blir delaktiga i en demokratisk 
verksamhet om vi istället börjar betrakta barns motstånd som ett inlägg i ett 
demokratiskt förhandlingsutrymme i förskolan? 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka och analysera hur de yngre barnens beteenden i läspraktiker 
kan förstås som en demokratisk fråga. 
 
Våra frågeställningar är: 

 Hur etableras subjektspositioner i läspraktiker? 

 Hur kan motstånd till subjektspositioner betraktas som en demokratisk fråga? 
 

1.2 Disposition  

Som tidigare benämnts kommer det här arbetet att behandla hur de yngre barnens 
motstånd i läspraktiker tar sig uttryck. Bakgrunden i vår studie har delats in i sex 
delar. Det inleds med en övergripande beskrivning av de yngre barnens möjligheter 
till delaktighet i förskolan, för att sedan beskriva det teoretiska perspektivet med 
inriktning på Foucaults syn på maktrelationer och subjektspositioner. 
Bakgrundsavsnittet avslutas sedan med att ytterligare avgränsa vår studie till barns 
aktiva motstånd.  

Metoden behandlar de metodval och arbetssätt som används i genomförandet av 
studien. I kapitlet redovisas Ansats och datainsamlingsmetod – etnografisk 
inspiration, Urval och genomförande, En dynamisk analysmetod som fokuserar det 
aktiva motståndet, Förförståelse, trovärdighet och pålitlighet samt 
Forskningsetiska aspekter. 

Under kapitlet Resultatpresentation och analytisk tematisering bearbetas och 
analyseras datamaterialet som framkommit i de observationer som studien 
innefattar. Materialet presenteras utifrån fyra olika teman, Övergripande 
presentation av våra observationer, Här är jag! – att bibehålla pedagogens 
uppmärksamhet i läspraktiken, Att ”se sig själv” i ljuset av någon annans berättelse, 
Detta är min värld och Att kroppsligt röra sig i motståndet.  

Diskussionen som är det avslutande avsnittet har delats upp i två delar. Det 
inleds med en metoddiskussion där metodvalet, tillvägagångssättet och etiska 
aspekter diskuteras utifrån för- och nackdelar för studiens resultat. Vidare redogör vi 
för hur barns motstånd kan förstås som en demokratisk fråga. Diskussionsavsnittet 
avslutas med studiens slutsatser samt förslag på fortsatt forskning inom studiens 
valda ämne.  
 

1.3 Avgränsning 

I första skedet av vår litteratursökning började vi med att söka mer övergripande 
kring studier som använt Foucault som teoretiskt perspektiv med inriktning på 
förskolan. Vår databassökning indikerade att det inte fanns så många empiriska 
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studier med detta fokus1. Vi valde därmed att dela upp vår sökning i två delar, en med 
riktning mot Foucaults maktteori och förskolan2 samt en inriktning mot de yngre 
barnens uttryckssätt och delaktighet i förskolan3. Under arbetets gång har vi 
avgränsat vår studie genom att göra vissa begrepp centrala, med fokus på begreppen 
subjektsposition, motstånd, demokrati och de yngre barnen i förskolan. De få 
sökträffar vi fått på Foucault-inspirerade empiriska studier av förskolan med 
inriktning på motstånd och de yngre barnen indikerar att detta är ett område som det 
inte har gjorts så många empiriska studier kring i särskilt hög utsträckning.  
 

 

 
  

                                                     
1 Databas: Eric. Sökord: Foucault, preschool. Antal träffar: 18. Peer reviedw: Ja.  

2 Databas: Eric. Sökord: subjekt, resistance, power, Foucault, preschool. Peer reviedw: Ja. Antal 
träffar: 4. Årtal: 1990-2015 

3 Databas: Eric. Sökord: preschool, interactions, children, teacher. Peer reviedw: Ja. Antal träffar: 575. 
Årtal: 2000-2015 
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2 Bakgrund 

2.1 Att synliggöra de yngre barnen i förskolan 

Enligt Johansson (2009) finns det ett stort behov av forskning kring hur de yngsta 
barnen i förskolan lär av varandra genom samspel och interaktion. Vikten av mer 
forskning kring de yngsta barnens utveckling och lärande framhålls även i 
internationella studier (Coley, Lombardi & Sims, 2015; Pálmadóttir & Johansson, 
2015) för att förskollärare ska kunna ge barnen bättre möjligheter till lärande och 
utveckling.   

Både Johansson (2009), Björklund (2008) och Johannesen och Sandvik (2009) 
betonar att pedagogen måste utgå från barnets alla olika uttryckssätt för att kunna 
skapa sig en förståelse kring barnens intentioner och upplevelse. Johannesen och 
Sandvik (2009) menar att barnen behöver bemötas som likvärdiga subjekt, vilket 
innebär att vuxenvärlden erkänner barnets rättigheter i förhållande till barnets egen 
upplevelsevärld. Författarna understryker att det inte ska spela någon roll om det är 
ett barn under tre år som inte kan uttrycka sig, det är fortfarande individen själv som 
äger upplevelsen och som vet hur den känns.  

Björklund (2008) skriver med hänvisning till pedagogen Roger Säljö att språket 
och mänskliga handlingar är integrerade med varandra eftersom det är genom 
kommunikation och interaktion som tankar, föreställningar och praktiska 
erfarenheter både reproduceras och förnyas. Johannesen och Sandvik (2009) ställer 
sig frågan kring “Hur lyckas vi ’höra’ små barns yttranden när deras språk i huvudsak 
är kroppsligt och inte verbalt” (Johannesen & Sandvik, 2009, s 33). Författarna 
menar vidare att det som barnen uttrycker, både kroppsliga och verbala uttryck, 
måste tas i beaktande för att skapa en demokratisk gemenskap inom förskolans 
kontext där alla blir sedda, erbjuds en ”röst” och blir hörda. Johansson (2009) och 
Björklund (2008) beskriver att de yngsta barnen har intentioner med sina handlingar 
och kommunicerar med varandra genom att använda sig av en mångfald av uttryck så 
som gester, ord, kroppshållning och blickar. Varje uttryckssätt har många variationer 
och gestaltar sig på olika sätt. Johansson (2009) lyfter fram att barnen på olika sätt 
försöker att förstå och ta kontakt med varandra genom att vara aktivt engagerade i ett 
pågående samspel. 

2.1.1 De yngre barnens möjligheter till delaktighet i förskolan 

Enligt Johannesen och Sandvik (2009) sker de yngsta barnens kommunikation i hög 
grad i det tysta. Författarna belyser vikten av att ta tillvara på och beakta ”det tysta” i 
mötet med barnen, vilket förutsätter lyhörda vuxna. Johannesen och Sandvik (2009) 
understryker att barnen genom sitt kroppsspråk kan demonstrera sina meningar och 
åsikter även genom en liten rörelse. De beskriver att små rörelser och kroppsliga 
uttryck är viktiga att ta i beaktande vid interaktion med de allra yngsta barnen. 
Johannesen och Sandvik (ibid.) använder begreppet ”i stillhetens mellanrum” för att 
hänvisa till situationer där barn inte kommunicerar med hjälp av ljud, rörelse, ord 
utan med försynta kroppsliga uttryck. Författarna menar att det är lätt för pedagoger 
som arbetar tillsammans med barnen att förbise barnens alla uttryck i vardagens 
stress och uttrycker sin oro kring att barn blir positionerade som tysta och stilla. 
Johannesen och Sandvik (2009) belyser vikten av att inte förbise barn som inte gör så 
mycket väsen av sig eftersom om barnen ses som tillbakadragna av vuxna så 
marginaliseras de till utkanterna av den sociala gemenskapen. De blir barn som inte 
tar, eller ges, plats. I likhet med Johannesen och Sandvik (2009) anser även 
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Björklund (2008) och Johansson (2009) att pedagogers brist på kunskap kring hur 
de yngsta barnen interagerar resulterar i att de yngsta barnens delaktighet och 
inflytande begränsas.  

Elisabeth Björklund (2008) har i sin doktorsavhandling Att erövra litteracitet – 
Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i 
förskolan studerat barns läspraktiker i förskolan. Hon pekar på att pedagoger i 
förskolan ofta ser de yngsta barnens sätt att förstå världen utifrån förutsägbara 
mönster kring hur barn lär och utvecklas, men framhåller att de yngsta barnen 
utmanar dessa förutsägbara mönster. Vidare menar hon att även om de yngsta 
barnen ofta agerar efter rådande normer, försöker barnen i vissa sammanhang göra 
förskjutningar i förutsägbara mönster i förskolan (Björklund, 2008). Såväl Johansson 
(2009) som Björklund (2008) anser att brist på kunskap kring hur de allra yngsta 
barnen i förskolan kommunicerar också begränsar deras möjlighet till delaktighet och 
inflytande i verksamheten.  

Hundeide (2006) menar att de normer och föreställningar som finns om barnet, 
påverkar barnens utveckling eftersom barn anpassar sig till den miljö de befinner sig 
i. Johansson (2009) tar sin utgångspunkt i Hundeide (2006) och framhåller att barns 
utrymme är relaterade till förskolekontexten som helhet. Hon menar vidare att barn 
bör ha möjlighet att skapa utrymme, om än med viss begränsning, för att delta i olika 
slags sociala sammanhang där utrymmet kan variera utifrån deltagare och situation. 
Vidare understryker hon att ”I ett dynamiskt, ömsesidigt och kontinuerligt samspel 
påverkas och påverkar individ och miljö varandra” (Johansson, 2009, s.151).  

Hundeide (2006) menar att en miljö både inbjuder till att agera på ett visst sätt, 
men även sätter gränser för handlande. Hundeide beskriver att en situation, både i 
förhållande till den fysiska och psykiska miljön, alltid talar till deltagarna på något 
sätt, antingen genom att inbjuda att agera på ett speciellt sätt, men även till att 
avgränsa för vad som anses som möjligt handlande (ibid.). Att barns samspel med 
jämnåriga inte givetvis innebär en jämn utdelning av inflytande, status och makt 
inom gruppen framhålls av Johansson (2009). Odynamiska samspel i de yngsta 
barnens relationer förekommer, där barnen tar och ger varandra olika positioner, i 
vilka barnen förväntas och kan handla. Detta samspelsmönster som kan etableras i en 
barngrupp är inte alltid positivt för alla inblandade, beroende på om man får en lågt 
eller högt värderad position. Dessa positioner är inte konstanta utan varierar både i 
relation till sammanhanget och de inblandade individerna (ibid.). 
 

2.2 Att studera makt i förskolan 

Hultqvist (1990) har i sin avhandling ”Förskolebarnet” med teoretisk utgångspunkt i 
Michael Foucaults syn på maktrelationer, skrivit en central text för svensk 
förskolepedagogik. Han introducerade Foucaults teorier inom svensk pedagogisk 
forskning och studerade tidigt barns styrning utifrån hur vi ser på barnet i statligt 
perspektiv samt hur föreställningen om ett barn är konstruerat av en relation mellan 
makt och kunskap. I en tid där vi betraktar barnen som fria subjekt framhåller 
Hultqvist (1990) vikten av att de teorier vi använder oss av utvecklas i takt med den 
förändrade pedagogiska praktiken.  

Bland dem som studerat förskolor används ibland delar av Foucaults terminologi 
med fokus på maktbegreppen övervakning och straff.  Foucault-inspirerade 
empiriska studier av förskolan är fortfarande ovanliga (Tullgren, 2004; Foucault, 
2003).  
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I vår pilotstudie ”När bilden får en vidare mening” utgick vi från ett 
sociokulturellt perspektiv på de yngre barnens samspel och interaktion. I studien såg 
vi liksom Johansson (2009) gör i sin studie, hur de yngre barnen tilldelades mer eller 
mindre gynnsamma positioner i sina samspel med varandra. Det var dock en aspekt 
vi utifrån vårt dåvarande syfte valde att inte studera närmare. För att kunna få en 
djupare förståelse för de yngre barnens möjlighet till delaktighet i förskolan är flera 
av de studier vi refererar till i bakgrundsbeskrivning grundade i ett sociokulturellt 
perspektiv (Johansson, 2009; Björklund, 2008; Hundeide, 2006). Vi vill nu i denna 
studie fördjupa oss i hur dessa maktrelationer tar sig uttryck i förskolans verksamhet. 

 Med sin avhandling ”Bångstyriga barn” var Klara Dolk (2013) först inom svensk 
förskolepedagogik med att studera hur ålder får betydelse för maktrelationer inom 
värdegrundsarbetet och hur detta har en direkt koppling till förskolans 
demokratiuppdrag. Hon har i sin studie studerat hur olika former av motstånd yttrar 
sig i maktrelationer mellan barn och pedagoger i förskolans praktik. 

Vi har i vår studie utgått från Dolks (2013) definition av begreppet demokrati 
som hon menar är nära sammanbundet med begreppet delaktighet. Hon beskriver att 
delaktighet för barn i förskolan innebär att dels kunna påverka ramarna kring den 
pedagogiska verksamheten och dels få vara en del i att skapa relationer och normer i 
förskolan. Författaren förstår demokrati som ett överordnat begrepp gentemot 
begreppet delaktighet vilket är en definition som även vi kommer att utgå från i vår 
studie. Dolks (2013) användning av begreppet motstånd som en aktiv handling har 
varit en central utgångspunkt i vår studie.   

 

2.2.1 Foucaults syn på makt  

De grundläggande teman som teoretikern Foucault i sitt författarskap återkommit till 
är subjektivitet, makt och vetande. Foucault var intresserad av hur människan på 
olika sätt görs till subjekt. Hans utgångspunkt var att subjektet är historiskt betingat 
och inte något som är konstant. Att vara människa betraktas olika utifrån vilken tid 
och kultur vi levt i. Därför kan inte subjektet sägas ha en fast kärna utan snarare 
formas subjektet i relation till hur vi betraktar och förstår vem människan är 
(Hermann, 2000; Foucault, 2003).  

Enligt Granath (2008) talade Foucault inte om makt utan snarare om 
maktrelationer; strategiska handlingar som individer använder sig av med syfte att 
styra och kontrollera människors förhållningssätt och uppförande. Foucault menade 
att dessa strategispel inte är något negativt i sig, utan menar att det är svårt att 
föreställa sig ett samhälle utan denna typ av maktrelationer.  

För Foucault är det genom maktrelationer som subjektet skapas. Makt skapar 
med andra ord ett visst sätt att se på människan och det är genom dessa relationer 
som människan kommer förstå och betrakta sig själv (Tullgren, 2004).  

Relationerna mellan föräldrar och barn, mellan olika individer i vänskaps- eller 
parrelationer, mellan arbetsgivare och arbetstagare är alla former av maktrelationer. 
I varje mänsklig interaktion är makt föremål för handling. Varje individ står 
hierarkiskt på en plats i relation till en annan, vilket resulterar i över och 
underordnade subjektspositioner. I institutionella miljöer, som i förskola eller på en 
arbetsplats, står individen både i ett maktförhållande till individerna och till 
institutionen. Om detta skulle vara oproblematiskt för individen skulle inget varken 
internt eller externt uppvisat motstånd finnas. Makthierarkierna är heller inte 
statiska utan kan ifrågasättas och omformas. Detta gör det möjligt för oss att se på 
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varje mänsklig interaktion som en situation där maktrelationer ständigt måste 
förnyas och bekräftas. Detta sker i regel genom motstånd (Bălan, 2010).  

Foucaults syn på maktrelationer grundar sig på att individer finns i ett socialt 
sammanhang som är bärare av maktstrukturer och inte direkt påverkbart av 
individen. Han menade att makt alltid handlar om något som finns mellan individer 
och alltså inte något som individer per definition har eller äger en viss mängd av. 
Makten ser därför olika ut mellan olika individer i olika sammanhang. Makten är 
dessutom något som är relationellt i den bemärkelsen att det inte är något som utövas 
”uppifrån ner” utan också ges, eller återkrävs, ”nerifrån upp”. Dessutom är 
maktrelationer avsiktliga och strategiska till sin natur (Bălan, 2010). Foucault 
hävdade i början av 1970-talet att synen på makt som ett fenomen som är synligt och 
verkar genom våld och förtryck ger förlegad kunskap om hur makten tar sig uttryck i 
det moderna västerländska samhället. Det moderna samhällets makt grundar sig 
snarare i subjektets upplevelse av att vara fri och självstyrande (Tullgren, 2004). 
Genom att få människor att styra sig själva mot ett bestämt mål rationaliseras 
samhällets kontroll. Ur detta perspektiv menade Foucault att makten kan förstås som 
positiv och produktiv eftersom den lyckas koppla samman befolkningskontroll med 
omsorg och individers upplevelse av sig själva som fria subjekt (Hermann, 2004).  
 

2.2.2 Föreställningar om barnet 

Med bakgrund i Foucault går det att betrakta uppfostran och utbildning som metoder 
för att styra individer i riktning mot ett bestämt mål (Hermann, 2004). Markström 
(2007) redogör för hur förskolan som institution formas genom en indirekt styrning 
från statens sida via den social – och arbetsmarknadspolitik som utövas och som 
beskriver förskolan som en viktig arena för det livslånga lärandet.  

Synen på barn och barndom är djupt förankrade i våra kulturella föreställningar 
om barns utveckling och fostran. Vad som anses vara normalt eller avvikande 
grundar sig med andra ord i samhällets syn på barnet som naturligt, oskyldigt, 
ansvarigt eller kompetent (Markström, 2007). Enligt Tullgren (2004) har en diskurs 
som varit rådande i samhället under en viss tid möjliggjort hur vi kunnat tala om och 
förstå vad barn och barndom är. Diskurser uppstår i en dynamisk process med 
samhällets utveckling och ersätts till slut av andra diskurser. Tullgren (2004) menar 
att barnpsykologin är ett exempel på en sådan form av diskurs som haft ett stort 
inflytande på förskolan. Denna syn på barnet har sedan ersatts av en ny diskurs som 
utgår från sociala och kulturella teorier vilka betraktar barnet som kompetent och 
som medkonstruktör av sin egen kunskap. Denna syn är idag integrerad i förskolans 
läroplan och en utgångspunkt i det pedagogiska arbetet med barn i förskolan. I 
förskolans läroplan konkretiseras denna syn på barnet: ”Barnen ska få stimulans och 
vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya 
kunskaper och insikter” (Skolverket, 2010, s 6). Enligt Hermann (2004) innebär det 
aktuella utbildningspedagogiska systemet inte längre att läraren ska undervisa fram 
kompetenta och personliga individer. Istället ska läraren genom anpassade lärmiljöer 
låta barnet använda sig själv som subjekt för att förstå och konstruera sin egen 
kunskap.  
 

2.2.3 Barns motstånd i makten 

Dolk (2013) samt Fenech och Sumsion (2007) menar med referens till Foucault att 
det inte finns maktrelationer utan motstånd. En konsekvens blir att motståndet 
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aldrig kan betraktas i sig självt utan måste studeras i förhållande till olika former av 
maktrelationer. Beroende på hur de olika maktrelationerna ser ut kommer även 
motståndet att anta olika former. Enligt Fenech och Sumsion (2007) är motståndet, 
sett utifrån Foucaults syn på maktrelationer, alltid medvetet och riktat. Författarna 
skriver vidare att de yngre barnen i förskolan vistas i en miljö vars pedagogik går ut 
på att i olika former försöka reglera dem. Ett sätt för barnen att försöka utöva sin 
frihet är att finna alternativa diskurser som de kan göra motstånd genom. På detta 
sätt kan motstånd ha potential att förändra den pedagogiska praktiken. Som ett 
resultat av en förändrad praktik ges även utrymme för en förändrad syn på de subjekt 
som ingår i praktiken. 

Dolk (2013) undersöker hur barns motstånd kommer till uttryck i förskolan och 
hur detta motstånd kan förstås. Dolk (2013, s. 34) definierar barns motstånd som ett 
oorganiserat ”vardagsmotstånd”. Det oorganiserade vardagsmotståndet kan 
betraktas som ett sätt att reagera på förskolans regler och rutiner, eller mot att de 
vuxna skulle inneha tolkningsföreträde av världen. De former av motstånd som Dolk 
(2013) fann i sin studie visade på något gemensamt, nämligen att ”motståndet är ofta 
informellt, dolt och till stor del inriktat på omedelbara resultat” (Dolk, 2013,s 34). Ett 
sätt att förstå denna form av motstånd är att betrakta det som en konsekvens av att 
förskolebarn har svårt att organisera sig och därför försöker undvika att hamna i 
direkta konflikter med pedagoger som innehar mer makt. En liknande form av 
motstånd går att återfinna även hos andra individer och grupper som inte har 
möjlighet att agera i det offentliga rummet. Men även om barn i förskolan utövar 
motstånd behöver inte det leda till en faktisk förändring. Pedagoger kan uppleva det 
som trots, eller att barnet i fråga endast stillsamt drar sig undan (ibid.).     

Johannesen och Sandvik (2009) beskriver hur ett barns stillhet i förskolans 
verksamhet kan ses som ett aktivt motstånd. Det förutsätter dock att stillheten 
betraktas som en protest mot makten. Johannesen och Sandvik (2009) refererar till 
Sandviks (2002) studie som beskriver hur de yngsta barnen kan ta avstånd genom att 
dra sig undan från de andra barnen eller söka stöd hos en pedagog, men att detta av 
pedagoger oftast ses som att barnen är otrygga. Det är först när pedagogerna väljer 
att betrakta och utgå från stillheten som en protest som barnets motstånd tillskrivs 
aktiva egenskaper.   

Medan Dolk (2013) beskriver motstånd som att till exempel skoja, vägra, skrika, 
gråta eller tystna, beskriver Johannesen och Sandvik (2009) främst motståndet som 
en avsaknad av handling: Som att låta handen vara alldeles slapp när pedagogen 
försöker hjälpa barnet på med en vante.  

I vår studie kommer vi använda oss av Foucaults maktteori genom att göra 
begreppen subjektspositionering, maktrelationer och motstånd verksamma i vår 
studie. Via Dolk (2013) kommer vi även att utgå från hennes beskrivning av 
begreppet ”aktivt motstånd”. I nästkommande kapitel kommer vi närmare att 
diskutera hur vi gjort dessa begrepp verksamma i tematiseringen av analysen.  
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3 Metod 

Här redogörs för studiens datainsamlingsmetod, urval, genomförande, trovärdighet 
och pålitlighet, forskningsetiska aspekter samt hur vi använt vårt teoretiska 
perspektiv i resultattematisering och analys. 

3.1 Ansats och datainsamlingsmetod – etnografisk inspiration 

Vi har valt att genomföra vår studie med en kvalitativ metod. En kvalitativ metod 
innebär en strävan efter att utveckla en förståelse för någon annans sociala verklighet 
genom att studera människans beteende. Inom kvalitativa studier är det vanligt att 
använda sig av detaljerade beskrivningar av den miljö som studeras vilket vi utifrån 
vårt syfte med studien finner nödvändigt (Bryman, 2010). Vid vårt val att studera de 
yngre barnens beteenden såg vi att observation som datainsamlingsmetod var särskilt 
lämplig. Med bakgrund i förskolan som en social praktik med fokus på de yngre 
barnen som inte kan förväntas förstå skillnaden mellan en observatör och en vanlig 
besökare fann vi det lämpligt att använda deltagande observation som metod (ibid.). 

Vårt metodval innebär enligt Bryman (2011) att observatören har en mer aktiv 
och närvarande roll under undersökningen. Detta får dock till konsekvens att vi i vår 
roll som deltagande observatörer blir en del av det sammanhang vi studerar. En 
etnografisk ansats möjliggör för oss att dels använda detaljerade miljöbeskrivningar 
samt att vi ges utrymme att förstå oss själva som tolkande subjekt som påverkar vår 
omgivning (Markström, 2007; Bryman, 2010). Ett grundläggande antagande inom 
etnografin är nämligen att människors beteenden studeras i relation till att 
deltagarnas sociala handlingar ses som kontextbundna (Markström, 2007: Bryman, 
2011). 

I vår sökning av relevant litteratur uppmärksammade vi att flera av de studier vi 
senare kom att referera till utgick från en etnografisk ansats (Björklund, Markström, 
Granath, Dolk).  Syftet för författarna att använda sig av ett etnografiskt arbetssätt 
blev tydlig för oss genom Björklunds (2008, s. 67) beskrivning, att ”vara en del av den 
miljö vari undersökningen tar sin utgångspunkt ger en upplevd förståelse och insikt 
av vad som sker där”. Markström (2007, s. 38) menar att en etnografisk ansats 
skapar möjligheter att försöka förstå deltagarnas handlande genom att kunna 
”fokusera på det vanliga och det som tas för givet av dem som befinner sig i miljön”. 

Med utgångspunkt i de studier vi refererat till fick vi en förståelse för vikten av 
att kunna förmedla en trovärdig känsla av att vi som tolkande subjekt befunnit oss på 
den plats vi faktiskt studerat. Genom att ha inspirerats av ett etnografiskt arbetssätt 
har vi kunnat skriva fram oss själva i vår resultatpresentation och analytisk 
tematisering och på detta sätt synliggjort hur vår egen närvaro påverkat barnen och 
pedagogernas sociala handlingar. 

En etnografisk ansats innebär att etnografen kan behöva vara på fält under flera 
år. I vår studie har vi inspirerats av ett etnografiskt arbetssätt med hänseende till 
möjligheten att reflektera över vår egen roll och sätta stort fokus på analys och 
reflektion, med vetskap om att detta inte innebär att vi kan sägas ha genomfört en 
etnografisk studie (Bryman, 2011). 
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3.2 Urval och genomförande 

Vi gjorde vårt urval till studien utifrån ett strategiskt urval (Bryman, 2011). I vårt fall 
innebar det att vi utförde vår studie på en förskola som en av oss hade en tidigare 
relation till. I genomförandet av vår studie har det varit viktigt för oss att utföra 
studien på en förskola vi redan haft en etablerad relation till. Anledningen till detta 
var att vi dels valt att använda oss av deltagande observation på en 
småbarnsavdelning, dels att vår inspiration av ett etnografiskt arbetssätt innebar att 
vi vistades i barngruppen på förskolan under två heldagar, för att kunna ta del av 
både spontana och styrda läspraktiker. Utifrån vårt syfte valde vi att utföra vår studie 
på en modul med två avdelningar. Den ena avdelningen var en småbarnsavdelning 
med barn mellan 1 till 3 år. På den andra avdelningen vistas barn mellan 3 till 5 år. 
Våra deltagande observationer genomfördes på småbarnsavdelningen, men 
innefattade även barn från den andra avdelningen, som bestod av barn som precis 
var fyllda 3 år. Deltagarna i vår studie består av sammanlagt 7 barn i åldrarna 1 till 3 
år samt 4 pedagoger. Med bakgrund i vårt syfte valde vi att avgränsa oss och inte 
lägga vikt vid pedagogernas utbildningsnivå eller pedagogernas eller barnens kön. 
Förskollärare och barnskötare har därför fått samlingsbeteckningen pedagog. 
Eftersom frågan kring demokrati kan studeras på många olika sätt, har vi i denna 
studie valt att avgränsa oss till att studera de yngre barnens läspraktiker. När vi i 
denna studie refererar till läspraktiker syftar vi på situationer där det ingår flera 
deltagare som på olika sätt interagerar med böcker. Barnen i studien benämns som 
”de yngre barnen” i förskolan. I vår studie definieras ”de yngre barnen” som barn 
mellan 1-3 år. Barnen presenteras med fingerade namn, vilka är: Alicia, Uma, Oscar, 
Jakob, Lydia, Hiba och Onita.  

Inför studien skrevs ett missivbrev till föräldrar och pedagoger. Missivbrevet 
överlämnades personligen till föräldrar och pedagoger för att i direkt samband med 
informationen kring studien kunna föra ett samtal och svara på eventuella frågor. 
Något som blev tydligt var att många av föräldrarna hade behov av att få samtala 
kring studien. En reflektion som vi gjort kring detta är att föräldrarna uttryckte en 
större tillit efter samtalen och därmed kände sig tryggare med att ge sitt samtycke. 

Tillsammans med de berörda pedagogerna samtalade vi först kring att en 
deltagande observation i vår studie innebar att vi kommer att följa barnen och 
pedagogerna i den dagliga verksamhetens rutiner. En viktig aspekt för oss var att 
anlända tidigt på morgonen för att i lugn och ro kunna etablera en relation till barnen 
och pedagogerna. Med särskild hänsyn till att vi var i en verksamhet med de yngre 
barnen valde vi att låta barnen välja när de ville komma fram till oss, därför satte vi 
oss direkt ner på golvet för att möta barnen på deras nivå. I vår studie grundas 
studien på åtta deltagande observationer. Observationerna består i sin tur av fyra 
stycken observationer där endast barn ingår och fyra stycken observationer där barn 
samt pedagoger ingår.  

Med utgångspunkt i att vi har valt ett etnografiskt arbetssätt beskriver Bryman 
(2011) att vi behöver ha vida ramar för att kunna ge så detaljrika miljöbeskrivningar 
som möjligt. Vi valde därför att använde oss av ett öppet observationsschema (se 
bilaga 2) när vi förde våra anteckningar av det vi såg och hörde under de två dagar vi 
vistades på förskolan.  

Under de två heldagarna spenderade vi 18 timmar i själva verksamheten, varav 
ca två och en halv timme utgjorde observationer av läspraktiker. Vi valde att 
inspireras av ett etnografiskt arbetssätt när vi genomförde våra deltagande 
observationer för att kunna få ett helhetsperspektiv på den miljö som barnen och 
pedagogerna ingick i. Metoden möjliggjorde för oss att betrakta oss själva som en del 
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av den sociala miljö vi studerade. Diktafon med ljudinspelning som funktion valdes 
som kompletterande metod, dels för att det är svårt att uppfatta vad de yngre barnen 
säger, dels för att det innebar att vi kunde fokusera på att beskriva deltagarnas 
kroppsspråk och fysiska handlingar. 

3.3 En dynamisk analysmetod som fokuserar det aktiva 
motståndet 

Eftersom vi gjort en etnografiskt inspirerad studie har vi tagit vår utgångspunkt i 
empirin när vi sorterat vårt material. Utifrån vårt material har vi sedan kunnat förstå 
på vilket sätt vi har kunnat använda oss av vårt teoretiska perspektiv. Studien tar stöd 
i Foucaults syn på subjekt och maktrelationer för att kunna studera hur barn och 
pedagoger i förskolan etablerar olika subjektspositioner i läspraktiker.  

Med utgångspunkt i Nordmark (2015)  förstår vi vårt teoretiska perspektiv som 
ett redskap för att få ut en viss typ av kunskap kring maktrelationer och motstånd. 
Den teoretiska avgränsningen innebär fortfarande att vi kommer att uppmärksamma 
annan kunskap kring barnen och pedagogernas samspel kring läspraktiker. Vid en 
tematisering av en stor mängd data har Foucaults maktteori erbjudit ett avgränsat 
perspektiv som gjort det möjligt för oss att sortera vårt material utifrån den specifika 
problematik som teorin riktat sig mot. Via Foucaults maktteori och Dolk (2013) har vi 
gjort vissa specifika begrepp verksamma redan i resultatpresentationen för att kunna 
synliggöra något som tidigare inte varit tydligt, nämligen hur subjektspositioner och 
de yngre barnens aktiva motstånd gestaltas i olika former av maktrelationer och hur 
detta kan förstås som en fråga om delaktighet och demokrati i förskolan. 

Etnografiska studier kännetecknas av en dynamisk analysprocess. Det innebär 
att man i regel inte brukar kunna urskilja någon bestämd tidpunkt för när analysen 
påbörjas utan det är en kontinuerlig process som pågår över tid (Bryman, 2011). 
Eftersom vi studerat barns samspel i läspraktiker valde vi ändå att avgränsa till åtta 
enskilda observationer. Dessa bestod av såväl spontana som planerade lässituationer. 
Bryman (2011) framhåller att den dynamiska analysprocessen där reflektion ingår 
som en viktig komponent, innebär en medvetenhet i reflektionen mellan hur 
iakttagelser i observationerna, teorierna och den egna rollen interagerar med 
varandra. Vi har utgått från våra forskningsfrågor i analysen av det empiriska 
materialet som vi samlat in genom observationerna.  

Inför transkriberingen av ljudinspelningen utgick vi från Stukáts (2011) 
anvisning om att endast transkribera det som var av relevans för vårt syfte. Efter 
transkriberingen sammanförde vi materialet med våra observationsanteckningar så 
att en helhetsbild började framträda.  

Vi började med att bryta ner observationerna för att synliggöra och lyfta fram 
tendenser som är talande för vår studie. I vår resultatpresentation gör vi vårt 
teoretiska perspektiv synligt eftersom det ligger till grund för tematiseringen. Vi 
fokuserar i vår tematisering på uttryck och maktrelationer och subjektspositioner.  

För varje beskriven läspraktik har vi sorterat de olika element som visar sig i 
situationen. Det kan röra sig om utsagor, sådant som pedagogen eller barnet säger, 
kroppsspråk, till exempel ögonkontakt och användning av objekt (Winther Jörgensen 
& Philips, 2000). Vi har gjort en första sortering utifrån om dessa är en del av den 
rådande diskursen eller inte. Därefter har vi gjort ytterligare sorteringar av de 
läspraktiker som är något annat, för att komma fram till vilken diskurs de kan vara 
ett uttryck för. Många gånger när vi sorterat vårt material har det varit svårt att 
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avgöra vilken diskurs de tillhört. Vi har också analyserat vilka subjektspositioner som 
är möjliga i de olika läspraktikerna, utifrån vilka diskurser som vi ser där.  

Dolks (2013) beskrivning av det ”aktiva motståndet” har blivit ett viktigt begrepp 
som vi förhållit oss till när vi sorterat, tematiserat och analyserat vårt material genom 
vårt teoretiska perspektiv. Vi har tematiserat materialet och belyst dessa med 
exempel från våra observationer. I vår tematisering av resultatet har vi sorterat 
datainsamlingen utifrån tre teman. De två första tematiseringarna har vi benämnt 
som ”Här är jag – att bibehålla pedagogens uppmärksamhet i läspraktiken” och ”Att 
se sig själv i ljuset av någon annan berättelse”. Vår tredje tematisering har vi benämnt 
som ”Att kroppsligt röra sig i motståndet”.  

3.4 Förförståelse, trovärdighet och pålitlighet 

Johansson (2009) och Björklund (2008) tydliggör att de yngsta barnens 
kommunikation förstås genom att både studera barnens verbala uttryck och 
kroppsspråk. Barnen i vår studie är mellan 1 till 3 år och använder sig främst av att 
uttrycka sig genom sitt kroppsspråk. För att kunna få ett så pålitligt och trovärdigt 
resultat som möjligt har vi därför valt att ha ett stort fokus på deltagarnas 
kroppsspråk och deras verbala kommunikation.   

Studien har innefattats av olika faktorer som påverkar studiens trovärdighet och 
pålitlighet. Påverkansfaktorer som vi identifierat i vår studie är vilka barn och 
pedagoger som deltog i studien, barnens ålder genom att vi inte kan föra ett 
resonemang med barnen om vi tolkat situationen rätt, miljöns utformande i 
förhållande till både rum, tid m.m. samt de val som både vi och deltagarna i studien 
gjort. Som tolkande subjekt har vi även påverkat datainsamlingen och det insamlade 
materialet samt sammanställningen av resultatet av vår studie. Vi är därigenom 
medvetna om att resultatet av vår studie sannolikt skulle se annorlunda ut om 
studien genomförts av någon annan person med samma utgångspunkt. 

Studiens pålitlighet och trovärdighet påverkas av att vi är tolkande subjekt som 
inte kan eller har möjlighet att uppfatta allt som händer med våra sinnen och 
minnen. Genom att använda både ett observationsschema och diktafon för 
ljudinspelning har vi fått en bättre helhetsbild av situationen. Genom att vi varit två 
observatörer har vi kunnat betrakta situationen utifrån två olika vinklar vilket har 
skapat ett trovärdigare och pålitligare underlag genom att vi har fått en större 
helhetsbild av läspraktiken.  

De antaganden och föreställningar vi har utifrån våra tidigare erfarenheter av 
förskolans verksamhet och vår utbildning till förskollärare har påverkat vår studie. I 
denna studie innebar det att vår roll som tolkande subjekt kom att påverka 
deltagarnas handlingar och hur vi tolkar observationerna. Före 
förskollärarutbildningen har vi har båda erfarenhet av att arbeta några år inom 
förskolans verksamhet. Mot bakgrund av detta valde vi att benämna oss själva som 
”vi” under rubriken resultatpresentation och analytisk tematisering för att tydligt 
skriva fram oss själva som tolkande subjekt och inte endast observatörer.  
 

3.5 Forskningsetiska aspekter 

I vår studie utgår vi från Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska krav. Samtliga 
av dessa fyra krav eller principer tillämpas i studien. Ett missivbrev med information 
kring studien lämnades till de berörda pedagogerna samt barnens föräldrar. (se 
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bilaga 1). Informationen berörde kortfattat studiens syfte, information om frivillighet 
i medverkan och möjlighet att för barn och föräldrar att avbryta medverkan när som 
helst under studien, samt kontaktuppgifter till oss. I brevet framgår även att studiens 
färdiga resultat kommer erbjudas till berörd personal samt berörda föräldrar samt att 
resultatet inte kommer att användas i andra ändamål än vår studie. Eftersom de 
deltagande barnen är mellan 1 till 3 år är vår uppfattning att de inte kan förväntas 
förstå konsekvenserna av vad ett deltagande innebär. Detta lägger ett stort ansvar på 
oss och vi kommer utgående från barnens ålder betrakta materialet som etiskt 
känsligt. Med hänsyn till de forskningsetiska kraven kommer deltagarna samt 
förskolan därför att anonymiseras och barnens namn kommer vara fingerade. 
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4 Resultatpresentation och analytisk tematisering  

I det följande kapitlet så presenterar vi vårt resultat och hur vi har tematiserat vårt 
material i tre teman. Vi har tematiserat vårt material genom att synliggöra hur 
barnens motstånd och barn och pedagogers subjektspositioner gestaltas i 
läspraktiker.  

4.1 Övergripande presentation av våra observationer 

De observationer som gestaltar relationen mellan pedagog och barn är utformade på 
olika sätt, både i förhållande till den fysiska miljön och den psykiska miljön. 
Observationerna där både barn och pedagoger ingår skiljer sig åt utifrån hur 
tillgänglig pedagogerna gör boken för barnen, hur barnen och pedagogerna är 
placerade i förhållande till varandra i rummet, hur de ser på dem som ett läsande 
subjekt samt på vilket sätt som övriga barn i verksamheten ges tillträde till 
läspraktiken.    

Tre av fyra observationer utspelar sig främst under tystnad, men en observation 
skiljer sig åt genom att barnens verbala språk tar större utrymme. Alla läspraktiker 
som sker mellan barnen uppstår på deras egna initiativ och i jämförelse med 
observationerna mellan pedagog och barn så utspelar de sig under en kortare 
tidsperiod.  

Det gemensamma för de observationer vi genomfört är att barnen och 
pedagogerna tillhör samma modul och att förskolan deltar i den kommunala 
lässatsning för de yngre barnen, som innebär att pedagogerna och barnen ska bli 
vana vid att läsa tillsammans och att böckerna ska vara tillgängliga för barnen oavsett 
ålder.   
 

4.2 Här är jag! Att bibehålla pedagogens uppmärksamhet i 
läspraktiken 

Oavsett huruvida pedagogen är engagerad i läspraktikerna eller inte ser vi i våra 
observationer att pedagogerna tycks behöva förhålla sig till hela den pedagogiska 
verksamheten även under en pågående lässituation. Det innebär att lässituationen 
avbryts när pedagogerna behöver vara tillgängliga för varandra, för att tillsammans 
kunna samordna den vardagliga pedagogiska verksamheten. I våra observationer kan 
vi urskilja en strategi som barnen använder sig av för att bibehålla pedagogens 
uppmärksamhet i lässituationen. I detta avsnitt kommer vi att göra nedslag i två olika 
observationer som gestaltar hur barnen aktivt gör motstånd mot att pedagogerna inte 
behåller fokus på läspraktiken. Barnens aktiva motstånd kan ses som att barnen 
motsätter sig den underordning som de befinner sig i.      

Den första läspraktiken som vi fick ta del av i vår studie utspelade sig mellan 
Alicia och en pedagog. Det är tidigt på morgonen och vi befinner oss på avdelningen 
för barn mellan 1-3 år. Vi har placerat oss på golvet bredvid en av pedagogerna 
medan hen läser för barnen. När Alicia uppmärksammar att vi och pedagogen satt sig 
ner på golvet går Alicia själv till ett lågt bord där böckerna finns tillgängliga. Efter att 
ha betraktat bilderböckernas omslag väljer hon ut en av böckerna som hon på ett 
tydligt sätt placerar framför pedagogen. Snett bakom Alicia och pedagogen sitter 
Onita tyst och betraktar bokens bilder i det mellanrum som finns mellan Alicia och 
pedagogen. Medan detta sker reflekterar vi båda tyst över att Alicia skulle kunnat 
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välja att gå iväg och läsa boken någon annanstans. Hon skulle även ha kunnat sätta 
sig i knät på någon av oss vuxna med boken i sitt knä, så att vi andra inte hade kunnat 
se bilderna. Hennes val resulterar dock i att vi nu tillsammans bildar en ring kring 
den uppslagna boken. Vi tolkar situationen som att Alicias handling är medveten och 
att hon redan i början av lässituationen bestämt vilka som ska ingå i den. Genom 
denna handling balanserar hon maktrelationerna genom att tydligt kommunicera att 
det är hon som avgör vem som skall inkluderas och inte.  

Omkring oss i rummet rör sig andra barn och övriga pedagoger. Under 
observationen pågår de övriga pedagogernas arbete med att planera kommande 
inskolningssamtal och få överblick över dagen. Dessa rutiner kommer även att utgöra 
störningsmoment som vi tolkar som påverkansfaktorer för hur Alicia och pedagogen 
kommer att handla. En stund in i lässituationen gestaltas detta genom att pedagogen 
som är delaktig i lässituationen får en direkt fråga av en annan pedagog.  

Ur anteckningar (observation 1) 
Pedagogen böjer sig fram över boken som Alicia valt. ”Du läser. Berätta för mig” säger 
pedagogen till Alicia. “Trött” säger Alicia med ynkligt tonfall och pekar på bilden med en 
pojke som gäspar. “Hon är trött ja, det är Leo som är trött. Han gäspar” säger pedagogen 
bekräftande och låtsas gäspa med handen för munnen. “Gosedjuren ligger också, titta dom 
somnar också. Dom sover gott,” fortsätter pedagogen säga. I bakgrunden ställer en annan 
pedagog en direkt fråga till pedagogen i lässituationen. Pedagogen svarar med viskande röst.  
Alicia börjar låtsasgråta högt och tittar på pedagogen. Pedagogen vänder sig då mot Alicia 
och säger “ Hon gråter ja” och pekar på bilden av en flicka som gråter. Hon fortsätter därefter 
att fokusera på lässtunden med Alicia.   

 
När pedagogen svarar den andra pedagogen med en tyst viskande röst tolkar vi 
pedagogens handling som att den utgår från en tyst överenskommelse med Alicia att 
lässituationen är betydelsefull. När pedagogen ger Alicia uppmärksamhet igen går det 
å ena sidan att betrakta situationen som att pedagogen ger Alicia utrymme att vara 
den drivande, att ta initiativ. Å andra sidan kan vi även betrakta situationen som att 
Alicia är medveten om att pedagogen har makten att när som helst avbryta 
lässituationen. För att kunna bibehålla pedagogens intresse för lässituationen gör 
Alicia därmed motstånd mot pedagogens fokus på annat i verksamheten. Hon 
använder sig av ett intensivt kroppsspråk och utgår från bilderna i boken när hon 
gestaltar sig själv som gråtande. Vi kan se en likhet i hur Alicia använder sin kropp 
och röst för att återfå pedagogens uppmärksamhet i lässituationen igen med hur 
Onita använder sin kropp och röst i samma lässituation. Onita börjar plötsligt visa 
intresse för vad som sker på bilderna i boken och försöker få pedagogen att rikta 
fokus mot lässituationen.  

Ur anteckningarna (observation 1) 
Onita lutar sig fram med kroppen och börjar peka på de olika bilderna i boken medan hon 
energiskt börjar bläddra. Pedagogen väntar in Onita och bekräftar Onita genom att varje 
gång berätta vad som sker där Onita pekar.  Med ett frågande tonfall upprepar Onita 
intensivt gång på gång “Badaa?” medan hon söker pedagogens blick. Pedagogens 
uppmärksamhet riktas för en kort stund mot en annan pedagog som ställt en fråga. Onita 
fortsätter att bläddra och börjar frenetiskt peka på olika bilder medan hon lutar sig fram mot 
pedagogen och fortsätter att tydligt upprepa “Badaa? Badaa? Badaa?”. Pedagogen vänder sig 
då mot Onita, nickar bekräftande och fortsätter därefter att läsa med henne.  

 
Vi menar att dessa två exempel visar på hur Alicia och Onita upplever sig själva som 
subjekt som kan använda sin röst och fysiska kropp för att utöva motstånd mot att 
pedagogens fokus flyttas från lässituationen. Vi tolkar det som att pedagogen 
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möjliggör denna upplevelse för Alicia och Onita genom att bjuda in barnen i 
lässituationen och låta dem få ta plats i sina egna tolkningar.  

Vår roll som deltagande observatörer gör att vi å ena sidan inte vill missa de små 
rörelser och ansiktsuttryck som utspelade sig i deras samspel kring bilderboken. Å 
andra sidan upplever vi att detta innebar att när Alicia satte upp ramar för vilka som 
ingick i denna läspraktik, vågade vi inte förändra våra kroppsliga positioner eftersom 
ett antagande vi gjorde i stunden var att den läspraktik som vi försökte fånga skulle 
upphöra. 

4.3 Att ”se sig själv” i ljuset av någon annans berättelse 

I de läspraktiker vi observerat framträder ett mönster som visar att det oftast finns en 
deltagare som bestämmer hur läspraktiken ska utformas. Vi kan se att deltagaren 
utformar en egen berättelse som de andra på olika sätt försöker förhålla sig till. 
Mönstret går att urskilja i studien alla observationer. I detta avsnitt kommer vi att 
göra nedslag i två olika observationer som gestaltar hur barnen aktivt gör motstånd 
mot pedagogens idé om hur en lässituation bör utformas.  

Vi befinner oss i ett mindre rum som är avgränsat med en glasdörr från resten av 
avdelningen. Rummet tillhör den andra avdelningen i modulen och det är i detta rum 
som läsvilan brukar ske med de yngre barn som inte längre sover efter maten.  I den 
enda soffan som finns i rummet sitter en pedagog med ett barn på vardera sidan om 
sig. Vi har placerat oss på varsin sida av rummet för att kunna få en bättre överblick 
över båda barnen och pedagogen. Pedagogen sitter i soffan med Oscar och Jakob och 
har precis definierat lässituationen inför barnen, som något de ska göra tillsammans. 
Barnen som redan satt med varsin vald bok när pedagogen kom in i rummet 
protesterar mot pedagogens val att läsa tillsammans.  
 

Ur anteckningar (observation 2) 
“Kom och sitt här, kom”, säger pedagogen till Oscar. Oscar går till soffan och sätter sig på 
andra sidan om pedagogen. Jakob sitter redan i soffan och håller i en bok som pedagogen 
sträcker fram sina händer för att ta. Jakob protesterar och säger förtvivlat “Jag vill läsa klart 
den”. Pedagogen säger “Vi läser, vi kan läsa den tillsammans” och tar boken från Jakob. 
Oscar som sitter på andra sidan av pedagogen håller också i en bok som pedagogen tar ifrån 
honom. Oscar mumlar protesterande. Pedagogen vänder sig mot Oscar och säger “Jo, men vi 
ska läsa tillsammans. Ja, men då läser vi den sen och så lägger vi den här”. Oscar pekar på 
boken pedagogen tagit ifrån honom och säger “Men jag vill läsa den däär”. Oscar fortsätter 
att titta på boken som han först höll i. Han fortsätter att protestera med mumlande ynkliga 
ljud. Pedagogen säger uppgivet “Titta lite i den då. Kom och sitt. Så”. Pedagogen ger tillbaka 
boken till Oscar. Pedagogen vänder sig mot Jakob och börjar läsa “Den heter Tweelys den 
här. Har den äran, är det nån som fyller år? Titta. Det är en fisk där som fyller år. En fisk som 
fyller år. Ser du?”.   

 
När Oscar tydligt visar både verbalt och med sin kropp att han inte vill ingå i 
pedagogens idé kring hur lässituationen ska utformas tycks det som att han slår hål 
på hennes idé om att det finns ett pedagogiskt värde i att de alla ska vilja läsa 
tillsammans. Genom att vi sitter så nära kan vi nämligen följa hur hennes 
kroppsspråk och röst förändras från att ge ett engagerat och lugnt intryck till att få ett 
lätt uppgivet uttryck i ansiktet. Hennes sätt att bemöta Oscar övergår från inbjudande 
till mer avståndstagande. Vår tolkning är att vår egen närvaro kan vara en bidragande 
faktor till att pedagogen känner en tilltagande frustration över att Oscar motsätter sig 
hennes idé kring hur lässituationen ska utformas så att den får ett pedagogiskt värde. 
Genom vår närvaro som deltagande observatörer kan det som utspelar sig i 
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lässituationen upplevas av pedagogen som ett skådespel med oss som en krävande 
publik som inte tolererar pedagogiska misstag.  

Vi kan se att Oscar motsätter sig idén att de ska läsa tillsammans. Senare i detta 
avsnitt kommer vi att skildra hur Oscars motstånd får en direkt konsekvens för hur 
pedagogens och Oscars subjektspositioner kommer att gestalta sig. Utifrån det här 
perspektivet ser vi det som intressant att återkoppla till observation 1 där pedagogen 
bjuder in Alicia i lässituationen genom att säga ”Du läser. Berätta för mig”. Vi kan se 
att pedagogerna intar olika positioner i förhållande till barnen i läspraktikerna. Det 
bestämmer vilka positioner barnen i sin tur intar och vilka olika typer av aktivt 
motstånd som barnen utövar för att få ta utrymme. I observation 1 får Alicia ett stort 
utrymme. Pedagogen har fortfarande en pedagogisk idé om hur lässituationen ska 
utformas, men genom att hon bjuder in Alicia att själv vara det läsande subjektet ges 
Alicia ett eget tolkningsutrymme. I observation 2 ser Oscars förutsättningar 
annorlunda ut. För att Oscar ska kunna uttrycka att situationen inte är som han vill 
ha den tolkar vi det som att han utövar motstånd i lässituationen vilket visar sig 
genom att han ignorerar pedagogens idé om att lässituationen ska vara något de gör 
gemensamt på hennes villkor.   

Ur anteckningar (observation 2)  
Pedagogen vänder sig om mot Oscar som tittar ut genom fönstret, “Vill du titta i en annan 
bok så länge medan vi läser? Jag tror inte du förstår riktigt vad vi säger”. Jakob säger 
samtidigt som pedagogen “Här är, det är många bilder på den här”. Pedagogen vänder sig 
mot Jakob och säger “Vänta lite, vänta lite ska du se. Jag tror han är lite för liten för de där”. 
Pedagogen tittar på både oss och Jakob. Hon vänder sig sedan mot Oscar igen och frågar 
“Ska vi hämta en bok till dig? Du kanske kan titta i den medan vi läser, Jakob och jag?” 
Pedagogen reser sig upp ur soffan och vänder sig mot Oscar och böckerna som finns högre 
upp på väggen. Hon plockar ner en bok från hyllan och ger till Oscar.  

 
Genom att Oscar väljer att inte följa med i berättelsen ser vi det som att Oscar 
tilldelas en underordnad position eftersom han genom att ignorera pedagogen 
bekräftar hennes föreställning om att han är för liten för att kunna förstå bokens 
innehåll. Vi kan även betrakta Oscars handlingar som att han försöker göra motstånd 
mot pedagogens idé av att han är för liten. Vid tre tillfällen i lässituationen vänder sig 
pedagogen mot Oscar och visar bilderna. Detta sker främst i situationer där Oscar 
börjar röra sig bort från soffan och lässituationen. När pedagogen väl visar honom 
bilderna och ställer en fråga blir Oscar direkt fokuserad. Han pekar på bilderna och 
uttrycker verbalt tydliga kopplingar mellan bilderna och hans livserfarenheter. När 
pedagogen säger att Oscar är för liten för att förstå så har vi svårt att veta vem hon 
riktar kommentaren åt. Å ena sidan kan hon rikta sig mot Jakob för att skapa en 
samhörighet genom att det är hon och Jakob som ingår i lässituationen. Å andra 
sidan kan kommentaren vara riktad mot oss. Genom att vi varken verbalt bekräftade 
eller ifrågasatte pedagogens kommentar kring att Oscar är för liten för att förstå, kan 
vi ha bidragit till att tyst bekräfta pedagogen som överordnat subjekt. I och med att 
pedagogen säger “Du är för liten för att förstå” tolkar vi det som att hon försöker 
rättfärdiga sin egen pedagogiska idé inför oss för att kunna ha en överordnad position 
gentemot Oscar. Vår upplevelse är att hon inte bara försöker rättfärdiga det inför oss 
andra utan även inför sig själv.  
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4.3.1 Detta är min värld 

I föregående avsnitt visade vårt resultat att den som definierar lässituationen får en 
överordnad position. Pedagogen kan använda denna makt till att antingen stänga ute 
eller bjuda in barnet. Även sinsemellan barnen uppstår ett aktivt motstånd mot den 
som definierar lässituationen. I detta avsnitt kommer vi att göra nedslag i två sådana 
observationer.  

I observation 3 befinner vi oss återigen i samma rum som under observation 1. 
På denna avdelning sover de yngsta barnen. Det är tidig eftermiddag och några av 
barnen har precis vaknat. Vi sitter på golvet med några av barnen som sömndruckna 
just kommit ut från sovsalen. Uma har satt sig i soffan med en bok i knät. Det är inte 
förrän Lydia som också befinner sig i rummet sätter sig i soffan bredvid Uma som vi 
riktar vårt fokus mot vad som nu utvecklats till en lässituation mellan Lydia och Uma.   
 
Ur anteckningar (observation 3) 
Uma sitter i soffan med en bok uppslagen i knät och läser tyst. Lydia sitter bredvid henne och 
betraktar passivt bilderna i tysthet. När Uma öppnar upp ett nytt bokuppslag drar hon varje 
gång förundrat efter andan. Uma tittar intensivt och koncentrerat på bilderna en längre 
stund, men ägnar inte Lydia någon uppmärksamhet. Efter en stund går Lydia stillsamt 
därifrån.  
 

Uma tycks har gjort boken till sin och släpper inte in någon annan. När hon förundrat 
drar efter andan gör hon det med ett näst intill teatraliskt uttryck. Varje bild tycks 
förmedla något lika storartat som den förra, eftersom hon behandlar varje sida med 
samma intensitet. Att döma av den intensitet Uma riktar mot boken blir svårt för 
Lydia att komma in i berättelsen eftersom hon aldrig invigs. När Lydia till slut väljer 
att avlägsna sig från lässituationen förstår vi hennes handling som ett aktivt 
motstånd, eftersom Lydia inte längre tycks vilja förhålla sig till de ramar som Uma 
själv skapat för läspraktiken. En liknande situation mellan två barn som också 
illustrerar svårigheten att komma in i någon annans berättelse är i observation 4. Den 
utspelar sig mellan Hiba och Lydia. I denna lässituation är det Hiba som definierar 
lässituationen och bestämmer även när den är slut.  

Vi kommer in i rummet när Hiba och Lydia är mitt uppe i en lek. Barnen skrattar 
medan de leker att de är i ett slott där de försöker gömma sig för en häxa. När vi 
betraktar barnens lek upplever vi att de delar leken på lika villkor och att det inte är 
några tydliga under- och överordnade subjektspositioner. När Hiba och Lydia ser en 
bok som ligger på golvet går de fram och börjar bläddra, men då förändras deras 
roller.  
 
Ur anteckningar (observation 4) 
Hiba häver sig fram över boken med hela sin kropp och placerar båda sina händer över några 
ballonger som finns på bilden. “Sån där har jag hemma,” säger Hiba bestämt. Lydia som 
sitter bredvid försöker peka på ballongerna mellan Hibas fingrar och säger “Också hemma”. 
Hiba skakar på huvudet skjuter iväg boken, men tar sedan direkt tillbaka den när Lydia pekar 
på en ballong i bilden och säger “Jag vill ha en sån”. Lydia försöker lyfta bort Hibas hand. 
“NEJ, jag VILL ha den där!” säger Hiba. Hiba täcker för mer och mer av bilden och säger tyst 
“Näe, min, min, min”. Hiba puttar bort Lydias hand. Hiba sätter sig med hela sin kropp på 
boken. Lydia försöker först hindra Hiba, men tappar intresset och försöker bläddra sida. 
Hiba uppmärksammar detta och även hon börjar bläddra. Båda ler mot varandra. Hiba säger 
plötsligt ”Oj, slut”, och stänger boken.  

 



 19 

I både observation 3 och 4 tilldelas Lydia en underordnad subjektsposition genom att 
hon inte får bestämma hur läspraktiken ska utformas. Till skillnad från observation 3 
väljer hon dock denna gång att inte gestalta sitt motstånd genom att gå därifrån, utan 
försöker istället aktivt att förändra sin subjektsposition i förhållande till Hiba. När 
Hiba häver sig fram över boken med hela sin kropp och benämner ballongerna som 
hennes, tilldelas Hiba en överordnad subjektsposition, eftersom Lydia fråntas sitt 
tolkningsutrymme. Därmed sätter Hiba ramar för vilka möjligheter Lydia har att vara 
del i Hibas egen berättelse. Under hela observationen gör Lydia aktivt motstånd 
genom att använda sig av sitt kroppsspråk och några få valda ord. Under ett kort 
ögonblick i den pågående lässituationen mellan Hiba och Lydia så hamnar barnen 
plötsligt i samförstånd med varandra. De pekar på samma bild, ler mot varandra och 
tycks dela samma upplevelse av boken. I nästa stund tycks Hiba nästan komma på sig 
själv med att ha gett Lydia för mycket utrymme och tar då snabbt ett beslut att 
avsluta sin berättelse genom att stänga igen boken. I observationen med Uma 
försöker inte Lydia att förändra sin position och Uma skapar inga sådana öppningar. 

4.4 Att kroppsligt röra sig i motståndet  

Ett mönster som framträder i våra observationer är att barnen använder sina fysiska 
kroppar för att utöva motstånd i läspraktikerna. I detta avsnitt kommer vi att göra 
nedslag i 3 olika observationer som gestaltar hur barnen aktivt gör motstånd med 
hjälp av sin kropp.  
 
Ur anteckningar (observation 2)  
Vi befinner oss återigen i det rum där Oscar, Jakob och pedagogen Cecilia sitter och läser. 
Oscar sitter längt ut på soffkanten en bit bort från pedagogen. Han tittar frånvarande ut 
genom fönstret medan han sparkar med benen mot soffkarmen. Under ett flertal tillfällen 
medan Oscar låter sin blick vandra runt omkring i rummet söker han ögonkontakt med 
Cecilia genom att luta sig fram med sin kropp och le mot henne. När Cecilia tittar upp ur sina 
anteckningar möter hon hans blick och ler tillbaka. Pedagogen tar ingen notis om vad Oscar 
gör utan fortsätter att läsa för Jakob. Efter en stund börjar Oscar smacka med munnen. Den 
bok som pedagogen bekräftade att Oscar själv kunde läsa i istället för att vara med i deras 
högläsning sitter nu Oscar med i knät. Han bläddrar inte i den utan biter förstrött i boken 
samtidigt som han vrider och vänder på boken. Efter en stund lägger han sig ner i soffan och 
tittar igen ut genom fönstret.  

 
Genom att Cecilia vid flera tillfällen möter Oscars blick och utbyter leenden blir vår 
tolkning att Cecilia i tystnad ger Oscar bekräftelse att hans kroppsliga motstånd är 
berättigat. Med hjälp av sin kropp visar Oscar att han väljer att ignorera pedagogen. 
Det motstånd han uttrycker med sin kropp är fysiskt och sker helt i tystnad förutom 
de smackningar och dunkningar mot soffkarmen som han frammanar med hjälp av 
sin kropp. Det går att betrakta Oscars kroppsliga motstånd som en protest mot 
pedagogens idé om lässituationen. Hur Oscar agerar med sin kropp påminner om hur 
Lydia använder sin kropp för att utöva motstånd i lässituationen med Hiba, i 
observation 4. Till skillnad från Lydia som mer handgripligen med hjälp av sin kropp 
försöker lyfta bort Hibas hand och bläddra i boken, är Oscar mer avståndstagande i 
sitt kroppsliga motstånd.  En likhet är att båda barnen väljer att uttrycka motstånd 
genom att stanna kvar och skapa sig ett utrymme i själva lässituationen. Till skillnad 
från Oscar och Lydias försök att skapa utrymme i lässituationen så kan vi i 
observation 5 se hur Umas sätt att uttrycka sitt motstånd skiljer sig från Oscars. 
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Ur anteckningar (observation5)  
Uma sitter på golvet med en bok uppslagen framför sig som hon läser. Andra barn och 
pedagoger rör sig runt omkring henne men hon tar ingen notis om dem. Alicia leker med en 
dockvagn en liten bit bort. Plötsligt vänder hon sig mot Uma och går fram till henne. Hon 
ställer sig på Umas bok, står still en sekund och tar sedan några steg över boken och sätter sig 
ner vid sidan om Uma. Uma sitter alldeles still utan att ge ifrån sig ett ljud. Sedan reser hon 
sig tyst upp och lämnar rummet.  
 

Uma som i observation 3 är den som definierar hur lässituationen ska utformas 
tilldelas i denna lässituation istället en underordnad position. Uma tycks göra 
motstånd mot att Alicia plötsligt kommer in i lässituationen och genom att ställa sig 
på boken tilldelas Alicia en överordnad subjektsposition. I denna observation sker det 
fysiska motståndet i likhet med Oscar och Lydia främst genom tystnad. En tydlig 
skillnad är däremot att motståndet denna gång inte eftersträvar att skapa eget 
utrymme i lässituationen. Uma rör sig tyst och stillsamt när hon kroppsligt avlägsnar 
sig från Alicia. Även om hennes rörelser i sig självt är mjuka och subtila tycks hennes 
kroppsspråk uttrycka ett starkt motstånd mot Alicias handling. Det sätt på vilket Uma 
använder sin kropp för att aktivt visa motstånd i den maktrelation som uppstår 
mellan Uma och Alicia skiljer sig därmed från hur Oscar och Lydia använder sin 
kropp för att göra motstånd.  

I våra observationer framträder ett mönster av att det i varje läspraktik är en av 
deltagarna som definierar hur lässituationen ska se ut. Utifrån vårt teoretiska 
perspektiv ser vi att den pedagog eller det barn som ”äger” tolkningen får en 
överordnad position medan den andra aktivt gör motstånd mot detta. En tendens 
som vi kan se är att när pedagoger är delaktiga i barnens läspraktik så tillskrivs 
makten - som vi definierar teoretiskt - oftast pedagogerna. Främst sker detta genom 
det verbala med den fysiska kroppen som komplement. Barnen är emellertid inte 
likgiltiga för att pedagogerna tillskrivs en överordnad subjektsposition, utan barnen 
hittar sätt att utöva motstånd. I de läspraktiker som sker utan pedagogens närvaro 
etableras tydliga maktrelationer men då mellan barnen. I barnens olika former av 
maktrelationer gör de motstånd mot varandra. De uttrycker sitt motstånd delvis 
genom verbalt språk, men främst förmedlas det genom att barnens använder sig av 
den fysiska kroppen. 
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5 Diskussion – barns aktiva motstånd, en öppning för 
demokrati 

5.1 Metoddiskussion 

Genom att vi har inspirerats av ett etnografiskt arbetssätt möjliggör det för oss att 
lyfta fram oss själva som tolkande subjekt som varit en del av den miljö vi studerat. 
Studiens syfte att försöka förstå hur motståndet skapas och gestaltas i läspraktiker. 

Efter att vi avslutat vår studie anser vi att vårt metodval möjliggjorde för oss 
att få fram relevant material som gynnade vårt syfte.  När vi analyserat och reflekterat 
kring vårt insamlade material har vi märkt att vi delvis fokuserat på olika saker som 
hänt i rummet och därmed uppfattat situationen olika. Genom att reflektera och 
analysera det insamlade materialet har vi kunnat sammanföra våra olika perspektiv, 
vilket har fördjupat våra analyser. För att kunna studera både de spontana och 
planerade läspraktikerna som skedde under dagarna, ser vi nu i efterhand att det var 
väsentligt för vår studie att vi var på förskolan under två heldagar. 

Vårt metodval och tillvägagångssätt gav oss å ena sidan en stor frihet i 
insamlingen av materialet, å andra sidan rör det sig många människor i förskolans 
miljö, vilket har inneburit att det har varit svårt att i analysen av vårt material veta 
hur vi ska begränsa oss. Den avgränsning vi gjort är att vi använt Foucaults maktteori 
för att synliggöra tendenser genom att göra vissa begrepp verksamma i vår 
resultatpresentation. Vi har därigenom kunnat fokusera vår analys och tematisering 
utifrån vårt syfte och teoretiska perspektiv.  

En stor hjälp i insamlingen av data har varit användningen av diktafon. 
Diktafonen har i detta fall bidragit till att vi endast behövde fokusera på deltagarnas 
kroppsspråk genom att det verbala dokumenteras med hjälp av ljudinspelningen. 

På grund av etiska skäl har vi inte kunnat använda filminspelning som vår 
datainsamlingsmetod, eftersom deltagarna i vår studie är barn och att materialet 
skulle bli etiskt känsligt. Anledningen till varför vi ville filma aktiviteten var för det 
första att tidigare forskning tydliggör att de yngsta barnens kommunikation förstås 
genom att både studera barnens verbala och icke-verbala uttryck (Johansson, 2009; 
Björklund, 2008; Lancaster, 2001). Film registrerar fler detaljer av barnens 
interaktion än vi själva kan uppfatta i stunden och skulle därigenom ha ökat 
trovärdigheten och pålitlighet för vår studie. För det andra skulle en filmad 
observation gett oss möjlighet att återgå till materialet och fokusera på det som är 
relevant utifrån våra frågeställningar. Film som metod skulle dock ha gett oss ännu 
mer insamlat material och därigenom varit svårare att avgränsa. 

I och med att barnens ålder är mellan 1 till 3 år uppstår ett etiskt dilemma där vi 
som vuxna per automatik har en auktoritet.  Observationens komplexitet blir tydligt 
utifrån ett maktperspektiv. Vi kan inte utgå från att barnen ens om de förstod vad 
innebörden av deras medverkan innebär, skulle våga nej till att medverka i studien. 
Under studiens genomförande är detta en aspekt som vi har behövt förhålla oss till 
under vår datainsamling. 

5.2 Resultatdiskussion – om makt i rörelse 

Hundeide (2006) beskriver att en situation, både i förhållande till den fysiska och 
psykiska miljön, alltid talar till deltagarna på något sätt, antingen genom att inbjuda 
till att agera på ett speciellt sätt, men även till att avgränsa vad som anses som ett 
möjligt handlande.   
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En slutsats vi drar i vår undersökning är att varje observation utgörs av att en av 
deltagarna inledningsvis börjar med att definiera hur läspraktiken ska utformas. Med 
stöd i Hundeide (2006) förstår vi vårt resultat som att när läspraktiken definieras av 
en av deltagarna avgränsas de andra deltagarnas handlingsutrymme i läspraktiken. 
Att en av deltagarna definierar lässituationen och intar en överordnad position utgör 
med andra ord ramen för hur de andra deltagarna kan agera i läspraktiken.  

Utifrån vårt teoretiska perspektiv betraktar vi makten som rörlig och 
relationell.  I de läspraktiker vi studerat skapas olika former av maktrelationer. En 
gemensam beröringspunkt för de olika maktrelationerna är barnens aktiva motstånd 
mot den individ som har tilldelats den överordnade subjektspositionen och att detta 
motstånd får märkbara effekter. Dolk (2013, 34) beskriver att ”motståndet är ofta 
informellt, dolt och till stor del inriktat på omedelbara resultat”.  

Vår studie visar att barnen och pedagogerna i respektive läspraktik aldrig helt 
lämnar sina subjektspositioner. Inom de olika maktrelationerna går det dock utifrån 
vår studie att urskilja en plötslig förändring av hur de olika subjektspositionerna 
förhåller sig till varandra.  

I vår studie illustreras Foucaults syn på maktrelationer som rörliga genom att 
använda Uma som ett belysande exempel. Uma tilldelas i en av läspraktikerna en 
överordnad subjektsposition i och med att hon definierar läspraktiken, medan hon i 
en annan läspraktik tilldelas en underordnad subjektsposition. En annan form av 
maktens rörlighet synliggörs mellan Lydia och Hiba. I läspraktiken för övrigt har 
barnen tydligt tilldelade subjektspositioneringar, men för ett kort ögonblick “blinkar 
det till” och de ler mot varandra i samförstånd kring bilderna i boken.  

Den effekt barnens motstånd får gestaltas även i relationen mellan barn och 
pedagog. Pedagogen i observation 1 återvänder till lässituationen när Alicia försöker 
rikta pedagogens uppmärksamhet tillbaka mot bilderna igen. När Oscar i observation 
2 gör motstånd mot pedagogens utformning av läspraktiken får det som effekt att 
pedagogen förmedlar ett osäkert kroppsspråk och tycks försvara sig genom att 
berätta för oss andra att Oscar nog är för liten för att förstå bokens innehåll.  

Den effekt som motståndet bidrar till i relationen mellan pedagogerna och 
barnen indikerar i vår studie att pedagogerna uppmärksammar att barnen försöker 
berätta något. Det behöver dock inte i sig självt innebära att pedagogerna tillskriver 
barnets motstånd de aktiva egenskaper som Johannesen och Sandvik (2009) samt 
Dolk (2013) menar krävs för att motståndet ska värderas som en legitim protest mot 
makten. I relation till detta skriver Dolk (2013) samt Johannesen och Sandvik (2009) 
att många pedagoger reducerar motståndet till trots eller uppmärksammar inte att 
det äger rum överhuvudtaget. Utifrån det perspektivet är det möjligt att anta att 
pedagogernas möte med barnens motstånd i läspraktikerna inte nödvändigtvis 
resulterar i att bli en utgångspunkt för förskolans förändringsarbete. Johansson 
(2009) samt Björklund (2008) anser att brist på kunskap kring hur de allra yngsta 
barnen i förskolan kommunicerar, begränsar deras möjlighet till delaktighet och 
inflytande i verksamheten.  
     Johannesen och Sandvik (2009) samt Dolk (2013) menar att det är genom barns 
olika former av motstånd som de försöker berätta något för oss. Eftersom vår studie 
utgår från de yngre barnen ser vi att barnens fysiska kroppar är deras främsta 
maktmedel för att kunna göra motstånd i olika former av maktrelationer samt att de 
använder sig av detta för att göra motstånd. Med bakgrund i studiens resultat förstår 
vi Johansson (2009) och Björklunds (2008) tankar om att pedagoger måste beakta 
de yngre barnens alla uttryckssätt, kroppsligt som verbalt, för att kunna förstå hela 
barnet. Med barnen i vår studie blir dock det fysiska motståndet ibland deras enda 
röst.  
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Björklunds (2008) studie kring barns läspraktiker grundar sig i ett 
sociokulturellt perspektiv på barns utveckling och lärande. Hon framhåller att barnen 
gemensamt skapar egna mönster för utveckling och lärande i sina läspraktiker i 
frånvaron av vuxna. Vår studie visar dock att de mönster som uppträder i både barn- 
och vuxenobservationerna påminner om varandra i fråga om maktrelationer. 
Björklunds (2008) studie grundar sig i den sociokulturella teorin som förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010) bygger på, att barn lär och konstruerar kunskap 
tillsammans. Om pedagoger med grund i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 
främst upplever de yngre barnens samspel som positiva och gynnande för deras 
utveckling och lärande, hur påverkas då de barn som ingår i läspraktiker där de 
tilldelats en underordnad subjektsposition och där deras motstånd sker helt i 
tystnad? Johansson (2009) framhåller att de yngre barnens samspel med jämnåriga 
inte alltid innebär att det sker en jämn utdelning av inflytande, status och makt inom 
barngruppen.  

Vårt resultat visar att det fysiska motståndet främst sker i tysthet mellan barnen 
och att de oavsett typ av relation rör sig medvetet i motståndet. Resultatet visar även 
att barnen som tillskrivs en underordnad subjektsposition i läspraktiken, varken 
sinsemellan barnen eller i förhållande till pedagogerna, förändrar sin underordnade 
subjektsposition till överordnat subjekt under samma läspraktik. I alla 
barnobservationer ser vi att barnen tydligt tilldelas olika subjektspositioner vilket vi 
kan åskådliggöra med hjälp av observationen mellan Hiba och Lydia. I observation 4 
leker Hiba och Lydia tillsammans, både före och efter lässituationen, utan att vi 
kunde urskilja tydliga över- eller underpositioner. I och med att barnens samspel 
plötsligt förvandlas till ett objekt i läspraktiken uppstod tydliga 
subjektpositioneringar. Lydia som tilldelades en underordnad subjektsposition 
började direkt att göra motstånd. Mot bakgrund i barnens förändrade 
subjektspositioner uppfattar vi att boken i läspraktiken blir den kritiska punkt kring 
vilket barnen ska försöka handla demokratiskt.  

Vårt resultat antyder att när de yngre barnen gör aktivt motstånd i läspraktiken 
lämnar de aldrig helt sin subjektsposition som över- eller underordnat subjekt. En 
fråga vi ställer oss utifrån vårt resultat är huruvida vissa barn i förskolan oftare än 
andra tilldelas rollen som antingen underordnade eller överordnade subjekt. Hur 
påverkar det i sådana fall deras upplevelse av sig själva? Vilken upplevelse av sig själv 
som subjekt tar till exempel Lydia med sig när hon i två olika läspraktiker fråntas sitt 
tolkningsutrymme? Om pedagoger i förskolan skulle börja tillskriva barnens 
motstånd aktiva egenskaper, som ett uttryck för demokrati, reduceras inte barnens 
motstånd till trots eller förbises (Dolk, 2013; Johannesen & Sandvik, 2009). Lydias 
motstånd skulle då inte betraktas utifrån huruvida hon lyckas bli det överordnade 
subjektet eller inte, utan snarare att hon hävdade sin demokratiska rätt till 
tolkningsutrymme i läspraktiken. Om de yngre barnen redan i förskolan skulle få lära 
sig att deras tysta motstånd är att jämföra med en individ som uttrycker sina egna 
åsikter och står upp för sina värderingar resulterar det i mer likvärdiga demokratiska 
rättigheter oavsett ålder. 

 

5.2.1 Att se barnen som demokratiska individer 

Johannesen och Sandvik (2009) understryker att de yngre barnen genom sitt 
kroppsspråk kan demonstrera sina meningar och åsikter även genom en liten rörelse. 
Även små rörelser och kroppsliga uttryck är viktiga att ta i beaktande vid interaktion 
med de allra yngsta barnen (ibid.). Vi förstår vårt resultat som att barnens olika 
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former av motstånd många gånger kan vara subtila och tysta. Det krävs därför 
lyhörda och närvarande pedagoger för att kunna synliggöra barnens olika former av 
fysiskt motstånd. Genom att i det pedagogiska arbetet implementera Dolks (2013) 
syn på det aktiva motståndet som en röst i demokratiarbetet, ger det pedagogerna 
verktyg att utforma en demokratisk verksamhet på lika villkor för alla åldrar.  

Hultqvist (1990) skriver att vi behöver ha teorier som utvecklas i takt med den 
pedagogiska förändrade praktiken.  Vår studie knyter an till Foucaults syn på 
maktrelationer som relationella och Dolks (2013) definition av motstånd som 
”aktivt”. Teorin ger oss möjlighet att inte endast betrakta barnet som ett offer i det 
motstånd de utövar, utan istället kan vi betrakta det som ett aktivt bidrag till en 
förändrad pedagogisk praktik (Dolk, 2013; Fenech & Sumsion, 2007). Demokratin i 
förskolan kommer då inte endast att bestå av att pedagogerna ber de yngre barnen att 
välja mellan olika alternativ, utan istället är det barnen som aktivt handlar utifrån sin 
egen vilja. Björklund (2008) talar om förskolan som en av de micronivåer av 
samhället som formar barnens vardag. Hur verksamheten är utformad kan därför ha 
betydelse för hur barnet senare agerar på macronivå när det gäller att handla och 
existera som samhällsmedlem. Förskolans läroplan (skolverket, 2010, s. 4) skriver 
fram att “Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga 
grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska 
delta i samhällslivet.” Detta väcker frågan för oss om huruvida barnets demokratiska 
rättigheter och möjligheter till tolkningsutrymme ligger i framtiden eller om det kan 
skapas i den pedagogiska verksamheten. Utifrån Dolk (2013) går det att tolka vårt 
resultat som att om pedagoger väljer att implementera kunskapen om barns 
motstånd som en aktiv protest i det pedagogiska arbetet skapas förutsättningar för 
barns delaktighet som ett uttryck för demokrati. Det tycks finnas något paradoxalt i 
att ett barn endast ska betraktas som en demokratisk individ i den pedagogiska 
verksamheten och först ”på sikt” delta i samhällslivet. Väljer vi att istället betrakta 
förskolan som en institution som är i dynamiskt samspel med samhällets förändring 
går det att betrakta barnen som att de redan existerar och handlar som 
samhällsmedlemmar. Därmed får de yngre barnen en egen röst i form av det 
motstånd de formar främst med hjälp av sitt kroppsspråk. En egen röst är en 
förutsättning för att kunna vara delaktig i en demokrati. En demokrati som Von 
Feilitzen (2004)  idag menar att barn inte är en del av på samma sätt som vuxna.  

 

5.2.2 Slutsatser  

Vår studie visar på att de yngre barnen i förskolans verksamhet gör aktivt 
motstånd i de läspraktiker vi studerat. Barnen tycks använda sitt fysiska motstånd 
oberoende av vilken form av maktrelation de ingår i, vilket innebär att denna ”röst” är 
av betydande vikt för de yngre barnen när de försöker hävda sin position i relation 
med andra. Sammanfattningsvis visar vårt resultat på att en gemensam tendens för 
alla åtta genomförda observationer är att barnen på olika sätt gör motstånd i de 
maktrelationer som uppstår i läspraktikerna. Barnens motstånd sker delvis verbalt 
men främst med hjälp av kroppen som deras främsta uttrycksmedel. För att de yngre 
barnen ska få göra sin röst hörd, är det viktigt att pedagogerna tar tillvara på barnens 
alla uttryck av motstånd, även de som sker i tysthet och bemöter barnens motstånd 
som ett demokratiskt uttryck. 
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5.2.3 Förslag på fortsatt forskning 

Den tidigare forskning som vi berört visar att det behövs mer kunskap kring hur de 
yngre barnens aktiva motstånd kan ses som en demokratisk fråga. Vi upplever att 
kunskapen är viktig för pedagogers möjlighet att utforma verksamheten så att det 
gynnar de yngres möjlighet till delaktighet och inflytande. Därför anser vi det 
relevant att vidare undersöka vad delaktighet och demokrati innebär i arbetet med de 
yngre barnen. Genom att pedagoger får mer kunskap kring barns olika uttryck för 
motstånd skapar detta förutsättningar att kunna förverkliga förskolans läroplans 
(Skolverket, 2010) mål om att skapa en demokratisk verksamhet även i arbetet med 
de yngre barnen i förskolan. 
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Missivbrev 
Information om vårt självständiga arbete  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Vårt namn är Ylva Wiklund och Cecilia Resoluth. Vi går sista terminen på 
förskollärarutbildningen. Vi ska nu skriva vårt självständiga arbete (kandidatuppsats). 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur barn mellan 1 ½-3 år kommunicerar 
och interagerar kring bilder i bilderböcker. Vi vill bidra till mer kunskap om hur de 
yngsta barnen lär och kommunicerar med varandra i förskolan. Vi tror nämligen att 
även de allra yngsta barnen har mycket att lära oss vuxna!  

Vi kommer att observera barnen i den dagliga verksamheten under två 
heltidsdagar och kommer att använda oss av anteckningar och ljudinspelning som stöd 
för oss i vår datainsamling. Det finns möjlighet att få ta del av den färdiga uppsatsen 
genom att maila intresset till oss. 

Det insamlade materialet kommer att behandlas och bearbetas enligt 
Vetenskapsrådets etiska riktningslinjer. Allt material behandlas bara av oss och vår 
handledare. Det innebär att era barns namn/förskolan och annan känslig information 
kommer att anonymiseras i uppsatsen.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Även vid vårdnadshavares godkännande har barnen själva rätt 
att inte delta i undersökningen. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Om du har några invändningar kring ditt barns deltagande i undersökningen hör 
av dig till oss. Vid vidare frågor hör gärna av dig till oss eller vår handledare. 
 
      
Cecilia Resoluth     Ylva 
Wiklund       
Crh12001@student.mdh.se  wiramaria@hotmail.com
    
      
  076-3135020 
 
Underskrift      Underskrift
   
  
____________________  _______________________ 
Eskilstuna 10-11-2015   Eskilstuna 10-11-2015 

 
 
 

Handledare: 
Jonas Nordmark 

jonas.nordmark@mdh.se 
016-155119 
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