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Abstract 

Fokusområdet för denna studie är att undersöka flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet. 

Utifrån kartläggning av tidigare forskning inom detta område synliggörs att det saknas studier kring 

hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv under läsaktiviteter i förskolan för att möjliggöra 

barns delaktighet, vilket lägger grunden för studiens syfte. Syftet med studien är att undersöka hur 

pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet. Genom detta 

har följande forskningsfråga operationaliserats fram “Hur lyfter pedagoger flerspråkiga barns 

perspektiv i syfte att öka barnens delaktighet i samtal under läsaktiviteter?”. Observationer under 

läsaktiviteter har genomförts på en mångkulturell förskola med två pedagoger och sju barn mellan 

3-5 år. Det insamlade datamaterialet kommer att analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv med 

hjälp av konversationsanalys. Resultat visar att pedagogernas användning av pauser under samtal, 

barns gemensamma tidigare erfarenheter och bokens innehåll genom turtagning skapar förutsättning 

för flerspråkiga barns delaktighet under läsaktiviteter. Slutsatsen utifrån denna studie är att 

pedagogers olika sätt att lyfta flerspråkiga barns perspektiv har betydelse för barnens delaktighet i 

samtal under läsaktiviteter. 

 

Nyckelord: 

Flerspråkiga barn, Delaktighet, Barns perspektiv, Sociokulturellt perspektiv, Konversationsanalys, 

Turtagning, Turkonstruktion, Intersubjektivitet 
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Förord 

Studiens genomförande hade inte varit möjligt utan all stöttning och hjälp som vi har fått från olika 

personer som bidragit till vårt arbete. Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagande pedagoger som har 

delat med sig av sin dyrbara tid och sitt engagemang för att hjälpa oss i vår studie. Även stort tack till 

våra handledare Annette Johnsson och Liselott Fritzdorf samt alla klasskamrater som konstruktiva 

kritiska vänner. 

 

 

Halmstad, 31 maj 2018   

 

Thuy Hang Nguyen och Vanessa Larsson   
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1.   Inledning  
Idag har den svenska förskolan utvecklats till att bli en mötesplats för barn med olika bakgrunder 

(Lindberg, 2013; Lunneblad, 2013). Statistik visar att år 2016 kom 16 200 nyanlända barn till Sverige 

(Skolverket, 2017). Drygt 78 procent av de barn mellan 1–5 år med utländsk bakgrund är inskrivna i 

förskolan (Skolverket, 2017). Förskolans verksamhet har blivit allt mer föränderlig och flerspråkig, vilket 

ställer högre krav på förskollärarnas arbete med det mångkulturella uppdraget för att förbereda barn för 

ett internationaliserat samhälle där barnen ska få möjlighet till delaktighet och inflytande. I läroplanen för 

förskolan betonas att verksamheten ska genomsyras av ett demokratiskt arbetssätt där barn aktivt deltar 

och alla barn ska få uppleva sig som en tillgång i gruppen (Skolverket, 2016). Tidigare forskning visar att 

arbetet med det mångkulturella uppdraget i läsaktiviteter har i stor utsträckning ett huvudfokus i att lära 

de flerspråkiga barnen majoritetsspråket (Carlsson & Bagga-Gupta, 2006; Kultti, 2012; Lunneblad, 2013; 

Obondo & Benckert, 2001; Vuorenpää, 2016). Ett möjligt skäl bakom detta förhållningssätt kan vara att 

majoritetsspråket ses som en viktig förutsättning för barns deltagande och delaktighet. Läsaktiviteter 

utformas efter majoritetsspråket och barn som inte har detta språk hamnar efter då de inte kan följa 

diskussionerna i de uppföljande boksamtalen samt har svårt att vara delaktiga under läsaktivitet (Fassler, 

2014). Flerspråkiga barn som har bristande kunskaper i svenska, kan få det svårt att delta i sådana 

aktiviteter om de inte får tillräckligt med stöd av pedagoger (Svensson, 2009). Vid flerspråkighet talar So 

Jung (2016a) om att språkväxling kan gynna flerspråkiga barn i deras deltagande i gruppdiskussioner och 

samtal. Ett arbete med både barns modersmål och svenska som majoritetsspråk kompletterar och stöttar 

varandra i förskolan (Calderon, 2004; Elmeroth, 2011; Lindberg, 2013). Pedagogers kunskap och 

utbildning kring ett modersmålsarbete i förskolan har betydelse för ett interkulturellt arbetssätt och 

förhållningssätt (Duek, 2017). Det är betydelsefullt att pedagoger förstår barns olika förutsättningar för 

språkutveckling och den miljö barnet möter (Sager, 2015). Calderon (2004) förespråkar en additiv 

språkmiljö vilket förutsätter att flerspråkiga barn ges möjlighet att behålla och utveckla både sitt 

modersmål och svenska på förskolan samtidigt då dessa språken kompletterar och berikar varandra.  

 

Utifrån kartläggning av tidigare forskning synliggörs att pedagoger sällan tar tillvara på de flerspråkiga 

barnens egna åsikter för att lyfta barnens eget perspektiv under läsaktiviteter. Detta kan leda till att 

flerspråkiga barn inte ses som en resurs och att mångfald betraktas som något annorlunda eller 

problematiskt. Kultti (2014) menar att barn behöver synas och höras utifrån sitt eget perspektiv och på så 

sätt skapas förutsättning för delaktighet i aktiviteter, då barnen blir delaktiga i sin egen utveckling och sitt 

lärande. Flera forskare visar på läsaktivitet såsom sagoläsning och berättande som framgångsfaktorer för 

barns utveckling som läsare och skrivare (Obondo & Benckert, 2001; Fast, 2011; Wagner, 2018). Dock 

sker bokläsningen oftast på barns spontana initiativ, vid vila eller i anslutning till måltider utan planerat 
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syfte (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013; Mellgren & Gustafsson, 2009; Persson, 2008). Genom detta 

synliggörs att syftet bakom läsaktiviteter ofta uteblir, vilket leder till att planerade läsaktiviteter med ett 

tydligt syfte för att gynna flerspråkiga barns delaktighet under läsaktiviteter förbises. Vi vill undersöka 

hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv som har betydelse för flerspråkiga barns delaktighet 

under läsaktivitet, då barns perspektiv och delaktighet går hand i hand (Eriksson, 2013; Kultti, 2014; 

Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Ett sätt för att nå goda pedagogiska resultat är att inta barns 

perspektiv, utgå från barns erfarenheter och barns egna förutsättningar (Bergöö & Jönsson, 2012; Fast, 

2011; Olofsson, 2007). Pedagogers kunskap om hur flerspråkiga barn kan känna sig och göras delaktiga i 

läsaktivitet är viktigt (Skolverket, 2013). Detta visar oss hur väsentligt det är för pedagoger att vara 

medvetna om hur flerspråkiga barn involveras i kommunikation för att lyfta barns perspektiv då detta har 

stor betydelse för barns delaktighet under läsaktiviteter. Flerspråkiga barn ska känna sig som en tillgång i 

gruppen oavsett vilken kulturell bakgrund de tillhör (Skolverket, 2016). Genom detta ser vi att 

flerspråkiga barns olikheter betraktas som något positivt som skall lyftas i verksamheten. Barnen strävar 

efter ett demokratiskt samhälle där deras egna ord tas tillvara på av pedagogerna i verksamheten och 

genom att våga uttrycka sina tankar samt sin förståelse om omvärlden skapar barnen egna kunskaper 

(Axelsson & Jönsson, 2009; Eriksson, 2013; Fast, 2011). 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning menar vi att det krävs mer forskning om hur pedagoger möjliggör 

för flerspråkiga barns delaktighet. Utifrån tidigare studier ser vi att det saknas forskning kring hur 

pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv under läsaktiviteter i förskolan för att möjliggöra varje 

barns delaktighet, vilket lägger grunden för studiens problemområde.  

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet 

under läsaktivitet. 

1.2 Forskningsfråga 

●   Hur lyfter pedagoger flerspråkiga barns perspektiv i syfte att öka barnens delaktighet i samtal 

under läsaktiviteter? 
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2. Begreppsanvändning 

2.1 Flerspråkiga barn 

Med flerspråkiga barn avser vi barn som kan använda sig av flera språk. Begreppet flerspråkiga barn 

avser de barn som växer upp i en miljö där deras föräldrar med utländsk bakgrund pratar olika språk. 

Dessa barn kategoriseras som barn som har ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 2013).  

2.2 Delaktighet  

Med begreppet delaktighet avser vi barns uttryck och handlande som tas tillvara på i aktiviteter, då 

studiens syfte är att undersöka hur pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet i 

läsaktivitet. På så sätt kan studien identifiera hur pedagoger tar tillvara barns uttryck och handlande vilket 

har betydelse för barns delaktighet. Genom att barns egen kompetens lyfts fram blir detta en förutsättning 

för delaktighet vilket gör att barnen blir aktiva i sin egen lärprocesser (Bjervås, 2003; Eriksson, 2007; 

Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Enligt ett sociokulturellt perspektiv är barn aktiva aktörer i 

samspel och kommunikation under interaktion i läsaktiviteter. Barn skall ha rätt till delaktighet i förskolan 

vilket även skrivs fram i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). För att hela barngruppen ska vara 

delaktig i verksamheten är det viktigt att lyssna på barngruppen för att anpassa aktiviteter utifrån barnens 

intresse, frågor och funderingar (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Även Barnkonventionen slår fast att varje 

barn har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter (Unicef, 2009). Just barns frågor och funderingar är den 

kraft som motiverar barnen att tänka och handla i aktiviteterna (Essén, Björklund & Olsborn Björby, 

2015; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Därav kan vi se vikten av studiens fokusområde som är att 

undersöka hur pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet. Med denna studie vill 

vi synliggöra hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv i syfte att öka barnens delaktighet i 

samtal under läsaktiviteter. Alla barn ska få uppleva sig som en tillgång i gruppen (Skolverket, 2016). 

Barn ska ses som en resurs i verksamheten (Jakobsson & Nilsson, 2011; Svenska Unescorådet, 2006) och 

barns olikheter ska tillvaratas i lärandemiljön (Skolverket, 2016; Wennergren, 2008). Genom att lyssna på 

barn och ta till vara på barns egna uttryckssätt och agerande blir barnen förstådda och delaktiga (Bjervås, 

2003; Johannesen & Sandvik, 2009; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003).  

2.3 Barns perspektiv  

I denna studie skriver vi om barns perspektiv. Att ta barns perspektiv innebär att lyssna till barns egna ord 

och att ta hänsyn till deras eget agerande, detta i enlighet med Sommer, Pramling Samuelsson och 

Hundeide (2011). Begreppet barns perspektiv är förenligt med barns rättigheter och därigenom ges barn 

förutsättning till delaktighet (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2011). Begreppet barns 
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perspektiv är förenligt med studien då barns delaktighet studeras genom barns ord och agerande under 

läsaktivitet. Genom att närma sig barns perspektiv ges barnen möjligheter att utöva inflytande över 

verksamheten (Arnér, 2009). Precis som Sheridan (2007) menar är det betydelsefullt att involvera barn i 

kommunikation genom att pedagoger lyssnar in barnen och ger barnen möjlighet att påverka 

verksamheten. Pedagogernas förhållningssätt, arbetssätt och bemötande är avgörande för barns lärande 

och utveckling i en inkluderande lärmiljö (Wennergren, 2008). Därav handlar studiens forskningsfråga 

om hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv i syfte att öka barnens delaktighet i samtal under 

läsaktiviteter. Pedagogers barnsyn har betydelse för hur barns behov, önskningar och intentioner möts, 

vilket påverkar hur pedagoger förhåller sig till barns perspektiv (Johansson, 2003). Pedagogernas sätt att 

delta på barns villkor och försöka förstå barns uttryck och intention är ett sätt att få barns perspektiv att 

komma till uttryck (Johansson, 2003). Kultti (2014) påpekar även att pedagogernas närvaro är 

betydelsefull för att kunna involvera flerspråkiga barn i språklärande aktiviteter. Det är just barnens 

olikheter som ska tas tillvara på i ett inkluderande arbetssätt (Wennergren, 2008). Med ovanstående valda 

begrepp vill vi motivera relevansen i förhållande till studiens syfte med fokus på flerspråkiga barns 

delaktighet.  

 

3. Tidigare forskning 
I nedanstående avsnitt kommer forskningsläget presenteras utifrån följande teman: Samarbete mellan 

förskola och hem kring flerspråkiga barn och läsning, Bokläsning som språklärande aktivitet, 

Flerspråkiga barns deltagande i läsaktiviteter, Pedagogens roll under läsaktivitet med flerspråkiga 

barn. 

3.1 Samarbete mellan förskola och hem kring flerspråkiga barn och läsning                                                                                           

Det är angeläget att denna studie grundas i tidigare forskning som berör området kring barns tidigare 

läserfarenheter från hemmen då studiens fokus är att undersöka hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns 

perspektiv i syfte att öka barnens delaktighet, vilket görs genom att belysa barns åsikter i samtal under 

läsaktiviteter. Barns åsikter grundar sig inte endast i de läsmöten flerspråkiga barn deltar i på förskolan 

utan barn möter olika textmiljöer även innan de börjar i förskolan (Fast, 2007). Utifrån en sociokulturell 

etnografisk studie har Fast (2007) studerat barns textmöten i hemmen med syfte att se i vilka kulturella 

och sociala sammanhang barn möter språkliga aktiviteter såsom läsning. Under tre års tid har sju barn 

följts genom observationer, informella samtal, intervjuer, fältanteckningar, ljudupptagning och 

fotografering. I resultatet lyfts vilken roll barns bakgrund, förkunskaper och intressen har genom de 

textmöten de bär med sig från sin hemmiljö. Barns olika textkulturer i deras hemmiljö kan ha en inverkan 

på barns intresse och utövande av läsning. Barnen möter olika textmiljöer långt innan de börjar förskolan 
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i hemmen genom populärkultur, tradition, religion och språk. Resultatet pekar på att förskollärare har 

väldigt lite kunskap kring barnens hemkultur. Det är sällsynt att det uppstår en dialog utifrån barnens 

tidigare erfarenheter och barns tidigare kunskaper  tas inte tillvara i förskolan (Fast, 2007). Ytterligare en 

svensk sociokulturell etnografisk studie har fokus på flerspråkiga barns möten med läsaktiviteter i både 

förskola och hem (Duek, 2017). Data har producerats under ett år genom observationer och intervjuer 

med både vuxna, pedagoger och barn. Studiens resultat visar att förskolans pedagoger har en bristande 

kommunikation med hemmen samt att hemmen och förskolans syn på läsning inte alltid överensstämmer 

med varandra. Barnen använder sällan sitt modersmål i förskolan då pedagogerna inte prioriterar att 

arbeta med modersmålet i de fall barnen kan bra svenska (Duek, 2017). En amerikansk kvantitativ studie 

har istället undersökt hur förutsättningar för språkutveckling kan skilja sig åt mellan enspråkiga och 

flerspråkiga barn (Li, Yunwei & Xiaoning, 2014). Resultatet visar att 29 procent av de tvåspråkiga barnen 

i jämförelse med 55 procent av de enspråkiga barnen läser varje dag hemma. En procent av de enspråkiga 

barnen jämfört med ca nio procent av de tvåspråkiga läser aldrig hemma. Att läsa en bok varje dag i 

veckan visar sig vara positivt för barnens språkliga förmågor. Utifrån detta resultat visar det sig vara fler 

av de tvåspråkiga barnen som kommer från en missgynnad bakgrund, då de möter läsning i mindre 

utsträckning i sin hemmiljö (Li, Yunwei & Xiaoning, 2014).  

 

En annan studie visar betydelsen av att ta hänsyn till flerspråkiga barns hemmiljöer där förskolan 

samarbetar med vårdnadshavarna för att gynna barns språkutveckling (Ljunggren, 2015). Denna studie 

visar på hur ett samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger vid språkaktiviteter i en svensk 

flerspråkig förskola med barn mellan 1-3 år kan se ut. Med hjälp av den “pratande pennan” har 

vårdnadshavare spelat in ljudfiler som spelas upp för barnen på förskolan. Detta gör att barnen möter 

texten både på sitt eget modersmål, de andra barnens modersmål samt svenska som är inspelat av 

pedagogen. Studien tar utgångspunkt i psykologins begrepp affordance och lyfter fram möjligheter i 

användandet av olika typer av material, exempelvis den “pratande pennan”. Resultatet av studien visar att 

vårdnadshavarnas samarbete med pedagogerna är betydelsefullt för barnen i språkliga aktiviteter när 

vårdnadshavarnas röster var en igenkänningsfaktor för barnen. Genom pennan blev det möjligt för 

pedagoger och vårdnadshavare att samarbeta samt att minska gränserna mellan förskola och hemmen. 

Båda parter blev medvetna om vikten av ett samarbete för att gynna barnens språkutveckling. Tidigare 

fanns det inte någon bredare kunskap om barnens läsbakgrunder från hemmen i förskolan och efter detta 

kunde barnens vårdnadshavare vara mer delaktiga i förskolans arbete (Ljunggren, 2015). Samarbete 

mellan hemmen och en mångkulturell förskola, kring litteraturläsning och dess betydande effekt vid 

språkutveckling har även studerats i en sociolingvistisk amerikansk studie (Fassler, 2014). Barns 

kommunikationsförmåga kring bearbetad litteratur har observerats där ett förarbete av litteraturen har 

skett i hemmen. De största språken på förskolan som deltagit i studien är engelska och spanska. Studiens 
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fokus är att se om det finns en effekt kring barns deltagande och språkutveckling i förskolan vid 

boksamtal genom att barnen först läser och bearbetar böcker hemma. Boksamtalet genomförs sedan i 

förskolan på engelska av pedagogen som talar engelska, men även med stöd av språkpedagog i det 

spanska språket. Forskaren har observerat dessa boksamtal och resultatet visar att detta sätt att arbeta hade 

en betydande roll för de spansk- och engelsktalande barnens språkutveckling. Dock kunde de se att de 

barn som hade ett annat språk än spanska och engelska som förstaspråk hamnade efter i läsaktiviteterna 

då de inte kunde följa diskussionerna i samma utsträckning (Fassler, 2014).  

3.2 Bokläsning som språklärande aktivitet 

En engelsk studie har studerat hur personliga böcker som knöt an till barnets tidigare erfarenheter och 

intressen kunde gynna språkutveckling samt bidrog till att öka barnets ordförråd (Kucirkova, Messer & 

Sheehy, 2014). I studien deltog 18 barn med olika etniska bakgrunder. Efter första lästillfället testades 

barnen tre gånger och då bedömdes barnens kunskaper om de nya ord de fått presenterade för sig genom 

boken. Resultatet visar att vid andra och tredje testtillfället hade barnen betydligt bättre kunskaper om 

orden som fanns i de böcker som knöt an till barns tidigare erfarenheter (Kucirkova, Messer & Sheehy, 

2014). Till kontrast från Kucirkova, Messer och Sheehy (2014) så studerar So Jung (2016b) kritiskt 

tänkande under bokläsning med koreanska flerspråkiga barn i fyraårsåldern. Datainsamling skedde under 

fem månader med videoobservationer, intervjuer samt fältanteckningar. Resultatet visar att med hjälp av 

barns kritiska tänkande vidgas barnens perspektiv och barnens föreställningar om omvärlden utmanas 

under bokläsning (So Jung, 2016b).  

En konstruktivistisk och sociokulturell studie fokuserade på flerspråkiga barn i fyra-fem års ålder, där 

syftet var att undersöka hur pedagogerna använde sig av olika sagopåsar i bokläsning för att stimulera 

flerspråkiga barn i det svenska språket (Carlsson & Bagga-Gupta, 2006). Studien genomfördes med 

deltagande observationer samt videoinspelningar och studiens resultat visar att det är de vuxna som ofta 

styr och leder samtalen. Språket och andra artefakter har använts för att konkretisera det som sägs på 

svenska vilket möjliggör ett gemensamt fokus för att fånga barns uppmärksamhet. Kommunikationen 

erbjuder begränsade möjligheter till barn-barn-samtal då enbart svenska används i förskolan. I kontrast till 

denna studie som ser majoritetsspråket svenska som ett mål i sig (Carlsson & Bagga-Gupta, 2006) har en 

fallstudie av Skans (2011) visat att pedagoger har olika strategier för att ge stöd till barns delaktighet 

genom involvering av barnets modersmål istället för att endast utveckla det svenska språket. Begreppet 

delaktighetshypotesen har stått i fokus för analysen och beskrivs som vikten av att skapa delaktighet samt 

gemenskap i gruppen för att lära sig svenska. Resultatet indikerar på att ett gemensamt upplevt innehåll 

möjliggör för dialogen mellan pedagogen och barnen. Skans (2011) påpekar att risken med språkfokus på 

det svenska språket leder till en kompensatorisk syn på flerspråkiga barn där inte barns modersmål ses 
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som en resurs utan som ett problem som ska åtgärdas. Det visar sig även att samtalet kring bokens 

innehåll inte blir centralt, vilket begränsar flerspråkiga barns möjlighet att initiera en dialog vid 

bokläsning (Skans, 2011). Till kontrast mot föregående studie har Ping (2014) belyst gruppinteraktionens 

positiva betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling under dialog i läsaktivitet, vilken studerades 

genom videoobservation med fem flerspråkiga barn i åldern mellan 3-6 år. Interaktionen mellan 

pedagogen och barnen samt barnen emellan har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet tyder på att när bokläsningen sker i dialogform i smågrupper möjliggörs barns aktiva 

deltagande mellan varandra (Ping, 2014). Även utifrån ett socialisationsperspektiv och en teori om 

andraspråksutveckling visar Obondo och Benckert (2001) hur interaktionen under läsaktiviteter 

underlättar för flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Studiens analys fokuserar på 

interaktionsstilar mellan de vuxna och barnen under sagoläsning. Resultatet visar att flerspråkiga barns 

förståelse ökar om sagor läses både på modersmålet och på svenska. Studien påpekar att de flerspråkiga 

barnens kulturella och språkliga erfarenheter i hemmen kan utgöra en grund för hur skriftspråkliga 

förmågor utvecklas samt pedagogens frågeställningar och svar i interaktionen som har betydelse för 

flerspråkiga barns andraspråksutveckling. Obondo och Benckert (2001) skriver att sagoläsning bör vara 

en strukturerad aktivitet i förskolan och pedagogers engagemang i böcker har betydelse för att stimulera 

flerspråkiga barns kunskaper om språkets struktur. Pedagogens roll för latinamerikanska flerspråkiga 

barns språkutveckling har undersökts i mångkulturella förskolor med fokus på spanska och engelska 

(Schick, 2015). Fokus har legat på pedagogens engagemang under bokläsningens interaktion med hjälp av 

bilderbok. Resultatet visar att barns läsförmåga stimuleras beroende på om pedagogen utmanar barnen i 

sitt berättande av bokens bilder. Detta gynnar barnens skrift, språk och berättande förmågor i ett längre 

perspektiv (Schick, 2015).   

Tidigare forskningen visar oss att läsaktivitet till övervägande del lyfts fram som ett sätt att stimulera och 

utveckla flerspråkiga barns språkutveckling (Carlsson & Bagga-Gupta, 2006; Kucirkova, Messer & 

Sheehy, 2014; Obondo & Benckert 2001; Ping, 2014; Schick, 2015). Det innebär att det finns begränsad 

forskning som undersöker hur flerspråkiga barns delaktighet tillvaratas i just läsaktivitet. Anledningen till 

detta kan bero på att läsaktiviteten används endast i språklärande syfte istället som en metod för att 

möjliggöra barns delaktighet i gruppen.  

3.3 Flerspråkiga barns deltagande i läsaktiviteter 

Barnets agerande i förhållande till läsandet har studerats i en fenomenografisk forskningsstudie av 

Mellgren och Gustafsson (2009). Mellgren och Gustafsson (2009) beskriver barns agerande under 

bokläsning i form av fyra begrepp: uppmärksamhet, agerande, inferens och integration. Uppmärksamhet 

karakteriseras av att barnet lyssnar på sagan på ett tyst sätt. Agerande förklaras som barnets gester och 
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verbala uttryck i form av pekande och tittande i boken. Inferens betyder när barnet utvidgar berättelsen 

och integration beskrivs som barns engagemang och intresse i sagoläsning med kopplingen till egna 

erfarenheter. Resultatet indikerar att barns agerande i form av inferens och integration är högre i förskolor 

med högre kvalité där böckerna är mer tillgängliga för barnen. Till skillnad från denna studie visar Garcia 

och Godina (1994) i en etnografisk studie från USA, där en jämförelse gjordes mellan barns deltagande i 

bokläsningsaktiviteter och andra typer av språkliga aktiviteter, att tvåspråkiga barn inte är involverade i 

bokläsning. Däremot är barnen mer engagerade i de andra språkliga aktiviteter som knyter an till barns 

erfarenheter, exempelvis vid mellanmål. Resultat visar även att de flerspråkiga barnen ville läsa böcker på 

sitt hemspråk (Garcia och Godina, 1994).  De två föregående studierna har undersökt barns deltagande i 

läsaktivitet i förskolan medan Ambarin & Auleear (2014) i en longitudinell studie har undersökt 

flerspråkiga barns deltagande i läsaktivitet i barns hemmiljö. Studien är kvantitativ och metoden som 

användes för att nå det insamlade materialet var telefonintervjuer utifrån ett frågeformulär som 

genomfördes med barnens mammor. Studiens fokus ligger på korrelationer mellan kunskap i barnens 

hemmiljö och barnens språkutveckling. Resultatet visar att läsning hemma i stor utsträckning sker för att 

översätta från engelska och franska till barnens förstaspråk. Detta kunde resultera i att barnen blev 

uttråkade när läsningens syfte var översättning för språklärande (Ambarin & Auleear, 2014). Brook 

Chapman de Sousa (2017) visar att det är betydelsefullt att utgå från barnens intresse och låta dem vara 

medbestämmande kring utformandet av diskussion och samtal kring läsning för att gynna deras 

språkutveckling och chans till deltagande. Den sociokulturella studien genomfördes med 

videoobservationer i sju förskolor med flerspråkiga barn mellan 2-5 år. Studien belyser vikten av 

pedagogers strategier i förskolan för att involvera mångkulturella barns tankar och intressen i läsaktivitet 

(Chapman de Sousa, 2017). Vikten av att involvera flerspråkiga barn i läsaktiviteter lyfts fram även i en 

annan studie som fokuserar på pedagogens utbildning och dess betydelse för barns deltagande samt 

språkutveckling (Rezzonico, Hipfner-Boucher, Milburn, Weitzman, Greenberg, Pelletier & Girolametto, 

2015). Pedagoger som har fått utbildning i att möta barn i olika lässtrategier studerades genom 

videoobservation där fokus låg på konversation mellan pedagog och barn kring boksamtal i den 

amerikanska förskolan. Resultatet tyder på att de pedagoger som har fått kompetensutbildning ökar sin 

användning av frågor i boksamtalet samt förbättrar sina strategier att möta barnen, vilket hade en positiv 

effekt på barnens deltagande samt kvalité och komplexitet i barnens språk (Rezzonico, Hipfner-Boucher, 

Milburn, Weitzman, Greenberg, Pelletier & Girolametto, 2015). Palacios och Kibler (2016) visar att barn 

med olika bakgrund som inte har majoritetsspråket som modersmål har sämre förutsättningar för 

läsförmågor och deltar i mindre utsträckning under läsaktiviteter i förskolan. Denna studie är gjord ur ett 

bioekologiskt perspektiv vars syfte är att se samband mellan läsprestationer i förskolan och barns 

modersmål i förskolan (Palacios & Kibler, 2016). Det bioekologiska perspektivet syftar till att se 

samband mellan olika miljöer och barns psykologiska utveckling. Det empiriska materialet insamlades 
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genom ett databassystem från många olika förskolor, där pedagoger hade bedömt barns språkkompetens 

utifrån vilket hemspråk barnen hade samt barnens prestation och språkutveckling.  

 

Till skillnad från tidigare ovannämnda studier fokuserar en amerikansk studie på kompisrelationer och 

barnens interaktion i barngruppen under läsaktiviteter (So Jung, 2016a). Det är en kvalitativ longitudinell 

fallstudie som utgår från ett sociokulturellt perspektiv där datainsamling har skett genom 

videoobservation, intervjuer och fältanteckningar under tio månader. Resultaten indikerar på att barnens 

deltagande genom att svara i samtal under läsaktiviteter är starkt påverkat av deras olika sociala relationer 

med sina kamrater. Barnen som deltog i studien bildade olika kompisrelationer varje ny termin och deras 

olika sociala relationer påverkade deras svar kring böcker på olika sätt. Barnens sociala relationer byggs 

även från hemmen och pedagoger behöver ta tillvara på barns tidigare erfarenheter. Som en praktisk 

implikation för pedagoger föreslår studien att det kan vara gynnsamt att arbeta med transspråkande, vilket 

innebär att barn får växla mellan olika språk som ett verktyg för att hjälpa tvåspråkiga barn utveckla sina 

svar och underlätta kritiska diskussioner (So Jung, 2016a). I förhållande till denna studie är det av 

relevans att kartlägga tidigare forskning som berör flerspråkiga barns deltagande under läsaktiviteter då 

vårt syfte är att undersöka hur pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet under 

läsaktivitet. Dock kan vi se även i denna tematisering att stor del av den tidigare forskning som finns 

fokuserar på flerspråkiga barns deltagande och språkutveckling, vilket vi menar ger utrymme att vidare 

utforska hur pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet. 

3.4 Pedagogens roll under läsaktivitet med flerspråkiga barn 

3.4.1 Pedagogens förhållningssätt till barnets modersmål 
Vuxnas förhållningssätt till barnens modersmål påverkar flerspråkiga barns språkutveckling (Kultti, 

2012). Utifrån ett interkulturellt perspektiv visar Kultti (2012) att användning av barns modersmål är ett 

sätt att lyfta flerspråkiga barns kompetens i läsaktiviteter, då pedagoger visar ett intresse för barns 

modersmål. I analysen av ett flerspråkigt samtal mellan barn och pedagog har Kultti (2012) kommit fram 

till att flerspråkiga barn kan ges förutsättning att både använda sitt modersmål och samtidigt lära sig 

svenska ord under samtalen. Pekande och upprepning av handlingar möjliggör för barns deltagande i 

aktiviteten (Kultti, 2012). Flerspråkighetsarbetets potential är något som Gort och Pontier (2016) har 

undersökt i syfte att se hur tvåspråkiga förskollärare använder två språk i undervisning för att stödja 

flerspråkiga barns utveckling av språk och läskunnighet. Studien, som är gjord med videoobservationer 

för att dokumentera bokbaserade interaktioner mellan förskollärare och barn, lyfter fram en tvåspråkig 

pedagogik. Begreppet transspråkande står i fokus för analysen, vilket innebär att språk inte ses som 

oberoende system som människor har, utan som handlingsbärande språk. Det framgår att förskollärare 
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använder sin tvåspråkighet på flera olika sätt och använder varandras pedagogiska kompetenser samt 

barns medverkan för att stödja sin undervisning. Resultatet visar att pedagogens språkliga flexibilitet och 

tvåspråkighet ses som en resurs som stödjer förskollärarnas samarbete mot olika undervisningsmål. 

Liknande resultat visar Warren (2017) att möjligheter till utvecklingen av flerspråkig litteracitet skapas 

genom likvärdig tillgång till undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål. Garcia och 

Godina (1994) visar att pedagogerna prioriterar barns majoritetsspråk istället för barnens modersmål, då 

detta anses viktigt för att flerspråkiga barn behöver majotitetspråket för att komma in i den framtida 

skolundervisningen.  

 

Till skillnad mot Garcia och Godina menar Duek (2017) i sin etnografiska sociokulturella studie att 

svenska pedagoger ser positivt på ett modersmålsarbete i förskola, men i praktiken tas barnens modersmål 

tillvara på i liten utsträckning och det svenska språket är i fokus under samtal. Att flerspråkiga resurser 

används i liten utsträckning visar även Vuorenpää (2016) i en kvalitativ studie från Stockholm som 

undersöker hur interaktionen påverkar flerspråkighet i läsaktiviteter inom skolår F-3, utifrån ett dialogiskt 

och sociokulturellt perspektiv. Svenska används som samtalsnorm och generellt är det pedagogen som 

initierar samtalen vid introduktionen av läsaktiviteteter. Pedagogernas frågor i samtalen har en tydlig 

fråga-svar-karaktär vilket påverkar barns möjlighet att ta initiativ. Samtidigt visar resultaten att 

pedagogerna i hög grad är medvetna om betydelsen av olika samtalsformer så att barnen får möjlighet till 

en varierad språkanvändning. En avhandling från USA studerar spansk- och engelsktalande barn i syfte 

att se vilket språk som används när och med vem utifrån ett sociolingvistiskt perspektiv (Sager, 2015). Ett 

observationsprotokoll avsett för förskola användes för att göra halvstrukturerade klassrumsobservationer, 

även ljudinspelning användes för att se hur barnen använde sitt språk. Ett av studiens resultat visar att 

barnens språkanvändning skiljer sig beroende på situationen och barngruppens storlek. Ytterligare ett 

resultat visar att det är skillnad på barns språkanvändning om pedagoger tar hänsyn till tvåspråkiga barns 

modersmål och läserfarenheter från hemmen. När pedagoger inte tar hänsyn till barns modersmål kan det 

leda till exkludering för de barn med ett annat modersmål än majoritetsspråket. Det är av betydande roll 

att pedagoger tar hänsyn till varje barns förutsättning för språkutveckling och den miljö barnet möter 

(Sager, 2015). Liknande resultat visar Wagner (2018) i sin studie om läsning och tvåspråkighet med fokus 

på att se samband mellan identitet och läsning för tvåspråkiga barn. Resultatet visar att pedagoger 

behöver ge tvåspråkiga barn förutsättning att utforska sin tvåspråkighet, olika texter och läsprocesser. De 

metoder som har använts för datainsamling är intervjuer, observationer och ett familjeformulär som 

vårdnadshavare har fått fylla i. Resultatet visar att det är positivt med läsning för tvåspråkiga barns 

språkupplevelse samt språkutveckling, då läsidentiteter, vilket beskrivs som hur barn förstås som läsare 

av pedagoger, skapas i tidig ålder och utvecklas även samtidigt som andra läsförmågor. Pedagoger 

behöver ta hänsyn till barns läsidentiteter genom att engagera sig i barnens tankar om läsning och ta 
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hänsyn till barnens perspektiv för att stötta barnen till goda relationer i förhållande till läsning (Wagner, 

2018).  

3.4.2 Vuxenstyrd interaktion 
Läsaktivitet karakteriseras som monologisk vilket innebär att läraren läser och barnen deltar genom att 

lyssna (Carlsson & Bagga-Gupta, 2006; Mellgren & Gustafsson, 2009). Studier visar på att den 

vuxenstyrda interaktionen dominerade under läsaktiviteter med flerspråkiga barn där vuxna som talar 

mest vilket resulterar i begränsade möjligheter till barn-barn-samtal (Carlsson & Bagga-Gupta, 2006; 

Obondo & Benckert, 2001). Obondo och Benckert (2001) visar i sitt resultat att den vuxenstyrda 

interaktionen dominerar i form av benämning av föremål i texten under lässtunden. Utifrån en kritisk 

synpunkt påpekas att böcker och sagoläsning bör vara en strukturerad aktivitet samt att aktivt 

engagemang i böcker utvidgar flerspråkiga barns kunskaper om språkets struktur (Obondo & Benckert, 

2001). Liknande ståndpunkter som Kultti (2012) belyser är att boken och strukturen i aktiviteten skapar 

olika förväntningar på barns deltagande och ibland förväntas barnen delta genom att svara på lärarens 

frågor och benämna föremålen på bilderna, och ibland genom att lyssna på högläsning. Lärarens olika 

frågor under högläsning har betydelse för flerspråkiga barns engagemang i bokrelaterade 

kommunikationer och det är något som Gort, Pontier och Sembiante (2012), utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv visar på i en kvantitativ studie där frågorna kategoriserades efter specifika funktioner och 

jämfördes med bokläsning på spanska och engelska. Resultatet tyder på att lärarens frågor syftar till att 

utmana barns kognitiva förmågor. Under högläsningen på spanska var det betydligt mer faktafrågor, 

vilket begränsar dialog mellan barn och pedagog. Å andra sidan när bokläsningen skedde på engelska 

krävdes det att pedagogernas frågor kopplade till barnens egna erfarenheter och bokens innehåll, vilket 

möjliggör expanderingen av kommunikationen (Gort, Pontier & Sembiante, 2012).    

  

Cabell, Decoster, LoCasale-Crouch och Hamre (2013) har genomfört en kvantitativ observationstudie i 

USA, utifrån ett bioekologiskt perspektiv med fokus på att undersöka hur undervisningsinteraktioner 

mellan förskollärare och barn varierar vid olika rutinaktiviteter och planerade aktiviteter. I studien deltog 

314 förskollärare och resultatet indikerar på att effektiviteten av lärarinteraktioner var generellt högre 

under boksamtal i storgruppsaktivitet och fritt val där pedagoger stimulerar barns kognitiva förmågor med 

hjälp av öppna och slutna frågor eller upprepningar för att utöka barns förståelse och kommunikation. 

Pedagogerna stöttar sällan vid bokläsning som sker i smågrupp (Cabell, Decoster, LoCasale-Crouch & 

Hamre, 2013). Till skillnad från dessa studier riktar en amerikansk kvantitativ studie sitt fokus på just 

förskollärarens samtal under högläsning mellan två genrer av böcker, sagobok och faktabok (Price, 

Bradley & Smith, 2012). I undersökningen deltog 27 pedagoger och 24 barn i 3-5 årsåldern och 

datainsamling skedde genom videoobservation.  Resultatet indikerade att barns engagemang var större när 
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förskollärare läste en faktabok i jämförelse med en sagobok. Utifrån pedagogernas syn på läsningen 

mellan dessa typer av böcker visade det sig att de prioriterar att läsa sagoböcker istället för faktaböcker. 

Det beror på att det krävs mer av pedagogens förklaringar vid läsningen av faktaboken. Från USA finns 

även en kvantitativ studie som har fokuserat på vad som läses för barnen i förskolan (Pentimonti, Zucker 

& Justice, 2011). Denna studiens datainsamling gjordes genom att pedagogerna som arbetade i förskolan, 

under 30 dagar fick fylla i skriftliga loggar och ett lärarformulär där de angav titlarna de läste samt 

beskrev procedurerna kring läsaktiviteten. Materialet samlades in och fördes in i en databas för kodning 

av böckernas genre. Resultatet visar att berättande texter är dominerande och att vid högläsning används 

ofta narrativa texter som innehåller rim. Dock är pedagogerna sämre på att läsa blandade informativa 

texter för barnen så som böcker med matematiska begrepp eller multikulturella böcker (Pentimonti, 

Zucker & Justice, 2011).   

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning styrker vikten av att ta hänsyn till barns tidigare erfarenheter (Fassler, 2014; 

Ljunggren, 2015). Dock ser barns tidigare erfarenheter olika ut beroende på barnens bakgrund från deras 

hemmiljöer (Li, Yunwei & Xiaoning, 2014) och att arbeta utifrån flerspråkiga barns tidigare erfarenheter 

från hemmen är något som realiseras i liten utsträckning i förskolans praktik (Duek, 2017; Fast, 2007). 

Förskolan har en bristande kommunikation med hemmen och inte samma syn på läsning (Duek, 2017). 

Flerspråkiga barn har sämre förutsättning för läsning i sin hemmiljö jämfört med enspråkiga barn (Li, 

Yunwei & Xiaoning, 2014). Utifrån barns möjlighet att kunna vara delaktiga under läsaktivitet kan vi 

genom detta se att flerspråkiga barns olika förutsättningar skiljer sig åt beroende på barnens hemmiljöer. 

Förskollärare har lite kunskap kring barns hemkultur (Fast, 2007; Ljunggren, 2015) och barns tidigare 

kunskaper ses inte som en tillgång (Fast, 2007). Andra studier visar att ett samarbete med vårdnadshavare 

kan gynna barns språkutveckling samt fånga barns intresse under läsaktivitet (Fassler, 2014; Ljunggren, 

2015). De barn som inte har majoritetsspråket har svårare att följa med i diskussion under bokläsning 

(Fassler, 2014) och dessa barn har även sämre förutsättning för läsförmågor samt deltar i mindre 

utsträckning i läsaktiviteter (Palacios & Kibler, 2016). Genom detta kan vi se vikten av att läsaktiviteter 

grundar sig i barnens intresse och anpassas efter barns olika språkliga bakgrunder för att barn skall kunna 

delta i läsaktiviteter. 

 

Forskning påvisar att lärarledda aktiviteter som inkluderar språket i form av benämningen av föremål och 

de frågor som är av fråga-svar-karaktär är vanligast förekommande i den vuxenstyrda interaktionen, 

vilket begränsar flerspråkiga barns initiativtagande och möjligheten till barn-barn-samtal (Carlsson & 

Bagga-Gupta, 2006; Mellgren & Gustafsson, 2009; Obondo & Benckert, 2001). Ping (2014) menar att när 

bokläsning sker i dialogform i smågrupper genereras barns aktiva deltagande mellan varandra. 
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Flerspråkiga barns förståelse ökar när bokläsning sker på både modersmålet och svenska (Obondo & 

Benckert, 2001). Flerspråkiga barn vill läsa böcker på sitt modersmål i förskolan (Garcia & Godina, 

1994), men när läsning i hemmen sker i form av översättning för språklärande blir barnen uttråkade 

(Ambarin & Auleear, 2014). Forskningen påpekar att möjligheten för flerspråkiga barn att använda sitt 

modersmål är begränsade på grund av att svenska upprätthålls som normspråk under samtalen i förskolan 

(Carlsson & Bagga-Gupta, 2006; Kulti, 2012; Obondo & Benckert, 2001; Vuorenpää, 2016). 

Pedagogerna är medvetna om modersmålsarbetets potentialer men ändå realiseras detta i en liten 

utsträckning på förskolan (Duek, 2017). Å andra sidan visar Kultti (2012) och Skans (2011) hur 

förskollärare använder tecken som stöd, konkreta rekvisita och barnets modersmål för att möjliggöra 

barns delaktighet i verksamheten utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Barn behöver ges förutsättning 

att utforska sin flerspråkighet då läsning stimulerar flerspråkiga barns språkupplevelser samt 

språkutveckling (Wagner, 2018). Forskning visar att barnets modersmål har positiv inverkan på barns 

språkstimulering i läsaktiviteter (Gort & Pontier, 2016; Kultti, 2012; Ljunggren, 2015; Obondo & 

Benckert, 2001; Skans, 2011; Warren, 2017) samt pedagogens språkliga kunskaper ses som en resurs som 

stödjer pedagogen i sitt modersmålsarbete (Gort & Pontier, 2016; Warren, 2017). Det är betydelsefullt att 

pedagoger har utbildning för att inkludera flerspråkiga barn i läsaktiviteter (Brook Chapman de Sousa, 

2017; Rezzonico, Hipfner-Boucher, Milburn, Weitzman, Greenberg, Pelletier & Girolametto, 2015).  

Tidigare forskning visar vikten av att arbeta med barnens modersmål, men att det realiseras i liten 

utsträckning och grunden för detta är att svenska upprätthålls som majoritetsspråk under läsaktiviteter. 

Utifrån detta synliggörs att pedagoger förbiser barns perspektiv i planering av läsaktiviteter, vilket leder 

till att flerspråkiga barn inte ses som aktiva aktörer under läsaktiviteter. Detta blir av intresse för denna 

studie då vårt syfte är att undersöka hur pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns 

delaktighet under läsaktivitet. 

 

Forskning visar även att pedagogers engagemang i form av hur de utmanar barnen i sitt berättande med 

hjälp av bilderböcker stimulerar barns berättande förmågor, språk och skrift (Schick, 2015). Att 

uppmuntra till kritiskt tänkande i boksamtal är även ett sätt att vidga flerspråkiga barns perspektiv 

varigenom barns föreställningar utmanas (So Jung, 2016b). Resultatet visar även att barns sätt att samtala 

under bokläsning skiljer sig beroende på vilka gruppkonstellationer barnen befinner sig i (So Jung, 

2016a). Barnen är mer engagerade när pedagogers frågor knyter an till barns tidigare erfarenheter (Brook 

Chapman de Sousa, 2017; Gort, Pontier & Sembiante, 2012; Kurcirkova, Messer & Sheedy, 2014; 

Mellgren & Gustafsson, 2009). Även Sager (2015) belyser vikten av att ta hänsyn till varje barns 

förutsättning för språkutveckling eftersom det annars kan leda till exkludering av flerspråkiga barn. 

Pedagogerna stöttar barn till att utveckla kognitiva förmågor genom öppna och slutna frågor under 

boksamtal i stor grupp i större utsträckning jämfört med de boksamtal som sker i smågrupp (Cabell, 
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Decoster, LoCasale-Crouch & Hamre, 2013). Forskning visar även att pedagoger prioriterar att läsa 

sagoböcker istället för faktaböcker (Pentimonti, Zucker & Justice, 2011; Price, Bradley & Smith, 2012) 

samt är sämre på att läsa multikulturella böcker (Pentimonti, Zucker & Justice, 2011). Utifrån 

kartläggning av tidigare forskningsläge ämnar denna studie att undersöka hur pedagoger skapar 

förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet under läsaktiviteter, då det framgår att detta 

forskningsfält saknas kring flerspråkiga barngrupper och läsaktiviteter. 

 

Detta forskningsläge ger en överblick om flerspråkiga barn och läsaktivitet. Som i alla andra studier finns 

det styrkor och svagheter i kartläggningen av tidigare forskningsläge. En kritisk blick mot metoddelen för 

att kartlägga forskningsläget är att valet av sökorden för att hitta relevanta konkreta forskningsstudier kan 

påverka de resultat som vi har kommit fram till. Sökningen gav många träffar om forskning som handlar 

om flerspråkiga barns delaktighet i verksamheten eller pedagogens roll i relation till bokläsning, men det 

finns begränsade antal träffar som preciserar vårt forskningsområde när det handlar om just hur 

pedagoger möjliggör för flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet. Utifrån vårt problemområde 

försökte vi använda så många operationaliserade begrepp som möjligt, exempelvis ”preschool teacher” 

AND ”read*” AND ”second language”, “shared reading preschool” AND “multilingual children”, 

“preschool literacy* bilingual*”, “Preschool teacher and Reading strategies” och vi avgränsade sökningen 

med ”peer reviewed” för att få relevanta resultat. Forskningsöversikten är baserad på 21 vetenskapliga 

artiklar och 6 avhandlingar vilket tyder på en hög trovärdighet. Som utvecklingsförslag anser vi att det 

krävs mer vetenskapliga artiklar om pedagogens roll i relation till bokläsning för att därefter identifiera 

mer resultat om flerspråkiga barns villkor under läsaktivitet, vilket skulle ge forskningsläget ytterligare 

trovärdighet. Vi anser att det är nödvändigt att forska vidare om hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns 

perspektiv i syfte att öka barnens delaktighet i samtal under läsaktiviteter eftersom antalet flerspråkiga 

barn ökar varje år. Kunskap kring detta har en avgörande roll för vilka möjligheter de flerspråkiga barnen 

har att känna sig delaktiga i verksamheten. 

 

4. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

4.1 Sociokulturellt perspektiv  

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger skapar förutsättningar för 

flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet. Utifrån vårt problemområde finner vi sociokulturellt 

perspektiv som en lämplig vetenskaplig teoretisk utgångspunkt där en bärande tanke är att barns lärande 

och utveckling sker i sociala och kulturella kontexter. Det sociokulturella perspektivet har en 

grundpremiss som innebär att språket är ett medierande redskap och är därmed beroende av sociala 
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sammanhang. I det sociala sammanhanget approprierar individen kommunikationen. Appropriering av 

kommunikation är ett ständigt pågående lärande där individen successivt förvärvar nya och förfinade sätt 

att kommunicera (Smidt, 2010). Förskolan är den sekundära socialisationen, det är en plats där 

språkutveckling sker intensivt i interaktionen med kulturella redskap och människor. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv ses barnet som kommunikations- och interaktionsinriktat redan från födseln. 

Interaktionen sker såväl mellan människor som mellan människor och miljö, och barn lär och utvecklar 

sig i sociala sammanhang oberoende av mognadsstadier (Säljö, 2014, 2015). Utifrån det sociokulturella 

perspektivet är samspelet mellan vuxna och barn samt mellan barn sinsemellan avgörande för 

kunskapsutvecklingen (Lindö, 2009; Säljö, 2014, 2015). 

 

Studien kommer att genomsyras av ett sociokulturellt perspektiv som en kunskapsteoretisk ansats där 

grunden för lärande är interaktionen mellan människor och där deltagarna aktivt förvärvar språk och 

kunskaper i samspel med sin omgivning. Vi kommer att undersöka hur pedagoger lyfter flerspråkiga 

barns perspektiv genom språket som social handling i interaktion under läsaktivitet. Därmed går studiens 

teorival hand i hand med vårt problemområde. Den ontologiska utgångspunkten tar avstamp i att 

verkligheten ses som historiskt och socialt betingad. Verkligheten är alltså socialt konstruerad utifrån ett 

sociokulturellt synsätt. Människan föds i en kulturell omgivning och studien tar ontologisk utgångspunkt i 

ett icke-dualistiskt synsätt på verkligheten där människans idealistiska samt materiella ting ses som 

sammanflätade. Studiens epistemologiska utgångspunkt - läran om kunskap vilket innefattar vår 

kunskapssyn - grundar sig i Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen som kallas för ZPD 

(Säljö, 2014). Vygotskijs definition av detta begrepp är att det som sker mellan individens ensamma 

prestation i förhållande till den prestation som blir av den utveckling som sker när en individ samspelar 

med en mer kunnig person. Med hjälp av detta begrepp kommer vi att identifiera hur pedagoger lyfter 

flerspråkiga barns perspektiv genom stöttning i kommunikation, vilket kan ha betydelse för hur barns 

uttryck kan möjliggöra barns delaktighet i läsaktivitet. Vuxnas stöttning är av betydelse då de kan stötta 

barnen i deras utveckling och lärande genom att hjälpa barnen att sätta språkliga begrepp till deras 

tänkande (Vygotskij, 2001). Lärande sker genom deltagande i interaktion (Säljö, 2014). Kunskaper och 

erfarenheter synliggörs mellan människor i kommunikation. Barnet är en aktiv agent i sin egen 

socialisationsprocess där barnet approprierar kunskaper och färdigheter. Det sociokulturella begreppet 

appropriering finner vi betydelsefullt då barn genom samspel med personer i den omgivande kontexten 

tar över och tar till sig nya former av redskap med stöd av den kunskap de redan besitter. I varje 

samspelssituation barn möter finns det en möjlighet att inhämta och omkonstruera kunskapen till sin egen, 

det vill säga appropriera. Detta gör att barn kan närma sig zone of proximal development, ZPD, den 

närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2014). Detta synsätt är relevant för vår studie då vi vill studera 
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interaktionen där både människor och materiella ting har betydelse för hur deltagarnas utsagor samt 

handlingar konstrueras under läsaktivitet.  

 

I det sociokulturella perspektivet ser man lärande som situerat (Säljö, 2014). Betydelsen av detta blir att 

människor handlar och samspelar med andra i olika sociala kulturella sammanhang där tänkandet och 

handlandet blir påverkat av de olika sociala kontexter en människa befinner sig i (Jakobsson, 2012; Säljö, 

2014). För att beskriva hur pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet under 

läsaktivitet försöker vi analysera barns handlingar och språk i relation till pedagoger samt det fysiska 

redskapet som finns i läsaktivitetens kontext.  Den enskilda individens processer är beroende av att 

personen anpassar sig till den kontext personen befinner sig i (Jakobsson, 2012; Säljö, 2014). Muntligt tal 

är mer förståeligt än skrift för barn då det kommer ur en levande kommunikation i samspel med andra 

(Vygotsky, 2004). De vuxna som ingår i barnets lärande behöver ta hänsyn till barnens intresse vid 

lässituationer för att barnet skall finna glädje och kunna utveckla sin litterära kreativitet (Vygotsky, 

2004). 

 

5. Metodologi 

5.1 Urval  

Denna studie grundar sig i begreppet delaktighet, vilket innebär att när barns egen kompetens lyfts fram 

blir detta en förutsättning för delaktighet som gör att barnen blir aktiva i sin egen lärprocess (Bjervås, 

2003; Eriksson, 2007; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Genom detta kunde vi synliggöra hur 

pedagoger inkluderade flerspråkiga barn genom att lyfta deras perspektiv i kommunikation under 

läsaktivitet. Att flerspråkiga barns perspektiv kommer till uttryck, ger flerspråkiga barn en förutsättning 

att känna sig som en tillgång i gruppen (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2011; Skolverket, 

2016). Studiens fokus var att observera flerspråkiga barngrupper och därför genomfördes studiens 

empiriska insamlingsmetoder på en mångkulturell förskola i södra Sverige. Studien fokuserade på de 

äldre barnen mellan 3-5 år, då vi genom konversationsanalys undersökte hur pedagoger med hjälp av det 

verbala språket lyfte flerspråkiga barns perspektiv i syfte att öka barnens delaktighet i samtal under 

läsaktiviteter. Urvalet var målstyrt och därav var förskolan samt barngruppen valda utefter studiens fokus 

för att bättre kunna besvara forskningsfrågan i enlighet med Bryman (2011). De barn som deltog valdes ut 

efter inlämnade samtyckesblanketter där vårdnadshavare hade gett sitt godkännande till barnens 

deltagande, vilket innebar att studiens arbete följde Vetenskapsrådets principer för datainsamling. 

Lästillfällena genomfördes i mindre grupper och det empiriska materialet samlades ur den naturliga 
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interaktionen under läsningen som skedde under förskolans vanliga läsrutiner, vilket var relevant utifrån 

konversationsanalysen.  

5.2 Videoobservation 

Studien utgick ifrån en kvalitativ metod i form av videoobservationer och fältanteckningar med papper 

och penna. Videoobservationer och fältanteckningar är relevant för analysen av människors interaktioner 

(Nylén, 2005), då denna datainsamlingsmetod gav oss möjlighet att återge i detalj vad som sades och 

gjordes av deltagarna. Fältanteckningar kompletterade videoobservationer och ljudinspelning då 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att oavsett vilken inspelningsteknik som använts är det 

lämpligt att komplettera detta med anteckningar så att man som forskare inte går miste om något material. 

Detaljerade utdrag ur det empiriska materialet var därefter lämpligt att analysera med konversationsanalys 

då den inriktar sig på språket som social handling. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger skapar 

förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet i läsaktivitet. Videoobservation som insamlingsmetod 

gav oss möjlighet att observera hela läsaktivitetens kontext som barnen befann sig i. Detta för att studien 

skulle kunna fånga olika samspelsmönster i form av turtagning mellan pedagogerna och barnen som 

deltog i aktiviteterna, men även de fysiska artefakter som hade betydelse för hur språket och handlingarna 

konstruerades. Med hjälp av videoobservationer går det att se, höra och uppfatta det som är ohörbart, till 

exempel gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck (Wehner-Godée, 2010). Genom videoobservation kunde 

materialet studeras flertalet gånger och innehållet kunde beskrivas detaljerat, detta i enlighet med 

Johansson (2013). Videoobservationer kompletterades med ljudinspelning då konversationsanalysen 

förutsätter hög grad av detaljer av återgivna verbala uttryck så att vi kunde höra alla inspelade ljud under 

samtalen, då vi sedan tidigare hade erfarenhet av att ljudet från endast videoobservationer kan vara 

begränsat.  

5.3 Etiska ställningstagande 

Denna studie utgick ifrån Vetenskapsrådets fyra etiska principer. De fyra principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2017). Nedanstående kommer vi att förklara mer djupgående hur dessa principer har implementerats i 

studien och vi kommer även att beskriva arbetets trovärdighet.  

 

Informationskravet  

Vi har tagit hänsyn till informationskravet vilket innebär att informera de berörda om studiens syfte. Vi 

har informerat vårdnadshavarna genom samtyckesblanketten för att få deras medgivande. 

Vårdnadshavarna fick även möjlighet att ställa frågor via mail eller telefon direkt till oss. Innan 
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videoinspelningen blev barnen informerade av oss som forskare kring syftet med videoinspelningen och 

de blev tillfrågade om vi fick lov att filma dem. 

 

Samtyckeskravet  

Denna princip handlar om att deltagarna ska kunna få bestämma om de vill medverka i studien. Hänsyn 

till samtyckeskravet har gjorts då barnen har blivit tillfrågade om de vill vara med i undersökningen. Vi 

har även informerat barnen att de har rätt att avbryta sin medverkan när de själva vill (Johansson & 

Karlsson, 2013; Vetenskapsrådet, 2017).  Ett etiskt dilemma som uppstod under insamlingen av barns 

samtyckesblanketter var tidsbrist då vårdnadshavare hade 10 dagar på sig att godkänna 

samtyckesblanketter. Detta resulterade i att vi endast hade åtta godkända samtyckesblanketter. Ett av 

dessa barn var sjukt vilket gjorde att endast sju barn deltog i studien. 

 

Konfidentialitetskrav 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet vilket innebar att för de barn som medverkade i 

undersökningen och deras identitet samt personuppgifter behandlades konfidentiellt. Detta har vi gjort 

genom att vi har värnat om videofilmerna. Videofilmerna transkriberades på förskolan och lämnade inte 

förskolans verksamhet. Videoobservationer har transkriberats utan att använda barnens namn för att deras 

identitet inte skulle avslöjas i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). 

 

Nyttjandekravet 

Den fjärde aspekten är nyttjandekravet vilket innebar att det insamlade materialet endast används för 

studiens ändamål. För att följa detta krav skedde all transkribering på förskolan i enlighet med sekretessen 

för förskolans verksamhet.  

5.4 Tillförlitlighet 

Studien utfördes utifrån de fyra delkriterier av tillförlitlighet för bedömningen av den vetenskapliga 

undersökningar i enlighet med Bryman (2011). Dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och objektivitet. Med trovärdighet menar Bryman (2011) att studien följt de specifika reglerna inom 

vetenskaplig forskning. Undersökningens resultat kännetecknas av hög trovärdighet genom att vi har 

försökt beskriva och analysera deltagarnas handlingar och samspel utifrån ett deltagarperspektiv vilket 

synliggjorde pedagogers och barns perspektiv. Vi försökte att inte påverka resultatet utifrån våra egna 

erfarenheter eller perspektiv utan resultatet baserades på detaljerat återgivet empiriskt material. Tholander 

och Thunqvist Cekait (2012) belyser vikten av att vara objektiv i bearbetning av analysen. Dock var vi 

medvetna om att vår närvaro kan ha påverkat läsaktivitetens kontext. I en kvalitativ studie är forskaren 

inte skild från undersökningsobjekt eller fenomenet, utan forskaren kan påverka resultatet (Eriksson 
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Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Studiens genomförande och slutsater har skett i god tro vilket i 

enlighet med Bryman (2011) visar att studien har haft ett objektivt förhållningssätt till den insamlade 

datan som framställts. Pålitligheten av studien är hög på grund av de metoder vi har valt att använda till 

studien. Tiden för studien och genomförandet av undersökningen har varit begränsad vilket har gjort att vi 

har ett begränsat material. Däremot hade ett bredare insamlat datamaterial kunnat stärka studien 

ytterligare. Med överförbarhet menar Bryman (2011) att resultatet kan utläsas vid upprepad forskning. 

Vår studie har tagit hänsyn till detta i den utsträckning som varit möjlig, då vi har genomfört 

observationer vid olika tillfällen med olika barngrupper och olika pedagoger. Dock är vi medvetna om att 

studiens resultat inte representerar den enda och rätta verkligheten i enlighet med Bryman (2011).   

5.5 Genomförande 

Förskolan kontaktades i god tid för information om studiens syfte och medgivande till deltagande i 

studien. Samtyckesblanketter delades ut till alla barn på småbarns- och storbarnsavdelningarna som 

deltog i studien. När samtyckesblanketter hade inkommit förde vi en dialog med de pedagoger som deltog 

i studien om vilka tider som passade pedagogerna för att genomföra observationerna. Vi observerade när 

pedagoger genomförde läsaktiviteter utifrån deras ordinarie läsrutiner på en mångkulturell förskola. Detta 

för att det skulle vara en naturlig interaktion mellan pedagogen och barnen under observationerna. Vi 

presenterade oss för barngruppen och berättade om studiens syfte samt frågade barnen om deras samtycke 

till videoobservation. Barngruppen informerades även om att de fick lov att avbryta sin medverkan under 

läsaktiviteten. Materialet insamlades under totalt tre läsaktiviteter med två pedagoger och totalt sju barn 

varav fem barn är flerspråkiga. Två lästillfällen skedde på en småbarnsavdelning med fyra barn i 

treårsåldern. Tre av barnen deltog vid båda tillfällen. Tredje lästillfället genomfördes på en 

storbarnsavdelning med tre barn i fyra- och femårsåldern. En av oss filmade med lärplattan och den andra 

förde anteckningar med papper och penna. Ytterligare en ljudupptagning spelades in som komplement till 

videoobservationerna med hjälp av en annan lärplatta som placerades nära deltagarna under 

läsaktiviteterna. 

5.6 Transkribering 

Konversationsanalysen förutsätter att det empiriska materialet återges i en mycket hög detaljeringsgrad 

(Bryman, 2011; Tholander & Thunqvist Cekaite, 2012). Transkriberingen av studiens empiriska material 

kännetecknas av detaljrikedom då det skedde direkt i anslutning efter genomförda observationer av 

läsaktiviteter eftersom vi hade en tydlig bild av det som precis hade skett.	  Alla barn och pedagoger har 

nämnts med fingerat namn i transkribering i syfte att avidentifiera deltagarna. I transkriptionerna angav vi 

radnummer, deltagarnas språkliga och fysiska handlingar samt pauser och tonläge. Dock var vi medvetna 
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om att samtalet aldrig kunde redovisas till fullo och därför bearbetades transkriberat material i flera 

omgångar för att välja ut sekvenser för att enbart illustrera de specifika aspekterna i relation till studiens 

syfte. De citat och deltagarnas fysiska handlingar som användes i studien var tillräckliga innehållsmässigt 

för att analysen skall uppfattas trovärdig. Den konversationsanalys som valdes för denna studie bygger på 

intersubjektivitet för att närma sig deltagarnas intention och avsikt i sina uttryck och handlingar. På så sätt 

kunde analysen synliggöra barns och pedagogers perspektiv, vilket styrker studiens resultat. Under 

transkriberingen har vi samtidigt använt boken som har lästs under observation för att kunna få en större 

förståelse om det samtal som förts i interaktionen under boksamtalet. Det totala insamlade empiriska 

materialet bestod av 23 minuter videoobservationer medan totalt transkriberat material bestod av 13 

minuter. 

5.7 Analysverktyg - konversationsanalys 

Denna studie genomsyras av en kvalitativ ansats där vi genom konversationsanalys har försökt att förstå 

hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv i syfte att öka barnens delaktighet i samtal under 

läsaktiviteter. De begrepp som framstod som viktiga för studiens konversationsanalys var turtagning, 

turkonstruktion och intersubjektivitet vilka användes för att analysera interaktion (Nylén, 2005; 

Tholander & Thunqvist Cekaite, 2012). Konversationsanalys som analysverktyg fokuserar på social 

interaktion (Nylén, 2005; Tholander & Thunqvist Cekaite, 2012), vilket går att använda för att studera 

flerspråkiga barns delaktighet genom kommunikation mellan pedagog och barn i läsaktivitetens 

interaktion. Detta gick hand i hand med vår teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där 

vi har lagt stort fokus på social interaktion. Små barn tillägnar sig kunskaper samt erfarenheter genom att 

ingå i interaktion och kommunikation med omgivningen (Säljö, 2014). Konversationsanalysen var 

lämplig att använda i relation till vår undersökning om hur pedagoger skapar förutsättningar för 

flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet då metoden utgick från det talade språket, vilket i 

enlighet med Vygotkijs tankar om språkets betydelse för barns lärande utifrån det sociokulturella 

perspektivet. Metodens analys riktar sig mot deltagarens språkliga handlingar (Tholander & Thunqvist 

Cekaite, 2012), vilket möjliggjorde för oss som forskare att få syn på hur flerspråkiga barns och 

pedagogers handlingar kunde förstås genom det talade språket i interaktionen under läsaktiviteter. 

Metoden inriktar sig på sociala handlingar i den kontext som sker här och nu (Tholander & Thunqvist 

Cekaite, 2012), vilket är i enlighet med det sociokulturella perspektivets synsätt om att språket och 

handlingar konstrueras i stunden beroende på kontexten. Genom att använda konversationsanalys 

studerade vi naturligt förekommande interaktion, vilket betydde att den studerade läsaktiviteten skulle 

kunna ha skett utan att vi forskare hade varit närvarande. Turtagning är ett centralt begrepp för 

konversationsanalys, detta innebär att människor organiserar samspel genom att turas om att tala i en 

interaktion (Tholander & Thunqvist Cekaite, 2012). Ytterligare ett grundbegrepp inom 
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konversationsanalys är turkonstruktion som fokuserar på vikten av att analysera social handling genom 

turtagning som påverkas av hela situationen och inte ett enskilt uttalande (Tholander & Thunqvist 

Cekaite, 2012), vilket går att koppla samman med det sociokulturella perspektivet om att kontexten är av 

betydelse för det som sker i social interaktion mellan människor. Vi har genomfört datasessioner där vi 

diskuterade kring datamaterialet och vilka analyser som har gått att göra av en viss sekvens. Detta har vi 

gjort för att stärka studiens trovärdighet och för att försöka behålla ett deltagarperspektiv genom våra 

analyser, vilket var viktigt för att säkerställa studiens trovärdighet (Cromdal, 2009; Tholander & 

Thunqvist Cekaite, 2012). Deltagarperspektivet förespråkar beskrivning av analysen som kännetecknas av 

relevans för deltagarnas där och då (Cromdal, 2009). Vi har använt oss av Nyléns (2005) empiriska 

framställningsstrategier som kallas för “Den sammanhållna fallbeskrivningen”. Med det menar Nylén 

(2005) att empiri ska koppla an och presentera en fullgod bild av verkligheten, vilket går hand i hand med 

konversationsanalysen som verktyg. Genom att vi citerade deltagarnas uttryck och återgav en detaljerad 

beskrivning av händelsen höjde detta studiens trovärdighet. För att säkra trovärdiga analyser försökte vi 

att inte endast beskriva det empiriska materialet utan genom analysen belysa vad som hade skett i 

interaktionen mellan deltagarna, för att visa hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv i syfte att 

öka barnens delaktighet i samtal under läsaktiviteter.	  

5.7.1 Intersubjektivitet i samtal  
Människor organiserar och följer regler i ett turtagningssystem under tiden de samtalar (Bryman, 2011; 

Tholander & Thunqvist Cekaite, 2012). Ordningen i samtalen förutsätter att en talare i taget har ordet. En 

handling tolkas inte endast av ett yttrande utan är påverkat av hela situationen och de olika handlingar 

som sker där (Tholander & Thunqvist Cekaite, 2012). Detta går hand i hand med det sociokulturella 

perspektivet som syftar till att den pedagogiska praktiken flyttar fokus från individualisering till 

intersubjektivitet där interaktionen mellan pedagoger och barn är viktigt för lärande. Med hjälp av 

begreppet turtagning försökte vi förstå hur pedagoger och flerspråkiga barn genom sitt handlande tillskrev 

varandra mening och intentioner i samspelet under läsaktiviteter. Människans förmåga att förstå andras 

handlingar samt avsikter kallas för intersubjektivitet och för att en intersubjektiv förståelse ska bli möjlig 

krävs förmågan att kunna ta varandras perspektiv (Havnesköld & Risholm Mothander, 2010; Smidt, 

2010). Studiens fokus är att belysa hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv i syfte att öka 

barnens delaktighet i samtal under läsaktiviteter, då intersubjektivitet beskriver hur pedagoger och barn 

strävar mot en ömsesidig begriplighet i kommunikation. ”Intersubjektivitet betyder således att mötas i 

dialog, ömsesidighet och samförstånd där det blir möjligt för de inblandade att dela en verklighet” 

(Emilson, 2003, s.48). Pedagoger och barn konstruerade gemensamt meningsinnehåll under läsaktiviteter 

och genom detta kunde vi beskriva hur pedagoger lyfte barnens perspektiv i samtal för att besvara 

studiens forskningsfråga.  Genom att lyssna till barns tankar och åsikter kan pedagoger främja barns 
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sociala interaktioner mellan varandra (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003; Stanton-Chapman, 

2015; Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

5.8 Analysprocess 

Vi tittade tillsammans all videoobservation ett flertal gånger för att kunna utläsa vilka sekvenser som var 

användbara för studien. När alla sekvenser hade valts ut transkriberades dessa för att kunna analyseras. 

Transkriberingen studerades noga för att vi skulle kunna besvara studiens forskningsfråga som handlar 

om hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv i syfte att öka barnens delaktighet i samtal under 

läsaktiviteter. På så sätt kunde vi använda relevanta sekvenser från transkribering i analysprocessen. Att 

identifiera olika mönster under analysen av deltagarnas samtal med hjälp av konversationsanalys och 

intersubjektivitet utifrån ett sociokulturellt perspektiv möjliggjorde för oss att kunna synliggöra resultat ur 

våra teman. För att besvara studiens forskningsfråga har vi kodat transkriberingen efter de tillfällen när 

barn gavs chans att uttrycka sina åsikter då barns perspektiv och delaktighet går hand i hand. Studien 

analyserades utifrån empirinära beskrivningar ur det insamlade datamaterialet.  I analysen togs pauser, 

tonlägen samt fysiska handlingar tillvara på och sågs som viktiga faktorer i samtalen för att ett 

deltagarperspektiv skulle synliggöras med deltagarnas egna uttryck utifrån deras intentioner. Genom detta 

kunde vi upptäcka hur pedagoger och barn visar upp sin förståelse för varandras handlingar och utsagor.  

5.9 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen under arbetets gång har varit lika fördelad mellan oss båda och vi har tagit hänsyn till 

varandras kompetenser. Under arbetets gång har vi varit konstruktiva gentemot varandra. Vi har 

gemensamt producerat all text i studien. Tidigare forskningsavsnitt är grundade ur våra tidigare enskilda 

forskningsöversikter. Dock har vi omarbetat avsnittet och tagit bort samt lagt till ny relevant forskning till 

studien. Det empiriska materialet samlade, bearbetade och analyserade vi tillsammans för att vidga våra 

perspektiv för ett fullgott resultat.  

 
6. Resultat och analys 
Vårt vetenskapliga problemområde handlar om att undersöka hur pedagoger skapar förutsättningar för 

flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet. För att besvara studiens forskningsfråga ”Hur lyfter 

pedagoger flerspråkiga barns perspektiv i syfte att öka barnens delaktighet i samtal under läsaktiviteter?” 

har vi kommit fram till följande tematiseringar utifrån våra resultat och analyser: 

•   Pedagogernas användning av paus under samtal 

•   Pedagogernas användning av barns gemensamma tidigare erfarenheter  

•   Pedagogernas användning av bokens innehåll  
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6.1 Transkription 1 Pedagogernas användning av paus under samtal  

En pedagog läser boken “Kråkes promenad” med fyra flerspråkiga barn i treårsåldern i ett litet rum på en 

mångkulturell förskola. Sera och Tobbos har bosniska, Adrian har turkiska och Liridon har engelska som 

första språk. Pedagogen är svensktalande.  

	  
Rad Deltagare Språkliga handlingar Fysiska handlingar Paus, tonläge 

4 Pedagog Idag så har jag tänkt att vi ska läsa 
kråkes promenad. 

Håller upp boken Tonläge upp 

5 Pedagog Titta vad är detta för någonting. Pekar på bilden på boken  

6 Pedagog   3 sek paus 

7 Pedagog En…paus..grävmaskin.   

8 Adrian rävmaskin. Tittat mot boken  

9 Tobbos  Böjer sig framåt  

 

6.1.1 Analys och resultat 
Pedagogen initierar samtal med barnen genom att presentera bokens titel och samtidigt höja tonläget samt 

håller upp boken för att visa barnen. För att väcka barnens intresse och uppmärksamhet säger hon “Titta 

vad är detta för någonting” och förstärker detta genom att peka på bilden i boken. Pedagogen pausar tre 

sekunder och på så sätt uppfattar vi att pedagogen vill ge ordet till barnen utifrån turtagningsregler.  

Pedagogen sätt att försöka fånga barns uppmärksamhet kan vara en strategi för att involvera barnen i 

kommunikationen för att upprätthålla en dialog med barnen. Barnen säger inget och då fortsätter 

pedagogen att säga “En” och så pausar pedagogen två sekunder sedan fortsätter hon med att säga 

“grävmaskin“. För att möta pedagogens uttryck “grävmaskin” under samtalet svarar Adrian “rävmaskin” 

och samtidigt tittar mot boken. Utifrån intersubjektivitetet läser Adrian av pedagogens avsikt att förmedla 

ordet “grävmaskin”. I enlighet med det sociokulturella perspektivet synliggörs hur pedagogen stöttar 

barnen genom att benämna begreppet grävmaskin och då ges barnen möjlighet att appropriera ny kunskap 

kring ordet grävmaskin. Utifrån observationen synliggörs att Adrian inte kan benämna begreppet 

grävmaskin då han sitter tyst och inte svarar på pedagogens fråga. Här blir interaktionen mellan pedagog 

och barn betydelsefull eftersom Adrian då kan nå den potentiella utvecklingszonen genom pedagogens 

stöttning med benämningen av begreppet grävmaskin. Då Adrian upprepar pedagogens ord blir han 

delaktig i sammanhanget genom pedagogens strategi att initiera samtalet under läsning. Under 

läsaktivitetens interaktion är Adrian aktiv aktör genom att upprepa och peka i samspel med pedagogen. På 

så sätt kan Adrians uttryck möjliggöra hans deltagande under läsaktiviteten. Pedagogens sätt att vara 
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lyhörd för barnens gensvar skapar förutsättning för Adrians möjlighet att bli delaktig utifrån sitt 

perspektiv. 

6.2  Transkription 2 Pedagogernas användning av paus under samtal  

Rad Deltagare Språkliga handlingar Fysiska handlingar Paus, tonläge 

23 Pedagog De ser en ..Vilken färg är det på 
bilen? 

Pekar på bilden 3 sek paus  

24 Adrian Kerrikable Pekar på bilden  

25 Pedagog Röd bil 
 

  

26 Adrian Kachst Pekar mot bilden  

27 Pedagog Sedan kommer en  Tittar mot Tobbos och 
Liridon 

4 sek paus 

28 Liridon Cykla   

29 Adrian Cykla Pekar mot boken  

 

6.2.1 Analys och resultat 
Ur detta empiriutdrag synliggörs även pausens betydelse för att involvera barnen i samtal under 

läsaktiviteten. Pedagogen säger “De ser en” och pausar för att ge barnen chans att svara i samtalet. 

Pedagogen fortsätter sedan “Vilken färg är det på bilen?” och förstärker frågan genom att peka på bilden. 

I frågeställningarna mellan pedagog och barn sker turtagning genom pedagogernas pauser, då pedagogen 

väntar på barnens tur att samtala. Utifrån ett deltagarperspektiv tolkar vi att pedagogens intention är att 

rikta barnens uppmärksamhet mot bilden i boken. På så sätt väcks barnens nyfikenhet då Adrian fortsätter 

samtalet genom att svara “Kerrikable”. Adrian växlar mellan svenska och sitt språk för att inkludera sig 

själv i samtalet, vilket möjliggör för Adrian att bli delaktig i kommunikationen under läsaktiviteten. 

Utifrån turtagningen skapar Adrians svar på eget språk “Kerrikable” en förutsättning för fortsatt 

kommunikation. Dock ger pedagogen endast gensvar på ”Kerrikable” genom att benämna “Röd Bil” på 

svenska. Genom detta synliggörs att bekräftelse på barnets modersmål eller eget språk uteblir då 

pedagogen endast ger bekräftelse på svenska i syfte att stötta Adrian att stimulera och utveckla det 

svenska språket genom benämningen “Röd bil”. Utifrån observationen syns att Adrian säger på sitt eget 

språk “Kachst” för att bli delaktig i samtalet. Trots att pedagogen inte ger gensvar på barnets eget språk 

fortsätter kommunikationen för att skapa en gemensam mening kring innehållet i boken. Pedagogen 

försöker involvera Tobbos och Liridon i aktiviteten genom att fråga “Sedan kommer en” och så pausar 

pedagogen. Liridon svarar då “Cykla” och Adrian upprepar Liridons ord “Cykla”. Utifrån observationen 
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när Liridon säger “Cykla” betraktas han som kunnig samtalspartner då Liridon stöttar Adrian under 

samtalets gång. Detta synliggörs genom att barnet är i behov av samspel av en mer kunnig person för att 

utvecklas samt för att barnet ska kunna hamna i den proximala utvecklingszonen. Enligt det 

sociokulturella perspektivet ses språket som ett verktyg för barns kommunikation och utveckling. Barnets 

möjlighet att utveckla sitt språk påverkas av omgivningen, då barnet möter pedagoger, andra barn och 

läsaktivitetens miljö. Kommunikation har betydelse för barns möjlighet att delta i samtalen och på så sätt 

påverka sitt deltagande genom sina egna uttryck och åsikter.  

6.2.2 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att pedagogen använder pausen för att ömsesidig kommunikation skall uppstå och på så 

sätt skapas förutsättning för barnens delaktighet. Resultat visar att pedagogen inte ger gensvar på barnets 

eget språk då flerspråkiga barn använder sig av sitt eget språk för att inkludera sig i samtalen. Pedagogen 

stöttar istället barnen på svenska och då fortsätter kommunikationen för att skapa en gemensam mening 

kring innehållet i boken.  

6.3 Transkription 3 Pedagogernas användning av barns gemensamma tidigare erfarenheter  

Halva barngruppen kommer tillbaka från en bussutflykt till stan när vi ska sätta oss för observation av 

läsaktivitet. När alla barn kommit in och klätt av sig går pedagogen med fyra flerspråkiga barn i 

treårsåldern och sätter sig på mattan i läshörnan vid fönstret. Sera och Tobbos har bosniska, Adrian har 

turkiska och Maria har ungerska som första språk. Pedagogen är svensktalande. 

Rad Deltagare Språkliga handlingar Fysiska handlingar Paus, tonläge 

6 Pedagog På kullen ligger bondgården med 
ladugård och lador. Korna och kalvarna 
betar på ängen. Nu kör bussen förbi. 
Aahh 

Håller upp boken mot barnen för att 
visa bilderna.Visar boken närmare för 
barnen. 

tonhöjning 
 

7 Adrian  Adrian böjer sig fram mot boken.   

8 Maria Jaa förbi Maria pekar i boken. 
 
 

 

9 Pedagog  Åkte ni med en sån buss idag? 
 

Pekar på bussen i boken. Paus 3 sek 

10 Adrian Ja   

11 Pedagog Åkte ni förbi någon bondgård idag? Håller upp boken.  

11 Tobbos Ja   

12 Pedagog Gjorde ni? 
Såg ni en bondgård? 
 

Nickar och tittar på Tobbos. Pekar mot 
fönster och gör en cirkelrörelse med 
handen. Tobbos nickar. 

Tonhöjning 
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13 Tobbos  Nickar och ler  

14 Pedagog Neej Ler och skakar på huvudet. Glatt tonläget 

15 Tobbos Neej Ler, skrattar Glatt tonläge 

 

6.3.1 Analys och resultat 
I interaktionen under läsaktiviteten börjar pedagogen med att läsa texten i boken och visa bilden. Med 

tonhöjning och uttryck “Aahh” väcker pedagogen barnens intresse kring bokens innehåll. Vygotskij 

påpekar vikten av att pedagoger tar hänsyn till barns intresse för att finna glädje i att delta under 

läsaktivitet. Adrian säger inget, men gör en kroppslig handling då han böjer sig fram mot boken. Maria 

upprepar pedagogens ord “Jaa förbi” och samtidigt pekar i boken. På så sätt upprätthåller Adrian och 

Maria samtalet under läsaktiviteten. Pedagogens sätt att väcka barnens intresse ger Adrian och Maria 

gensvar på genom verbala och icke verbala handlingar. Genom turtagning i kommunikationen visar 

barnen och pedagogen sin förståelse för varandras intentioner och handlingar kring texten och bilden i 

boken. Förmågan att läsa av varandras intention skapar förutsättning för den gemensamma fortsatta 

kommunikationen under interaktionen mellan pedagog och barn. Efter detta fortsätter pedagogen och 

ställer en sluten fråga “Åkte ni med en sån buss idag?”. På så sätt relaterar pedagogen till barnens 

gemensamma tidigare erfarenheter som barnen fick under utflykten innan läsaktiviteten. Pedagogen vet 

att barnen tidigare var på utflykt och uppmanar genom detta barnen att samtala om sina gemensamma 

upplevelser om bussåkning,  på så sätt ges barnen förutsättningar att uttrycka sina erfarenheter och 

åsikter.  Detta är av betydelse för hur barns perspektiv och delaktighet tas tillvara på av pedagogen. Sedan 

pausar pedagogen tre sekunder vilket visar att pedagogen vill ge barnen ordet och att det är deras tur att 

samtala. Utifrån Adrians erfarenhet av utflykten innan läsaktiviteten svarar han “Ja”. Pedagogen ställer 

ytterligare en följdfråga kopplad till barnens tidigare erfarenheter av utflykten, en sluten fråga i form av 

“Åkte ni förbi någon bondgård idag?”, samtidigt håller pedagogen upp boken mot barnen. Tobbos som 

inte deltog i utflykten svarar “Ja”. Utifrån Tobbos svar synliggörs att han misstolkar pedagogens intention 

då hon vill relatera till barnens upplevelser från dagens utflykt. Tobbos relaterar istället till sina tidigare 

upplevda erfarenheter. Genom pedagogens frågor “Gjorde ni? Såg ni en bondgård?” samtidigt som hon 

gör en cirkelrörelse i luften, tittar mot Tobbos och gör en tonhöjning, visar pedagogen att Tobbos inte har 

tolkat hennes intention rätt då pedagogen vet att Tobbos inte varit på utflykten. Tobbos nickar och ler 

tillbaka mot pedagogen, vilket visar att Tobbos fortfarande inte förstår pedagogens intention med 

frågorna då han inte deltagit i utflykten. Pedagogens försöker att ge Tobbos ytterligare en möjlighet att 

förstå hennes intention med frågan “Åkte ni förbi någon bondgård idag?” genom att säga “Neeej” med ett 

glatt tonläge samtidigt som hon ler och skakar på huvudet. Denna gång förstår Tobbos pedagogens 

intention i samtalet då han svarar “Neej” samtidigt som han ler och skrattar. Här synliggörs att pedagogen 
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försöker få Tobbos att förstå hennes intention i samtalets sammanhang kring utflykten, vilket skapar 

förutsättning för Tobbos att delta i en gemensam förståelse av aktivitetens innehåll. Risken med att inte 

alla barn förstår samtalets kontext blir att barnen kan hamna utanför det gemensamma meningsskapandet 

under läsaktiviteten. Det är betydelsefullt att Tobbos anpassar sig till den kontext som gestaltas här och nu 

i enlighet med det sociokulturella synsättet. Barns läroprocesser utvecklas i samspel med andra i 

läsaktivitetens kontext just där och då. Pedagogens stöttning har betydelse för barns lärande så att barnen 

lämnar sin aktuella utvecklingsnivå och når den potentiella nivån genom det gemensamma 

meningsskapandet under läsaktivitet. Genom att analysera Tobbos handlingar och språk i relation till 

pedagogen och bokens innehåll under läsaktivitetens kontext synliggörs hur pedagogen stöttar barnen i 

aktiviteten. Genom detta skapas förutsättning för barnens delaktighet. 

6.4 Transkription 4 Pedagogernas användning av barns gemensamma tidigare erfarenheter 	  

Rad Deltagare Språkliga handlingar Fysiska handlingar Paus, tonläge 

53 Pedagog Titta här får man slänga soporna. Pekar mot bild boken.  

54 Adrian Habl. Pekar i boken  

55 Tobbos Får man slänga maten i.   

56 Pedagog Vilken stor lastbil. Tittar mot boken, vänder sig 
sen till barnen. 

Tonhöjning 

57 Pedagog Mycket sopor. Det var ju det skräpet vi plockade 
igår. Kommer ni ihåg det? 

Tittar mot Adrian och Sera. 
Tobbos ler 

Paus 2 sek 

58 Tobbos Ja. Pekar mot boken  

59 Adrian Nej. 
 

Skakar på huvudet  

60 Sera Sadikova.   

61 Pedagog Vi va ute och plockade skräp igår och då slängde 
vi det i soptunnan. Då slängde vi det i soptunnan. 

  

 

6.4.1 Analys och resultat 
Pedagogen kopplar an till bokens bild och försöker skapa intresse för bokens innehåll genom att säga 

“Titta här får man slänga soporna”. Adrian svarar “Habl” samtidigt som han pekar i boken. Tobbos säger 

“Får man slänga maten i” vilket synliggör att han relaterar till sin tidigare erfarenhet om att maten får 

slängas i soporna. Ordet sopor i samtalet gör att Tobbos relaterar till mat som sopor vilket han relaterar 

till sin tidigare erfarenhet från sin vardag. Tobbos intar en gemensam förståelse med pedagogen utifrån 

intersubjektivitet genom att han approprierar ordet soporna. Genom att säga “Får man slänga maten i” 

har Tobbos omvandlat ordet sopor till sin egen förståelse och närmar sig hans ZPD. Både Adrians svar 
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och Tobbos svar förbises här då pedagogen fortsätter att läsa ur bokens innehåll för att komma vidare i 

berättelsen. “Vilken stor lastbil” säger pedagogen samtidigt som hon höjer tonläget och tittar i boken för 

att sedan vända sig till barnen. Vi tolkar att pedagogens intention med detta är att få de andra barnen 

delaktiga i samtalets kontext. Pedagogen försöker då å ena sidan skapa förutsättning för delaktighet i hela 

barngruppen, men samtidigt resulterar detta i att pedagogen förbiser Adrian och Tobbos perspektiv och 

åsikter. Dock ger inte barnen något gensvar på detta och då frågar pedagogen vidare “Mycket sopor. Det 

var ju det skräpet vi plockade igår. Kommer ni ihåg det?” samtidigt tittar pedagogen mot Adrian och 

Sera, därefter gör hon en paus. Genom denna fråga kopplar pedagogen an till barnens gemensamma 

tidigare erfarenheter som de har upplevt på förskolan, vilket leder till att barnens intresse väcks. Det 

synliggörs i transkriptionen då Tobbos svarar “Ja”, Adrian “Nej” och Sera säger något på sitt språk 

“Sadikova” som vi inte förstår. Å ena sidan ser vi att pedagogen förbiser Seras eget uttryck “Sadikova”. 

Det kan vara så att Sera försöker svarar på sitt modersmål eller “eget språk” som ett sätt att bli delaktiga i 

samtalet. Det är väsentligt hur pedagogens förhållningssätt till barnens “eget språk” har inverkan för hur 

barnen fortsätter kommunicera och vara delaktiga i samtalen, enligt sociokulturellt perspektiv lägger 

språket grunden för barns lärande som en social och kommunikativ process. Det är betydelsefullt att 

uppmärksamma barns “eget uttryck” och det som sägs otolkningsbart för att förstå läsaktivtetens kontext 

som äger rum just där och då.  Detta innebär att kunskap konstrueras i stunden i den social interaktion 

som sker just här och nu, i enlighet med Vygotskijs tankar om situerat lärande. Därför kan barns uttryck i 

stunden uppmärksammas av pedagogen för att förstå sammanhang utifrån barnens uppfattning. Detta är 

väsentligt för hur flerspråkiga barns perspektiv tas tillvara på, vilket har betydelse för barns delaktighet 

under bokläsning. Å andra sidan synliggörs att barnen uppfattar pedagogens intention genom turtagning 

då pedagogen tydliggör genom frågan och pausen att det är barnens tur att tala i samtalet. I denna 

transkription synliggörs åter vikten av att koppla an till barns gemensamma tidigare erfarenheter från 

förskolans vardag och genom detta ges alla barn chans att vara delaktiga samt delta i samtalet. När 

pedagogen återkopplar bokens innehåll till barnens gemensamma tidigare erfarenheter från förskolans 

vardag väcks barnens intresse genom att vi ser att barnen svarar pedagogen på hennes fråga.  Dock ser vi 

att Adrian genom att svara “Nej” på pedagogens fråga inte minns att de har plockat skräp tillsammans. 

Pedagogen bekräftar Adrians “Nej” i samtalet och försöker att stötta honom genom att säga “Vi var ute 

och plockade skräp igår och då slängde vi det i soptunnan. Då slängde vi det i soptunnan”. Genom detta 

tolkar vi att pedagogen stöttar Adrian och försöker hjälpa honom att minnas vad som skett igår när de 

tillsammans var ute och plockade skräp så att han ges förutsättning att följa samtalet och dess 

gemensamma förståelse för samtalets innehåll. Pedagogen tittar mot Adrian och Sera och gör en liten 

paus för att ge orden till barnen. Barns gemensamma tidigare erfarenheter kring sopor möjliggör fortsatt 

samtal kring det gemensamma upplevda och pedagogens frågor används som ett sätt att involvera de 

andra barnen i samtalen. Å andra sidan synliggörs även att pedagogens slutna frågor i form av ja och nej 
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begränsar barns berättande förmågor. Utifrån observationen svarar Tobbos “Ja” och Adrian “Nej”, vilket 

innebär att slutna frågor begränsar uppkomsten av barns dialoger. Barns möjligheter till att berätta 

förbises vilket innebär att barns egna uttryck, intresse och barns perspektiv uteblir. Detta påverkar 

barnens delaktighet under läsaktiviteter. Barnens möjlighet till delaktighet i förskolan har stor betydelse 

för barns utveckling, exempelvis av sociala och kommunikativa förmågor.  

6.4.2 Sammanfattning av resultat 
När pedagogen utgår från barnens gemensamma tidigare erfarenheter från förskolans vardag väcks 

barnens intresse och nyfikenhet i läsaktiviteten. Att använda barnens gemensamma tidigare erfarenheter 

från förskolans vardag under läsaktivitet gör att alla barn ges chansen att delta i samtalet om innehållet. 

Utifrån strategin att återkoppla bokens innehåll till barnens gemensamma tidigare erfarenheter från 

förskolans vardag ges alla barn förutsättning att vara delaktiga i läsaktivitet och risken för exkludering 

minskar. Ett annat resultat visar att pedagogers slutna frågor begränsar barnens berättande förmågor då de 

uttrycker sig i korta enstaka ord som “ja” och “nej”.  

6.5 Transkription 5 Pedagogernas användning av bokens innehåll  

Pedagogen och tre flickor sitter vid bordet under läsaktivitet med boken som heter “Säg förlåt”. De tre 

flickorna sitter jämte varandra medan pedagogen sitter mittemot flickorna. Ava i fyraårsåldern har 

serbiska som modersmål och Malin i femårsåldern har svenska som modersmål. Ella är fyra år och har 

svenska som modersmål. Pedagogen är svensktalande.  

Rad Deltagare Språkliga handlingar Fysiska handlingar Paus, tonläge 

1 Pedagog Kanin som ser på tänker att de 
vuxna är arga på varandra. Det 
känns inte bra. 

Tittar mot boken och vänder bladen Betoning på sista 
mening. 

2 Ava Man får inte slå. Tittar mot pedagogen och skakar på 
huvudet 

  

3 Pedagog Nejjjj, man får inte slå. Titta mot Ava och skakar på 
huvudet 

 tonsänkning 

4 Malin Man få inte putta eller dra i 
örat. 

Tittar mot pedagogen och samtidigt 
drar i sitt hår 

  

5 pedagog Umm, händer det här, Vänder några blad tillbaka i boken   

6 Pedagog Här drog hon i örat. Lägger upp bladet för att visa bilden   

7 Malin Drog hon i örat, såååå. Drar i sitt eget öra tonhöjning 

8 Pedagog Då blir kanin jätteledsen. Samtidigt lägger handen mot örat   

9 Ella   Tittar mot boken och har handen i 
munnen 
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6.5.1 Analys och Resultat 
Pedagogen läser “Kanin som ser på tänker att de vuxna är arga på varandra. Det känns inte bra”. Ava är 

medveten om turtagningsregler då hon väntar tills pedagogen har läst klart sista meningen och sedan 

säger “Man får inte slå”. Utifrån Avas erfarenhet av att det inte är bra att slåss kan hon möta pedagogens 

intention kring bokens innehåll och sammanhang i samtalet. Ava väntar inte på att pedagogen skall bjuda 

in henne i samtalet utan tar eget initiativ att förmedla sitt perspektiv och på så sätt fortlöper dialogen 

mellan pedagog och barnen. Utifrån det sociokulturella perspektivet är språket ett medierande redskap 

som är beroende av sociala sammanhang. I det sociala sammanhanget under läsaktiviteter approprierar 

Ava kommunikationen och appropriering av kommunikation är ett ständigt pågående lärande där barnen 

successivt förvärvar nya och förfinade sätt att kommunicera, vilket sker i detta sammanhang genom 

turtagningen i samtalet. Ava väntar på att pedagogen skall avsluta sin mening och tar sedan sin tur i 

samtalet utan inbjudan av pedagogen och blir därmed en kompetent samtalspartner. På så sätt blir Ava 

delaktig i samtalet om bokens innehåll om att det inte är bra att slåss. Pedagogen bekräftar Ava genom 

verbalt och icke verbalt kroppsspråk då pedagogen säger “Nejjj, man får inte slå” och tittar mot Ava 

samtidigt som hon skakar på huvudet. Malin bidrar till samtalet genom att koppla sina tidigare 

erfarenheter till bokens innehåll då hon säger “Man får inte putta eller dra i örat” och tittar mot 

pedagogen samtidigt som hon drar i sitt hår. Utifrån detta synliggörs att bokens innehåll medierar 

samtalets ämne kring att slåss och för barn är talet mer förståeligt än skrift då det kommer ur 

kommunikationen i samspel med andra. Vi kan se att både pedagog och barn skapar en gemensam 

mening utifrån bokens innehåll under läsaktivitetens kontext. Pedagogen och barnens handlingar 

konstrueras här och nu utifrån ett sociokulturellt synsätt, vilket innebär att språket som medierande 

redskap är beroende av sociala sammanhang. Bokens innehåll medierar ett budskap där barnen och 

pedagogen intar en gemensam definition kring att slåss, vilket går hand i hand med 

intersubjektivitetsperspektivet.  Pedagogen stöttar även barnen i deras gemensamma förståelse i 

sammanhanget då hon bekräftar genom att vända bladen och säga ”Umm, händer det här? Här drog hon i 

örat” och samtidigt visa bilden för att tydliggöra händelsen i boken. I samspel skapar barnen och 

pedagogen mening kring bokens innehåll om att slåss, vilket är i enlighet med Vygotskijs tankar om 

fysiska artefakter som medierande redskap, så som boken i läsaktivitetens kontext. Malin upprepar 

pedagogens uttryck “Drog hon i örat, såååå” med en tonhöjning och samtidigt drar i sitt eget öra. 

Upprepningen blir här betydelsefull för att upprätthålla samtalet och den gemensamma förståelsen kring 

bokens innehåll. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses Malins upprepade handlingar som ett viktigt 

redskap för att kunna samspela och delta i aktiviteten. Lärande sker genom deltagande i interaktion och 

barnet är en aktiv agent i sin egen socialisationsprocess där barnet approprierar kunskaper och färdigheter. 

Genom upprepning synliggörs att Malin approprierar nu kunskap då hon först upprepar det pedagogen har 
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sagt, men sedan lägger till ett eget “Såååå” för att visa hennes uppfattning om hur hon har förstått det 

pedagogen säger om att dra i örat. 

6.6 Transkription 6 Pedagogernas användning av bokens innehåll  

Rad Deltagare Språkliga handlingar Fysiska handlingar Paus, tonläge 

47 Pedagog Ska vi prata om boken, 
vad som händer, vem 
vill börja? 

Tittar mot barnen och ger ett rött 
hjärta i pappersform till Malin, 
kavlar upp armarna, sätter upp 
glasögon på huvudet. 

tonhöjning 

48 Malin Ja   Glatt ansiktsuttryck 

49 Pedagog För du håller hjärtat. lutar sig framåt och tittar mot barnen 
igen. 

  

50 Malin Hon drog i örat. Tittar mot pedagogen och ler.   

51 Pedagog Jaaa Höjer ögonbrynen   

52 Pedagog Varför gjorde han det 
då? 

Tittar mot Malin viskar 

53 Malin Därför han ville få 
tillbaka tåget. 

Ler och tittar på pedagogen och 
därefter tittar på Ava och ger henne 
hjärtat i pappersform 

  

54 Pedagog Han ville få tillbaka 
tåget. 

Tittar mot Malin viskar 

55 Pedagog Vill du berätta något om 
boken, Ava? 

Vänder sig mot Ava tonhöjning 

56 Ava Umhm Tittar mot boken   

57 Pedagog Vill du titta på den, vill 
du berätta vad som 
händer i boken? 

Flyttar boken mot Ava, vänder 
bladen. 

tonhöjning 

58 Ava Han som..som tar tåget 
från ienkotten. 

Pekar i boken   

6.6.1 Analys och resultat 
Pedagogens intention är att det skall uppstå ett samtal kring barnens upplevda tankar om bokens innehåll, 

då hon säger “Ska vi prata om boken, vad som händer, vem vill börja?” och samtidigt tittar mot barnen 

och ger ett rött hjärta i pappersform till Malin, vilket förmedlar pedagogens avsikt om att det är Malins tur 

att börja samtalet. Utifrån observationen används hjärtat i pappersform för att tilldela barnen sin tur i 

samtalet för att berätta om sina tankar och åsikter kring bokens innehåll. Malin säger “ja” och visar ett 

glatt ansiktsuttryck, vilket gestaltar Malins känsla om att hon skall bli lyssnad till. Genom pedagogens 

uttryck “För du håller i hjärtat” går att uppfatta att det finns en förståelse hos alla deltagare kring hjärtats 

betydelse för turtagningen under boksamtalet. På så sätt visar pedagogen förväntningar på barnen som 
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kompetenta samtalspartner under boksamtalet.  Malin berättar “Hon drog i örat” och ler, vilket relaterar 

till bokens karaktär igelkotten som drar i kaninens öra. På så sätt synliggörs Malins perspektiv genom att 

hon får uttrycka sina tankar och åsikter, vilket har betydelsen för hennes delaktighet under läsaktiviteten. 

Barns perspektiv och delaktighet går hand i hand. Pedagogen bekräftar Malins svar genom att säga 

“Jaaa” och fortsätter sedan samtalet med hjälp av öppna frågor “Varför gjorde han det då?” samtidigt 

som hon viskar och tittar mot Malin. Malin bekräftar att hon har uppfattat bokens innehåll genom att 

svara “Därför han ville få tillbaka tåget”. Malin ger sedan över ordet till Ava med hjälp av hjärtat i 

pappersform. Genom detta kan vi se att hjärtat är tillskriven en mening i form av turtagnings fördelning i 

denna kontext som barnen är medvetna om och i relation till det sociokulturella perspektivet ses lärande 

som situerat där tänkandet och handlandet blir påverkat av den sociala kontexten som omger barnen. 

Pedagogen bekräftar Malin då pedagogen upprepar “Han ville få tillbaka tåget”. Pedagogen frågar sedan 

Ava “Vill du berätta något om boken, Ava?” och vänder sig mot Ava. Ava tar sin tur som samtalspartner 

genom att säga “Umhm” och tittar mot boken. Pedagogen ställer ytterligare en öppen fråga då hon säger 

”Vill du titta på den, vill du berätta vad som händer i boken?” med en tonhöjning och samtidigt flyttar 

hon boken mot Ava och vänder bladen. Ava svarar “Han som tar… som tar tåget från ienkotten” 

samtidigt som hon pekar i boken.  Pedagogens sätt att ställa öppna frågor möjliggör för barnen att berätta 

om bokens händelse, vilket resulterar i att Ava blir delaktiga genom att hon får chans att uttrycka sina 

egna tankar och åsikter med hjälp av turtagningen med stöd i bokens innehåll.  

6.6.2 Sammanfattning av resultat 
Resultat visar att bokens innehåll är av betydelse för att stimulera samtal mellan pedagog och barn. Barns 

delaktighet synliggörs genom att barn tar egna initiativ att uttrycka åsikter i relation till bokens innehåll 

genom en medvetenhet kring turtagning. Turtagningens underskrivna regler om vems tur det är att tala 

genererar ett sätt för barnen att bli delaktiga. Upprepningen blir här betydelsefull för att upprätthålla 

samtalet och den gemensamma förståelsen kring bokens innehåll. Barns delaktighet gestaltas med hjälp 

av barnens berättande genom öppna frågor samt med hjälp av hjärtat i pappersform som fördelar rätten att 

tala i samtalet.  

 
7. Diskussion   
Denna studie fokuserar på att undersöka hur pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns 

delaktighet under läsaktivitet. Studiens resultat visar att pedagoger använder sig av pauser, bokens 

innehåll och genom att relatera till barns gemensamma tidigare erfarenheter från förskolans vardag som 

ett sätt att göra flerspråkiga barn delaktiga under läsaktiviteter. På så sätt synliggörs att flerspråkiga barn 

får chans att berätta och uttrycka sina åsikter utifrån sitt eget perspektiv. Detta är väsentligt för hur barnen 

blir delaktiga i aktiviteten utifrån inkluderande aspekter, då Kultti (2014) menar att barns perspektiv 
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behöver lyftas och på så sätt skapas förutsättning för delaktighet i aktiviteter. Detta skapar förutsättning 

för hur barn blir delaktiga i sin egen utveckling och sitt lärande (Kultti, 2014). Risken med att barns 

perspektiv inte lyfts kan resultera i att barn inte är delaktiga under läsaktivitet, då tidigare forskning är 

överens om läsaktiviteten som en framgångsfaktor för barns utveckling som läsare och skrivare (Obondo 

& Benckert, 2001; Fast, 2011; Wagner, 2018). Studiens resultat visar på att bokens innehåll är ett sätt att 

synliggöra flerspråkiga barns perspektiv då det ges chans att berätta under boksamtalen. Detta ser vi i 

likhet med Skans (2011) resultat som påpekar att flerspråkiga barn kan bli begränsade i boksamtal om 

samtalen inte lägger fokus på bokens innehåll. Detta går hand i hand med denna studiens resultat som 

visar att barn blir delaktiga genom att pedagogen använder bokens innehåll för att skapa en gemensam 

förståelse för sammanhanget för att involvera alla barn i samtalen. I likhet med Gort, Pontier och 

Sembiantes (2012) resultat om att pedagogernas frågor som kopplade till bokens innehåll möjliggör 

kommunikation i större utsträckning. Ur analysen synliggörs att flerspråkiga barn berättar i långa 

meningar, vilket möjliggör för flerspråkiga barn att inta rollen som aktiva samtalspartner för att lyfta sitt 

perspektiv. Detta har stor betydelse för barns delaktighet i läsaktiviteter genom sitt aktiva deltagande i 

kommunikationen under läsaktiviteter. Genom att svara på de vuxnas frågor under lässtunden uttrycker 

barnen sina åsikter genom turtagning. Under lässtunden och samtalen kring boken ges barnen möjlighet 

att arbeta tillsammans och få uppmärksamma varandras idéer som är grunden för samlärande utifrån det 

sociokulturella synsättet. Detta innebär att barnen ges förutsättning att appropriera ny kunskap under 

läsaktivitetens kontext.  

 

Studiens resultat visar att pedagogers sätt att relatera frågorna till barns gemensamma tidigare erfarenheter 

från förskolans vardag visar sig vara gynnsam för barns delaktighet då alla barn ges förutsättning att 

knyta an deras tidigare erfarenheter till sammanhanget och kan följa i kommunikationen. Tidigare 

forskning visar att barn är mer engagerade när pedagogers frågor knyter an till barns tidigare erfarenheter 

(Brook Chapman de Sousa, 2017; Gort, Pontier & Sembiante, 2012; Kurcirkova, Messer & Sheedy, 2014; 

Mellgren & Gustafsson, 2009) samt att läsandet blir meningsfullt genom att relatera till barns tidigare 

erfarenheter (Fast, 2011). Dock utifrån denna studies resultat kan vi utläsa skillnader i relation till hur 

pedagogen på småbarnsavdelning involverar barnen i samtal med slutna frågor samt relaterar direkt under 

bokläsning till barnens gemensamma tidigare upplevda erfarenheter från utflykten och temat kring 

soporna som barnen har varit med om. Pedagogen på storbarnsavdelning involverar istället barnen i 

kommunikationen genom att ställa öppna frågor efter bokläsning. Pedagogen på småbarnsavdelningen 

skapar förutsättning för barnen att förstå sammanhanget i berättelsen genom att relatera bokens innehåll 

till det som sker i förskolans vardag under bokläsning. Detta betyder att pedagogers sätt att utgå från 

barns gemensamma tidigare erfarenheter från förskolans vardag är betydelsefullt för att möjliggöra 

flerspråkiga barns delaktighet i boksamtal under läsaktivitet. I likhet med Skans (2011) resultat som 
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indikerar på att ett gemensamt upplevt innehåll möjliggör för dialogen mellan pedagogen och barnen. 

Genom detta menar vi gentemot tidigare forskning som belyser vikten av att utgå från barns tidigare 

erfarenheter utifrån deras hemmiljö (Fassler, 2014; Ljunggren, 2015), att ett sätt att involvera barn i 

kommunikation för att lyfta barns perspektiv är att utgå från barns gemensamma tidiga erfarenheter från 

förskolans vardag. 

 

Studiens resultat visar på att barn använder “eget språk” för att bli delaktiga i boksamtal. Vid 

flerspråkighet talar So Jung (2016a) om att språkväxling kan gynna flerspråkiga barn i deras deltagande i 

gruppdiskussioner och samtal, vilket bekräftar denna studies resultat. Enligt Fassler (2014) kan barn som 

har ett annat språk än det majoritetsspråk som används under läsaktiviteter riskera att bli exkluderade, då 

de kan ha svårare att följa under boksamtal. Dock visar vårt resultat att flerspråkiga barn använder ”eget 

språk” för att upprätthålla dialog med pedagogen genom turtagning kring det gemensamma 

meningsskapandet under läsaktivitet. Den gemensamma interaktionen under boksamtal har betydelse för 

en fortsatt kommunikation, vilket skapar förutsättning för barns delaktighet genom att lyfta sitt perspektiv 

med “eget språk”. Å andra sidan synliggörs ur analysen att pedagogerna förbiser de flerspråkiga barnens 

“eget språk”. Paralleller kan här dras till tidigare forskning som påvisar att pedagoger har ett begränsat 

arbetssätt kring att involvera barns modersmål (Duek, 2017; Fast, 2007) samt att arbeta med en 

språkfokus på endast det svenska språket kan resultera i en kompensatorisk syn där inte barns modersmål 

ses som en tillgång enligt Skans (2011), då Skans (2011) menar att det är viktigt att involvera flerspråkiga 

barn genom modersmål i verksamheten. Denna studie visar att en lyckad strategi utan involvering av 

barnets modersmål för att möjliggöra flerspråkiga barns delaktighet är att pedagoger använder sig av 

pauser, bokens innehåll och barns gemensamma tidigare erfarenheter från förskolans vardag under 

läsning. Barnen ges förutsättning genom pauser att delta i kommunikation genom turtagning för att bli 

delaktiga och kunna samtala i diskussion under läsaktivitet. Pedagogen stöttar barnen till samtal genom 

att använda paus för att tilldela turtagning till barnen, vilket möjliggör för att flerspråkiga barns 

perspektiv lyfts fram genom att de ges tillfälle att samtala med andra. Att få uttrycka sina åsikter i 

samspel med andra barn och vuxna är en förutsättning för delaktighet och därigenom kunna känna sig 

delaktiga (Bjervås, 2003; Johannesen & Sandvik, 2009; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Barns 

delaktighet gynnar barns språkliga, sociala och kommunikativa förmågor då sociokulturellt perspektiv 

förutsätter att barns lärande sker i interaktionen med andra, vilket innebär att samspelet mellan vuxna och 

barn samt mellan barn är avgörande för kunskapsutvecklingen (Lindö, 2009; Säljö, 2014, 2015). 
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8. Slutsats 
Denna studie synliggör att flerspråkiga barn blir delaktiga även utan involvering av barnens modersmål. 

Studiens resultat visar att pedagogens sätt att använda pauser under läsaktiviteter har betydelse för att ge 

förutsättning för flerspråkiga barns delaktighet. Ett annat resultat visar att när pedagogen utgår från 

flerspråkiga barns gemensamma tidigare erfarenheter från förskolans vardag möjliggör detta för 

delaktighet då alla barn har samma förutsättning att följa sammanhanget och innehållet under 

läsaktiviteten. Studiens resultat visar att pedagogens sätt att lyfta bokens innehåll är av betydelse för att 

stimulera samtal genom turtagning mellan pedagog och barnen. Flerspråkiga barns delaktighet synliggörs 

genom att barnen uttrycker åsikter i relation till bokens innehåll genom en medvetenhet kring 

turtagningsregler då pedagogen använder öppna och slutna frågor. Slutsatsen utifrån denna studie är att 

pedagogers olika sätt att lyfta flerspråkiga barns perspektiv har betydelse för barnens delaktighet i samtal 

under läsaktiviteter. 

 

9. Metoddiskussion 
Att använda videoobservation, ljudinspelning och fältanteckningar har stärkt studiens trovärdighet då vi 

har kunnat återge ett brett resultat av den sociala verkligheten. De empiriska insamlingsmetoderna lämpar 

sig väl tillsammans med konversationsanalys som analysverktyg då det går att fånga detaljrikedomen i 

läsaktivitetens kontext genom samtal och handling. Dock går det att ställa sig kritisk till 

konversationsanalysen som verktyg då Bryman (2011) menar att avgränsningen för hur mycket icke 

verbal handling som skall tas med i transkriptioner och resultat är svår att avväga. Detta då det är lätt att 

missa helhetsintrycket av det som sker utan en tillräcklig mängd med icke verbala handlingar. Å andra 

sidan kan en stor mängd icke verbala handlingar leda till att forskaren tappar deltagarperspektivet, då inte 

deltagarens ord blir största grund för analys utan istället forskarens egen tolkning av de icke verbala 

handlingarna (Bryman, 2011). Med utgångspunkt i detta utgår vi till största del från de verbala uttrycken i 

analyserna i jämförelse med deltagarnas fysiska handlingar då dessa endast kompletterar de verbala 

uttrycken i analyserna. Vi är medvetna om den kritik som finns mot konversationsanalysen för otillräcklig 

uppmärksamhet i samtalets sammanhang (Nylén, 2005), därför valdes analysen även utifrån 

intersubjektivitet för att komplettera analysverktygen för att synliggöra deltagarnas intention i läsningens 

kontext. Denna studie har varit tidsbegränsad, vilket har genererat ett begränsat datamaterial för analys 

och resultat. Resultatet hade möjligen kunnat se annorlunda ut om studien hade kompletterats med 

ytterligare material från fler insamlingsmetoder. 
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10. Didaktiska implikationer och fortsatt forskning 
Utifrån kartläggning av tidigare forskningsläge ser vi att det finns få studier som fokuserar på flerspråkiga 

barns delaktighet under läsning. Genom denna studie är vår förhoppning att vi skall kunna bidra med 

kunskaper och insikter om hur pedagoger kan skapa förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet 

under läsaktivitet. De didaktiska implikationerna med studien är att höja medvetenheten kring vikten  av 

att ta hänsyn till flerspråkiga barns perspektiv under läsaktivitet. Vår studie kan bidra med kunskap kring 

pausens betydelse, flerspråkiga barns gemensamma tidigare erfarenheter från förskolans vardag och 

bokens innehåll som skapar förutsättningar för barns delaktighet genom turtagning under läsaktiviteter.  

 

Vidare forskning skulle kunna vara att genomföra liknande studier i större omfattning där fler förskolor 

deltar för ett bredare material att analysera. Vi är medvetna om att det sociokulturella perspektivet 

fokuserar på mänskliga handlingar som har en framträdande roll i relation till fysiska artefakter där 

språket och mänskliga handlingar är dominerande i interaktion. Det innebär att människan står i centrum 

och är aktiv aktör gentemot exempelvis perspektiv så som posthumanism där materialitet är en aktiv 

aktör. Ytterligare ett vidare forskningsförslag skulle kunna vara att analysera materialet utifrån 

posthumanism för att identifiera läsaktiviteters delaktighetsaspekter då olika teoretiska perspektiv kan ge 

olika resultat. Fortsatt forskning skulle kunna ske i kombination mellan interaktionsanalys och 

konversationsanalys för att fånga det som sker i både handling och samtal för att få en bredare förståelse 

av det som sker i barnens delaktighet. Till fortsatt forskning för att belysa problemområdet om hur 

pedagogerna skapar förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet skulle intervjuer 

kunna genomföras med pedagoger kring läsaktivitetens syfte. Detta för att synliggöra om pedagoger tar 

hänsyn till flerspråkiga barns perspektiv i planeringen av aktiviteten, vilket skulle kunna stärka ett bredare 

resultat.  Även intervju med barnen om deras åsikter kring upplevda läsaktiviteter på förskolan hade 

kunnat synliggöra barnens perspektiv kring delaktighet under läsaktivitet.  

  



                                                 

                                

40 
 

Referenser 

Ambarin, M., & Auleear, O. (2014). Maternal reports of home literacy experiences in multilingual 

Mauritius: a case study of pre-schoolers. Early Child Development and Care, 184(11), 1615-1635. doi: 

http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2013.871274 

Arnér, E. (2009). Barns inflytande i förskolan: en fråga om demokrati. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Axelsson, M. & Jönsson, K. (2009). Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om 

texter i förskola och skola. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Bergöö, K. & Jönsson, K. (2012). Glädjen i att förstå: språk- och textarbete med barn. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Bjervås, L. (2003). Det kompetenta barnet. I E. Johansson & I. Pramling Samuelsson (Red.), Förskolan- 

barns första skola, (s.55-81). Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Brook Chapman de Sousa, E. (2017). Promoting the contributions of multilingual pre-schoolers. In 

Linguistics and Education June, 39(4), 1-13. doi: https://doi.org/10.1016/j.linged.2017.04.001 

Cabell, S. Q., Decoster, J., LoCasale-Crouch, J. & Hamre., B.K. (2013). Variation in the effectiveness of 

instructional interactions across preschool classroom settings and learning activities. Early Childhood 

Research Quarterly, 28, 820-830. 

Calderon, L. (2004). Komma till tals: flerspråkiga barn i förskolan. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling. 

Carlsson, R. & Bagga-Gupta, S. (2006).  «Verktyg & lådor» En studie om språkfokuserade aktiviteter för 

minoriteter på förskolearenor. Nordic Studies in Education, 26(03). 

Cromdal, J. (2009). Handlingars konsekvens och tolkningars relevans: Om deltagarorientering inom 

konversationsanalys. I A. Sparrman (Red.),  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska 

perspektiv på tal, text och bild ( s. 39-73). Stockholm: Carlssons.  

Damber, U., Nilsson, J. & Ohlsson, C. (2013). Litteraturläsning i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 

Duek, S. (2017). Med andra ord: samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn. Diss. 

(sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2017. Karlstad. (s.125-160). 



                                                 

                                

41 
 

Elmeroth, E. (2011). Alla lärare är språklärare. I P. Lahdenperä & H. Lorentz (Red.), Möten i 

mångfaldens skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar (s.81-108). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Emilson, A. (2003). Sätta barnet i centrum. I E. Johansson & I. Pramling Samuelsson (Red.), Förskolan – 

barns första skola! (s. 31-54). Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson, A. (2007). Barns delaktighet i förskolan - På de vuxnas villkor? Västerås: Mälardalens 

Högskola, Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap. 

Eriksson, A. (2013). Barns delaktighet i förskolan. I A. Sandberg (Red.), Med sikte på förskolan - barn i 

behov av stöd (s.203-219). Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G. Ahrne, G. Ahrne & P. Svensson (Red.), 

Handbok i kvalitativa metoder (s.34-54). Stockholm: Liber.   

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (1. utg.) Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Essén, G., Björklund, E. & Olsborn Björby, L. (2015). Pedagogisk dokumentation: utvecklas och lära 

tillsammans. (1. uppl.) Stockholm: Natur & kultur. 

Fassler, R. (2014). 'Let's Talk about the Books': the complexity of book discussions in a multilingual 

preschoolclassroom. Contemporary Issues in Early Childhood, 15(2), 136-151. doi: 

http://dx.doi.org/10.2304/ciec.2014.15.2.136                                                                                                                                                

Fast, C. (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva [Elektronisk resurs] : familjeliv och populärkultur i möte 

med förskola och skola. (Uppsala Studies in Education, 0347-1314 ; 115). Uppsala: Acta Universitatis 

Upsaliensis. Tillgänglig: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:169656/FULLTEXT01.pdf 

Fast, C. (2011). Att läsa och skriva i förskolan. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Garcia, G. E. & Godina, H. (1994). BILINGUAL PRESCHOOL CHILDREN’S PARTICIPATION IN 

CLASSROOM LITERACY ACTIVITIES: “ONCE UPON A TIME” AND ITS ALTERNATIVES. 

Bilingual Preschool Children’s Literacy Participation. 

Gort, M., & Pontier, R. W. (2016). Coordinated Translanguaging Pedagogy as Distributed Cognition: A 

Case Study of Two Dual Language Bilingual Education Preschool Coteachers’ Languaging Practices 

During Shared Book Readings. International Multilingual Research Journal 10 (2), 89-106. doi: 

10.1080/19313152.2016.1150732 



                                                 

                                

42 
 

Gort, M., Pontier, R. W., & Sembiante, S. F. (2012). Function, Type, and Distribuiton of Teacher 

Questions in Dual-Language Preschool Read Alouds. Bilingual Reseach Journal, 35, 258-276. doi: 

10.1080/15235882.2012.734262 

Havnesköld, L. & Risholm Mothander, P. (2010). Utvecklingspsykologi. (3., [helt omarb., och 

uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber. 

Jakobsson, A. (2012). Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling Lärande som begreppsmässig 

precisering och koordinering. Pedagogisk Forskning i Sverige, 17(3–4), 152–170. Malmö högskola: 

Lärande och samhälle. 

Jakobsson, I., & Nilsson, I. (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur & kultur. 

Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv: Forskares och pedagogers möten med barns 

perspektiv. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8(1-2), s. 42-57. Göteborgs Universitet: Institutionen för 

pedagogik och didaktik. 

Johannesen, N. & Sandvik, N. (2009). Små barns delaktighet och inflytande: några perspektiv. (1. uppl.) 

Stockholm: Liber. 

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2007). "Att lära är nästan som att leka": lek och lärande i 

förskola och skola. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Johansson, B. (2013). Forskning om barn -  deltagande observation. I B. Johansson & M. Karlsson (Red.), 

Att involvera barn i forskning och utveckling (sid.37-56). Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, B. & Karlsson, M. (2013). Inledning. I B. Johansson & M. Karlsson (Red.), Att involvera barn 

i forskning och utveckling ( sid. 11-26). Lund: Studentlitteratur. 

Kultti, A. (2014). Flerspråkiga barns villkor i förskolan – lärande av och på ett andra språk. (1. uppl.) 

Stockholm: Liber. 

Kultti, A. (2012). Flerspråkiga barn i förskolan [Elektronisk resurs] : villkor för deltagande och lärande. 

Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2012. Göteborg. 

Kucirkova, N., Messer, D., & Sheehy, K. (2014). Reading Personalized Books with Preschool Children 

Enhances Their Wordacquisition. First Language, 34(3), 227-243.                                                                            

doi:http://dx.doi.org/10.1177/0142723714534221 

Li, F., Yunwei, G., & Xiaoning, C. (2014) Family learning environment and early literacy: A comparison 

of bilingual and monolingual children. Economics of Education Review, 39 (5), 110–130. 

doi:10.1016/j.econedurev.2013.12.005 



                                                 

                                

43 
 

Lindö, R. (2009). Det tidiga språkbadet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lindberg, I. (2013). Flerspråkighet i Sverige och världen. I A. Forsell (Red.), Boken om pedagogerna (s. 

377-406). Stockholm: Liber. 

Ljunggren, Å. (2015). Multilingual Affordances in a Swedish Preschool: An Action Research Project. 

Early Childhood Education Journal. V44 (n6), p. 605-612                                                                                                                                                

doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10643-015-0749- 

Lunneblad, J. (2013). Den mångkulturella förskolan: motsägelser och möjligheter. (2., [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Mellgren, E. & Gustafsson, K. (2009). Språk och kommunikation. I S. Sheridan, I. Pramling Samuelsson 

& E. Johansson (Red.). Barns tidiga lärande: en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns 

lärande. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativa data: framställningsstrategier för empiriredovisning. (1. 

uppl.) Malmö: Liber ekonomi. 

Obondo, M. & Benckert, S. (2001). Flerspråkiga barns läs- och skriftspråksutveckling i förskolan - ett 

socialisationsperspektiv. Symposium 2000 : ett andraspråksperspektiv på lärande. s. 129-157. 

Olofsson, B. (2007). Modiga prinsessor och ömsinta killar: genusmedveten pedagogik i praktiken. 

Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

Palacios, N., & Kibler, A. (2016). Oral English language proficiency and reading mastery: The role of 

home language and school supports. Journal of Educational Research. 109(2), 122-136. doi: 

10.1080/00220671.2014.92734 

Pentimonti, J., Zucker, T. & Justice, L. (2011). What are Preschool Teachers Reading in Their 

Classrooms?  Reading Psychology, 32(3), 197-236. doi: 10.1080/02702711003604484 

Persson, S. (2008). Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Ping, M. T. (2014). Group interaction in dialogic book reading activities as a language learning context in 

preschool. In Learning in context: Linguistic, Social and Cultural Explanations of Inequality, 3(2), s. 146-

158. doi: 10.1016/j.lcsi.2014.03.001 

Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2003). Delaktighet som värdering och pedagogik. Pedagogisk 

forskning i Sverige, 8 (1-2), 70-84. 



                                                 

                                

44 
 

Price, L. H., Bradley, B. A. & Smith, J. M. (2012). A comparison of preschool teacher’s talk during 

storybook and information book read-alouds. Early Childhood Research Quarterly, 27, s. 426-440. 

Rezzonico, S., Hipfner-Boucher, K., Milburn, T., Weitzman., Greenberg, J., Pelletier, J., & Girolametto, 

L. (2015) Improving preschool educators' interactive shared book reading: effects of coaching in 

professional development. American Journal of Speech-Language Pathology. 24(4), 717 -732. doi: 

10.1044/2015_AJSLP-14-0188 

Sager, N. M. (2015). "The language ecologies of emergent Spanish/English bilinguals: A comparative 

case study of five preschool classrooms". (School of Education Graduate . 74.) University of Colorado at 

Boulder Tillgänglig: http://scholar.colorado.edu/educ_gradetds/74 

Schick, A. (2015). Wordless book-sharing styles in bilingual preschool classrooms and Latino children’s 

emergent literacy skills. Journal of Early Childhood Literacy, 15(3), 331–363. doi: 

10.1177/1468798414551942 

Sheridan, S. (2007). Dimensions of pedagogical quality in preschool. International Journal of Early 

Years Education, 15(2), s. 197-217. 

Skans, A. (2011). En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken [Elektronisk resurs]. Licentiatuppsats. 

Malmö. 

Skolverket. (2013). Flera språk i förskolan: teori och praktik. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2017). Barn och personal i förskolan hösten 2016. Hämtad: https://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%

2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3777.pdf%3Fk%3D3777 

Smidt, S. (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

So Jung, K. (2016a). The role of peer relationships and interactions in preschool bilingual children’s 

responses to picture books. Journal of Early Childhood Literacy, 16(3), 311-337. doi: 

10.1177/1468798415577874 

So Jung, K. (2016b). Possibilities and challenges of early critical literacy practices: Bilingual 

preschoolers’ exploring multiple voices and gender roles. Journal of Early Childhood Literacy, 14(4), 

370-388. doi: 10.1177/1476718X14552878 



                                                 

                                

45 
 

Sommer, D., Pramling Samuelsson, I. & Hundeide, K. (2011). Barnperspektiv och barnens perspektiv i 

teori och praktik. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Stanton-Chapman, T. L. (2015). Promoting Positive Peer Interactions in the Preschool Classroom: The 

Role and the Responsibility of the Teacher in Supporting Children’s Sociodramatic Play. Early 

Childhood Education Journal, 43(2), 99-107. doi: 10.1007/s10643-014-0635-8 

Svensson, A. (2009). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. (2., omarb. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca+ 10. Svenska Unescorådets 

skriftserie, 2, 2006. 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Säljö, R. (2015). Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. 

Tholander, M. & Thunqvist Cekaite, A. (2012). Konversationsanalys. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.). 

Handbok i kvalitativ analys, s. 154-177. Stockholm: Liber AB. 

Vetenskapsrådet (2017). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vuorenpää, S. (2016). Litteracitet genom interaktion. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2016. 

Vygotskij, L.S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

Vygotsky, L. S. (2004). Imagination and Creativity in Childhood. Journal of Russian and East European 

Psychology. 42 (1), 7–97. doi:1061–0405/2004 $9.50 + 0.00 

Wagner, C. J. (2018). Being bilingual, being a reader: Prekindergarten dual language learners’ reading 

identities. Journal of Early Childhood Literacy, 18(1), 5-37. doi: 10.1177/1468798417739668 

Warren, A. R. (2017). Developing multilingual literacies in Sweden and Australia Opportunities and 

challenges in mother tongue instruction and multilingual study guidance in Sweden and community 

language education in Australia. Diss. Stockholm: Stockholm universitet, 2017. 

Wehner-Godée, C. (2010). Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier. (2. 

uppl.) Stockholm: Liber. 

Wennergren, A. C. (2008). Elever som aktörer. Grundskoletidningen, 2, 10-15. 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om barnets 

rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige. 



                                                 

                                

46 
 

Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete. 

(1. uppl.) Stockholm: Liber. 

  



                                                 

                                

47 
 

Bilaga 

Samtyckesblankett för deltagande i Examensarbete 

Hej,                                                                                                                                                                             

Vi heter Hang Nguyen och Vanessa Larsson och studerar på förskollärarprogrammet på Högskolan i 

Halmstad. I vårt examensarbete vill vi genomföra en mindre studie som handlar om barns deltagande i 

läsaktiviteter och skulle därför vilja dokumentera läsaktiviteter med videokamera. Vi skulle vilja filma 

vanliga läsaktiviteter som barnens ordinarie pedagoger kommer att genomföra. Barnen kommer inte att 

dokumenteras eller analyseras utifrån personliga aspekter, endast barnens aktiviteter med bokläsning 

kommer att dokumenteras för analys till vårt examensarbete. Ingen annan mer än vi två studenter 

kommer att ha tillgång till filmerna. 

Vi vill besöka er förskola under några dagar, i samråd med arbetande personal. Medverkan i studien är 

frivillig och barnen har alltid rätt att avbryta sitt deltagande under hela aktiviteten i enlighet med 

Vetenskapsrådets Samtyckeskrav.  En kamera kommer att ställas upp på stativ i syfte att dokumentera 

läsaktiviteter. 

I vår studie följer vi strikt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak uttrycks som 

individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet som vi uppfyller genom 

att informera er via denna blankett samt att ni gärna får höra av er till oss för vidare info. 

Samtyckeskravet innebär att målsman till de barn som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. 

Dessutom kommer vi vara lyhörda för barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta filma om 

ett barn visar tecken på att den inte vill delta i studien och det är frivilligt för barnen att delta samt 

avbryta sitt deltagande när som helst. Konfidentialitetskravet innebär att vi kommer att behandla de 

uppgifter om de barn som deltar på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa uppgifter samt 

kommer utomstående inte att kunna identifiera deltagarna i studien. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som insamlats om barnen endast kommer användas för ett lärande syfte. Materialet kommer 

att förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av materialet. 

TACK FÖR ER MEDVERKAN! 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA                                                                                                                                       

Hang Nguyen, thuyhang82@hotmail.com, tel: 0762777719; Vanessa Larsson, 

larsson.vanessa@hotmail.com, tel: 0768581957                                                                                                                                                             

Liselott Fritzdorf, lifr@hh.se eller Annette Johnsson, annette.johnsson@hh.se, ansvariga lärare vid 

Högskolan i Halmstad. 



                                                 

                                

48 
 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Mitt barn heter: 

____________________________________________________________ 

  

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien  

____________________________________________________________ 

Målsmans namnteckning 

  

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Thuy Hang Nguyen

Vanessa Larsson


