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Syftet med denna studie är att ta reda på vilken betydelse högläsningen har för 

språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska. Studien är fokuserad på 

förskollärares förhållningssätt till högläsning och hur boken kan användas som ett stöd för 

att stimulera barns andraspråksutveckling. Vår studie utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv för att ha möjlighet att studera hur barnen utvecklar sitt andraspråk i samspel 

med andra och via boken som redskap. Vi har använt oss av en kvalitativ semistrukturerad 

intervju för att få förskollärares egen syn gällande ämnet. Vi har även utfört en 

strukturerad observation för att se hur boken kan användas som ett kommunikativt verktyg 

samt som stöd för barns andraspråksutveckling. 

Resultatet visar att högläsning inte är prioriterat i verksamheten utifrån ett lärandesyfte 

genom att den planerade högläsningen sker av organisatoriska skäl. Från samtliga 

intervjuer framkommer det dock att det finns en medvetenhet om hur de kan använda 

högläsning för att stimulera barns andraspråksutveckling. Boken utgör goda möjligheter 

till att främja barnens inlärning av ett annat språk genom att bilderna stödjer och 

kompletterar det verbala språket. Att samtal sker i samband med läsningen ses som viktigt 

för barnens utveckling av sitt andraspråk. Samtliga förskollärare framhäver betydelsen av 

att uppmuntra barnen till att använda språket, detta genom att ställa frågor och ta tillvara 

på barnens initiativtagande.  
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I förskolans läroplan, Lpfö98 rev 10 (Skolverket, 2010), betonas vikten av att stimulera 

varje barns språkutveckling. Språk och lärande hänger oupplösligt samman och den 

språkliga förmågan har en nyckelroll för lärandet. I läroplanen står det att varje barn ska få 

möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd. I skollagen (SFS 2010:800) 

framgår det även att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla 

både sitt modersmål, alltså det språk som barnet lärt sig först i hemmet, och det svenska 

språket i förskolan. Barn som befinner sig i språkligt rika miljöer har bättre förutsättningar 

att lära sig språket, samt att förstå och påverka sin egen situation (Liberg, 2007). Det är 

enligt Liberg därför angeläget att förskolan stimulerar och stödjer varje barns 

språkutveckling på alla tänkbara sätt. Ett sätt, som enligt tidigare forskning har visat effekt 

på barns språkutveckling och som hos barnen bidrar till ett utvecklat ordförråd, är 

högläsning (Skolverket, 2013).  

Vår upplevelse av högläsningen i förskolan är att det oftast sker utan att det finns någon 

tanke om barns lärande och utveckling, och att högläsningen används som metod för att 

samla barnen för en lugn stund. Denna upplevelse styrker Damber, Nilsson och Ohlsson 

(2013) genom sin forskning om läsning i förskolan. Även Kultti (2014) menar att 

läsaktiviteter som karaktäriseras av möjligheter till språklärande sällan förekommer och 

att läsningen inte främst har ett didaktiskt fokus. Vi är därför intresserade av att studera 

förskollärares uppfattning kring högläsning och dess betydelse för barns språkutveckling. 

Vi vill inrikta oss på barn som har ett annat modersmål än svenska, då dessa barn blir allt 

fler i de svenska förskolorna (Skolverket, 2013). Statistik från Migrationsverket (2016) 

visar att det under de tre första månaderna av 2016 kom in 1797 ansökningar om asyl i 

Sverige gällande barn i åldern 0-6 år. Vart femte barn använder mer än ett språk i sin vardag 

enligt Kultti (2014) och hon betraktar detta som "en anledning till att uppmärksamma 

barnens språk i dagens och morgondagens förskola" (s.33). Dessa barn definieras som 

flerspråkiga och lär sig ett annat språk utöver sitt modersmål vilket benämns som 

andraspråksutveckling (Skans, 2011). Skolinspektionens (2010) rapport visar även att 

elever med ett annat modersmål än svenska får sämre villkor att klara de nationella målen 

jämfört med elever som har svenska som modersmål. Ett sådant resultat bekräftar enligt 

Kultti (2014) vikten av att ha kunskap om flerspråkiga barns språklärande, speciellt i 

1. Inledning 
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förskolan. Detta har gjort att vi blivit intresserade av att studera barns möjligheter att lära 

sig ett nytt språk och hur det synliggörs genom högläsning som metod. 

 

 

Syftet med studien är att få mer kunskap om vilken betydelse högläsningen har för 

språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska. Vi vill undersöka vilken 

syn förskollärare har på högläsning i förskolan och hur det stimulerar barnens 

andraspråksutveckling. Vi vill även studera hur förskollärare använder barnboken 

tillsammans med barnen. 

2.1. Frågeställningar 

Vilket syfte har högläsning i förskolan? 

Vad är förskollärarens syn på högläsning som metod för att stimulera barns andraspråks-

utveckling? 

Hur används barnboken som ett kommunikativt verktyg samt som stöd för barns 

andraspråksutveckling? 

 

 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. Under 

rubriken tidigare forskning används begreppet pedagog som i vår text omfattar 

förskollärare, barnskötare och övrig personal som arbetar inom förskolan. Vi vill även 

betona att de stycken där vi skriver om språkutveckling avser både barn som utvecklar sitt 

första- och sitt andraspråk. 

3.1. Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där kommunikation och språkanvändning 

är centralt och har en viktig roll för barns språkutveckling (Vygotskij, 2001). Språket har 

ett kommunikativt syfte och människans utveckling är beroende av samspel och 

kommunikation. När vi kommunicerar med varandra uppstår ett samspel som gör att vi 

tillägnar oss språket (a.a.). I det sociokulturella perspektivet nämns två begrepp som är 

2. Syfte 

3. Bakgrund 
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centrala: den proximala utvecklingszonen och mediering (Säljö, 2000). Den proximala 

utvecklingszonen handlar om vad barnet kan göra själv, samt om vad barnet kan 

åstadkomma i samspelet med någon som har mer erfarenheter. Det kan vara en vuxen eller 

ett annat barn som till exempel kan ställa rätt sorts frågor som hjälper barnet vidare i sin 

utveckling. Mediering är den samverkan som sker mellan människor och de redskap eller 

verktyg de använder för att förstå sin omvärld. Det viktigaste medierande redskapet vi har 

är språket (a.a.). Ett exempel där barnet kan använda sig av mediering för att skaffa sig 

kunskaper är när de får se en bild ur en bok för att skapa större förståelse i sammanhanget 

(Vygotskij, 1995). Liberg (2007) nämner även att meningsskapande kommunikation alltid 

är medierande och sker genom olika språkliga uttrycksformer.  

3.2. Tidigare forskning 

3.2.1. Språkutveckling 

Antalet inskrivna barn i förskolan har ökat under de senaste tio åren (Skolverket, 2014).  

Under hösten 2014 var 83 procent av alla barn mellan 1-5 år i Sverige inskrivna i förskolan. 

Enligt Svensson (2012) innebär detta att språkmiljön i förskolan är en viktig del i barnens 

språkstimulans eftersom många barn vistas i denna miljö. Erbjuds barnen en rik språkmiljö 

får de möjlighet att utveckla och tillägna sig ett språk de kan använda sig av i sin vardag 

(Skolverket, 2013). Under sina första sex år utvecklar barnen oftast en språklig bas som 

inbegriper att de utvecklar ett ordförråd, grundläggande grammatik och språkliga 

kunskaper (Kultti, 2014). Det är viktigt att barn tidigt möter ett variationsrikt språk 

eftersom det enligt Svensson (2012) tar tid att utveckla ett stort ordförråd. Barns ordförråd 

är nämligen en betydelsefull del av deras språkutveckling då det påverkar hur de uttrycker 

sig och hur de kan förstå andra. För de barn som inte själva tar initiativ till sitt språkliga 

lärande behövs pedagoger som stödjer och hjälper dem att välja aktiviteter som stimulerar 

språket. Pedagogers närvaro är enligt Kultti (2014) viktigt av denna anledning. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är pedagoger deltagande aktörer i barns utveckling av språket. 

För hela människans utveckling är språket väsentligt (Svensson, 2009). Språket är centralt 

för vårt sociala liv och människan har en medfödd förmåga att lära sig språk i samspel med 

andra människor (Wedin, 2011). Detta sociala samspel benämner Wedin som 

språksocialisering och att barnens språkutveckling inte kan skiljas från det sammanhang 

där den sker eftersom det är en social händelse. Även Edwards (2008) betonar att det är i 
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samspel med andra människor barn lär sig språk och att det är i den muntliga 

kommunikationen språket utvecklas och grundläggs.  

Språket är uppbyggt efter funktion, innehåll och form, och det är dessa delar som barnen 

lär sig när språket utvecklas (Svensson, 2009). Språkets funktion handlar om på vilket sätt 

språket används i sociala sammanhang och kallas för pragmatisk kompetens. Språkets 

innehåll handlar om semantik vilket är läran om språkets betydelse, hur orden sätts ihop 

och hur de kan förstås på olika sätt. Semantiken och pragmatiken har ett samband mellan 

varandra då sociala sammanhang påverkar hur vi använder ord och hur de kan förstås i 

olika situationer. Språkets form är bland annat fonem vilket handlar om språkljuden och 

dess struktur och funktion i språket (a.a.). Fonologisk medvetenhet är förmågan att 

identifiera vissa ljud i orden (Håkansson, 2014). Ett exempel på detta skriver Håkansson 

är ”[…]ljuden [p] och [b] på svenska. De betyder ingenting i sig men de kan fungera 

betydelseskiljande, som i orden pil och bil” (s. 27). Svensson (2009) menar även att om vi 

ska kunna behärska ett språk behöver vi känna till de fonem som ingår i språket, hur vi 

uttalar dem samt kunna uppfatta hur talljuden låter hos andra. 

Ett annat begrepp som är av betydelse när barn utvecklar ett språk är morfologi som handlar 

om ordens form och hur de bildas (Svensson, 2009). Det finns två olika slags morfem, 

lexikala och grammatiska morfem. Lexikala morfem är ord med egen betydelse som vi kan 

förstå utan att de förekommer i något sammanhang, exempelvis glad och bil (Håkansson, 

2014; Svensson, 2009). Grammatiska morfem har ingen egen betydelse i sig, exempelvis 

i och på, men tillsammans med lexikala morfem kan de ha avgörande betydelse när 

meningar bildas (a.a.). Håkansson (2014) menar även att barn i tidig ålder använder sig av 

lexikala morfem som en del i den tidiga språkutvecklingen. 

I förskolan har pedagogerna en viktig roll för barnens språkutveckling, det är enligt 

Ladberg (2003) tre hörnstenar som möjliggör den språkliga utvecklingen. Den vuxne ska 

skapa en miljö för språk, se till att det organiseras för språk i verksamheten, samt att barnen 

har tillgång till språk och får ett rikt inflöde av detta (a.a.). Det är angeläget att tänka på att 

det är individuella skillnader i hur ett barn tillägnar sig ett språk och hur språket utvecklas 

(Skolverket, 2013). Detta är beroende av sociokulturella faktorer och hur mycket språk 

barn exponeras för. 
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3.2.2. Flerspråkighet 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) inleds förskolans uppdrag med att 

verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Enligt Kultti (2014) innebär 

detta att det är samtliga barns rättigheter, oavsett språkliga kunskaper, att vara delaktiga i 

aktiviteterna på förskolan. Som tidigare nämnts är vart femte förskolebarns värld 

flerspråkig och andelen barn som har ett annat modersmål än svenska ökar ständigt 

(Skolverket, 2013). Detta ställer krav på förskolan eftersom det är förskolans uppdrag att 

konstruera en språkmiljö som är stimulerande och utvecklande för varje barn (Skolverket, 

2010). Pedagogers språkkompetens är enligt Skans (2011) betydelsefullt på förskolor som 

möter flerspråkiga barn. Barn som lever i segregerade områden, där svenska som 

modersmål inte är vanligt förekommande, kommer inte i kontakt med det svenska språket 

på ett konstitutivt sätt. Ofta sker barnens första möte med svenskan i förskolan och i vissa 

fall är förskolan den enda plats som kontakten med det svenska språket sker. Vid 

inlärningen av ett andraspråk behöver barnen pedagoger som anpassar sitt språk till en nivå 

som ligger strax över deras. Det är enligt Skolverket (2013) betydelsefullt att samtal 

innehåller språkliga utmaningar men att det samtidigt anpassas till barnets språkfärdigheter 

i andraspråket. Det är viktigt att vara medveten om att barnets språkliga nivå inte stämmer 

överens med barnets intellektuella nivå (Skans, 2011). Barn som kommer från språkligt 

begränsade områden kan vara i behov av ett mer strukturerat arbete med språket där 

pedagogerna engagerar barnen att samtala och reflektera över sådant som är bekant 

(Frykholm, 2007). "Barn som har svenska som sitt andraspråk måste ges särskild 

uppmärksamhet" (Frykholm, 2007, s.103).  

Pedagogers förhållningssätt och kunskaper är viktigt i arbetet med flerspråkiga barn 

(Skolverket, 2013). För att barnen ska ha möjlighet att utveckla både svenska och sitt eller 

sina modersmål krävs språklig stimulans. Barn måste få höra och använda alla sina språk 

i meningsfulla sammanhang för att kunna behärska dem. Barns motivation för att lära sig 

ett nytt språk är enligt Kultti (2014) betydelsefullt för språkutvecklingen. Det är enligt 

Svensson (2012) även betydelsefullt för andraspråksinlärningen att barnet trots bristande 

språkförmåga och andra kommunikationsvanor får känna sig accepterad. Det är bland 

människor där barnet finner trygghet som utveckling av språket sker (a.a.). Trygghet är 

grundläggande för alla barn, men kanske extra viktigt när det gäller barn som utvecklar ett 

andraspråk i förskolan (Skolverket, 2013). Att våga tala ett språk som inte är ens 

förstaspråk kräver mycket mod och tillit till den egna kommunikationsförmågan.  
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När barn lär sig ett andraspråk i förskolan sker det utan formella instruktioner, vilket skiljer 

sig från både lärande av modersmål och lärande av ett andraspråk i vuxenålder (Nicholas 

& Lightbown, 2008). Barns kommunikativa strategier är förenade med att göra saker och 

därav blir barnets lärande av ett nytt språk beroende av kontexten. Här förstås betydelsen 

av att "barn behöver olika typer av erfarenheter för att utveckla ett rikt språk" (Kultti, 2014, 

s.105). Kultti (2014) beskriver flerspråkighet i förskolan som något som skapas i samspel 

mellan andra människor och miljön, alltså tillsammans med deltagare och redskap. Även 

Lacerda (2012) menar att barns språkliga kommunikationsförmåga utvecklas i samspel 

med andra aktörer. Miljön har stor betydelse och hos flerspråkiga barn är de sociala 

faktorerna viktiga för att barnen ska få en god andraspråksutveckling (a.a.). För att barn 

ska få möjlighet att utveckla ett nyanserat och rikt andraspråk är användning hos vuxna av 

precisa ord och uttryck samt benämning viktigt (Kultti, 2012, 2014). Att benämna och 

upprepa stöttar och ger barnen möjlighet att delta i ett språkligt sammanhang där deras 

delaktighet kan förändras. Att själv öva på att använda språket är grundläggande (Wasik 

& Hindman, 2014). I en studie gjord av Siraj-Blatchford och Manni (2008) i Storbritannien 

framgår det att samtal mellan barn och pedagoger sker begränsat. Barn gavs endast 

möjlighet att uttrycka sig på ett annat sätt än genom ja och nej i 5,5 procent av frågorna 

som ställdes. Kultti (2014) skriver att pedagoger i större utsträckning samtalar med barn 

som pratar än med de barn som ännu inte utvecklat ett verbalt språk. Barn med annat 

modersmål än svenska påverkas antagligen mest av detta. Det innebär att dessa barn går 

miste om viktiga språkutvecklande aktiviteter. Enligt Westerlund (2009) visar olika studier 

att barn som vi pratar mycket med tillägnar sig ett större ordförråd snabbare än barn som 

vistas i en miljö där det inte pratas lika mycket. En rik språkmiljö hjälper barnen att bli 

språkligt delaktiga (Massey, 2013).  

Att barn lär sig ett nytt språk snabbt och enkelt är en vanlig uppfattning, som till viss del 

är sann om barnet vistas i den miljö där språket talas (Hyltenstam, 2007). Barnet tillägnar 

sig språkets bas relativt snabbt, alltså ett vardagsordförråd, en korrekt grammatik och ett 

idiomatiskt uttal. De flesta barn uppnår en baskommunikationsfärdighet som denna i ett 

andraspråk på två till tre år. Lindberg (2002) anser dock att uppfattningen om att barn lär 

sig ett andraspråk snabbt och enkelt är en myt. Hon menar att andraspråksinlärning både 

är en ansträngande och tidskrävande process oavsett ålder. Att barn framstår som snabbare 

inlärare än vuxna kan bero på att de inte ställs inför lika svåra utmaningar. Barn klarar sig 
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med ett enklare och mer begränsat ordförråd eftersom de inte förväntas använda språket i 

lika krävande situationer som vuxna.  

Enligt Scheele, Leseman och Mayo (2010) är det vanligt att flerspråkiga barn är något sena 

i sin språkutveckling på grund av att de utsätts mindre för varje språk jämfört med ett 

enspråkigt barn. Westerlund (2009) påstår dock att flerspråkiga barn följer samma 

utvecklingsgång som enspråkiga barn, förutsatt att de är i kontakt med alla sina språk 

dagligen. Studier visar enligt Scheele et al. (2010) att invandrarbarn lever i mer socialt 

utsatta miljöer och tillhör familjer med lägre utbildning vilket påverkar barnens 

möjligheter att lära sig majoritetsspråket, alltså det svenska språket i Sverige. Svensson 

(2012) ser det därför som angeläget att öka kunskapen om situationen och villkoren för de 

flerspråkiga barnen i samhället och i förskolan för att kunna förbättra deras möjligheter till 

att utvecklas. För att de flerspråkiga barnen ska kunna delta på samma villkor som 

enspråkiga barn när de börjar skolan behövs ett åldersadekvat ordförråd på svenska. 

Förskoleverksamheten kan därför vara helt avgörande för dessa barn.  

3.2.3. Högläsning 

Att läsa för barn och samtala om det lästa skapar rika möjligheter för barn att utveckla det 

svenska språket, oavsett vilket modersmål barnet har (Kultti, 2012). Tidig samvaro kring 

läsning har den mest positiva inverkan på barnets språkutveckling (Westerlund, 2009). 

Högläsning stimulerar språket och barns ordförråd, men det förutsätter att det sker 

regelbundet och att det ges utrymme för samtal tillsammans utifrån bokens innehåll (a.a.). 

Att läsa högt för barn ger dem möjligheter att ingå i ett socialt sammanhang där de får 

tillgång till språkets olika funktioner (Umek, Fekonja, Kranjc & Musek, 2003). När det 

finns möjlighet att som lyssnare och läsare samtala vid högläsning blir aktiviteten en form 

av samspel istället för en envägskommunikation (Mellgren & Gustafsson, 2009) vilket är 

en viktig aspekt för lärande inom ett sociokulturellt perspektiv (Liberg, 2007). Att 

tillsammans, under och efter läsningen, samtala och bearbeta texten skapar mening (Fast, 

2011; Damber et al., 2013). Massey (2013) nämner att pedagoger behöver planera hur 

lässtunden ska organiseras för att på ett bra sätt ge barnen möjligheter att vara en del av 

stunden. Samtalen behöver vara genuina där ett utbyte av tankar sker och inte likna ett 

förhör där pedagogerna endast ställer frågor om vad boken handlade om (a.a.). Det är 

viktigt för barnens andraspråksutveckling att stunden är lustfylld (Skans, 2011). Wasik och 

Hindman (2014) uppmanar även att läsa i mindre grupper eftersom barnen på detta sätt hör 
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bättre. Det underlättar även för pedagoger att tillvarata alla barns åsikter och initiativ till 

samtal vilket ökar interaktionen. Det är betydelsefullt att se till att alla barn får delta och 

pedagogen kan lättare anpassa språkets nivå efter vart det enskilda barnet befinner sig i sin 

språkutveckling (a.a.). Ett dilemma som Skolverket (2013) lyfter fram angående 

högläsning är att det är svårt att anpassa efter en grupp barn som har svenska som 

andraspråk. Dessa barn har kommit olika långt i sin språkutveckling beroende på hur 

mycket de har varit i kontakt med det svenska språket. Detta försvårar arbetet för en lyckad 

lässtund eftersom det är viktigt att boken ligger nätt och jämnt över barnens 

språkutvecklingsnivå. Enligt Edwards (2008) är en av de vanligaste anledningarna till att 

barn tappar koncentrationen under läsningen att de inte förstår. Om barnen inte har den 

språkliga referensramen som behövs blir läsningen meningslös för dem. Det är därför 

angeläget att ge barnen möjligheter att förstå sammanhanget i det vi läser (Ladberg, 2003). 

Det är viktigt att högläsningen förbereds för att stunden ska bli givande. Pedagogers 

kunskap om hur andraspråkslärande barn görs och kan känna sig delaktiga i lässtunden är 

viktigt (Skolverket, 2013). Wasik och Hindmans (2014) studie visar att pedagoger som 

fick utbildning kring detta förbättrade sitt beteende gentemot barnen. Även Skans (2011) 

studie visar hur flerspråkiga barns möjligheter till deltagande och språkande utvecklas eller 

förhindras beroende på pedagogers agerande. Han framhäver bland annat att det är viktigt 

att ta tillvara på barnens initiativtagande kring samtal om texten. Boken bör även anpassas 

till barnens språkliga nivå. Om barn dessutom får höra en berättelse på modersmålet och 

på svenska ökar förståelsen och det ger goda språkliga och kommunikativa effekter. 

Till skillnad från Fast (2011) och Damber et al. (2013) menar Westerlund (2009) att läsning 

inte bör avbrytas eftersom det bryter handlingen och den magiska stämning som 

högläsning kan ge. Samtal bör istället ske efter läsningen. Hon nämner däremot att det kan 

vara bra att förklara ord som kan vara nya för barnen och detta bör ske under läsningens 

gång då orden är aktuella i sammanhang. Även Wasik och Hindman (2014) nämner att det 

är betydelsefullt om pedagogen använder ord som barnen inte är bekanta med i en kontext 

eftersom det underlättar förståelsen för begreppet. Barn behöver även generellt sett flera 

meningsfulla exponeringar mot nya ord för att lära sig dem. Att få möta begreppen flera 

gånger och gärna på olika sätt bidrar till en djupare förståelse. Detta gäller både barn som 

utvecklar sitt modersmål och ett andraspråk.  

Att barn dagligen får befinna sig i situationer där en vuxen läser högt för dem är enligt 

Svensson (2011) en mycket betydelsefull faktor för barnens språkliga utveckling. Hennes 
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studie visar att barn har väldigt olika erfarenheter vad gäller högläsning i hemmet. 

Förskolan ska enligt Statens offentliga utredningar (SOU, 2012:65) arbeta aktivt med 

litteratur och högläsning vilket är speciellt betydelsefullt för de barn som har dåliga 

erfarenheter av högläsning hemifrån. Dessa barn borde även ges många tillfällen till att 

lyssna på böcker som de själva vill höra eftersom de inte har möjligheten att välja hemma 

(Svensson, 2011). Som pedagog i förskolan gäller det att vara lyhörd för vad barnen vill 

lyssna på och samtala om. När samtal kring högläsningen sker utifrån barnens intresse ökar 

även deras motivation att samtala (Skans, 2011). Det är också viktigt att dessa stunder sker 

utan krav (Svensson, 2011). Barn behöver få resonera kring texter i lugn och ro, i ett 

tillåtande samtalsklimat, där varje barns tankar respekteras oavsett uttrycks-förmåga (a.a.). 

Enligt Skans (2011) och Wasik och Hindman (2014) ges barn stöd i bokens bilder vilket 

kan göra det lättare att förstå innehållet. Att även använda stöd genom konkreta föremål 

vid högläsningen är betydelsefullt, speciellt för flerspråkiga barn. Begreppen blir på så sätt 

mer än bara ett ord. Vuxna bör även stödja det verbala språket genom användning av olika 

uttryck, till exempel gester och miner. Att kommunicera kring bokläsandet är avgörande 

för ett gynnande av andraspråkslärande (Skans, 2011). För att uppnå en språkutvecklande 

effekt är det betydelsefullt att högläsningen är välplanerad och att valet av böcker är 

noggrant utvalt eftersom barnens språkutveckling blir mer allsidig om associationer kan 

dras till barnens erfarenheter. Svensson (2012) framhåller att barn med svenska som 

andraspråk har ett stort behov av att få göra detta. Skans (2011) studie visar att alla barn 

kan involveras i kommunikationen oavsett om de kan uttrycka sig på svenska eller inte. 

Meningsskapande sker genom både verbal och icke-verbal kommunikation. Även Kulttis 

(2012) studie visar att barns deltagande i läsaktiviteter inte begränsas av att de har ett annat 

modersmål än svenska. Läsning möjliggör deltagande på olika sätt, bland annat genom att 

lyssna, observera, göra gester och tala vilket innebär att barnen erbjuds tillfällen att delta i 

en språklig kontext på svenska oavsett språkkunskaper. Genom att barnen får möjlighet att 

delta på olika sätt skapas viktiga villkor för lärande. Studien visar även att barn tidigt lär 

sig att använda det gällande kommunikationsspråket istället för modersmålet i 

gemensamma aktiviteter. Till skillnad från Skans (2011) och Massey (2013) skriver 

Svensson (2011) att högläsning inte kräver mycket förberedelse och att aktiviteten är ett 

relativt enkelt sätt att stimulera barns språk på. 

Även Wasik och Hindman (2014) skriver om det potentiella värdet av att samtala under 

högläsning för barns tillägnande av språket. Deras studie visar att barnen tillägnar sig 
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bredare kunskap kring språket om pedagogen samtalar och använder ett nyanserat och brett 

ordförråd tillsammans med barnen under läsningen. Det är dock inte tillräckligt att barnen 

lyssnar, de måste även uppmuntras till att själva använda språket. Lika viktigt är det att 

pedagogen ger respons och upprepar vad barnet uttrycker då det förstärker språket och 

betydelsen i orden. Detta är extra angeläget för barn som tillägnar sig ett andraspråk. 

Studien visar att barn mer troligt lär sig nya ord om en vuxen upprepar efter att barnet har 

använt det. Det bekräftar att ordet använts korrekt. Att höra ett ord utgör början av en 

inlärningsprocess och att komma ihåg ordet. Att sedan ge barnet möjlighet att använda 

ordet i kommunikation bidrar till förstärkning av barnets känsla för dess fonologiska, 

kontextuella, grammatiska och semantiska aspekter (a.a.).  

Kultti (2014) skriver att kommunikation omfattar mer än grammatiska kunskaper och ett 

rikt ordförråd. Att inkluderas i sociala processer med andra människor ökar förståelsen av 

den språkliga kompetensen, utöver att lyssna och tala. Hon skriver att detta är särskilt 

intressant i samband med andraspråkslärande. Förskolan har en viktig roll i barnens 

språkliga socialisation. Enligt Liberg (2007) behöver barn delta i multimodala samman-

hang där de både får höra och tala om sådant som inte endast finns i deras närmiljö, och 

böcker är en utmärkt utgångspunkt för detta. Det är viktigt med ett mångsidigt val av 

böcker för att bilda jämlika möjligheter för barnen att delta i bokläsningen (Kultti, 2014). 

Sandvik och Spurkland (2011) betonar även att läsning är viktigt eftersom litteraturen 

bidrar med ett språk som inte tillhör vardagsspråket. Genom böcker blir språket allsidigt. 

Barnen blir även bättre rustade för att förstå texter som de hör och ju fler ord som barnet 

känner till och förstår, desto lättare har de för att utnyttja kunskapen till att kunna lära sig 

ännu fler ord vilket är värdefullt för deras fortsatta lärande. Enligt Umek et al. (2003) visar 

forskning att det finns ett sammanhang mellan att läsa barnböcker och att barn utvecklar 

sitt språk. Det bästa sättet för barn att utveckla språket på, oavsett om de lär sig ett eller 

flera språk, är att läsningen, berättandet och samtalandet görs till en naturlig del av 

vardagen där barns deltagande lyfts fram (Sandvik & Spurkland, 2011).  

Svensson (2011) skriver om läsning som aktivitet för att lugna ner barnen och som i väntan 

på annat. Om läsning sker i väntan på annan aktivitet, och om läsningen dessutom tillåts 

avbrytas mitt i boken, sänds signaler om att läsning inte är viktigt och framförallt inte 

prioriterat för lärande. Därför bör pedagoger tänka till kring vad de har för syfte med 

läsningen. Kulttis (2012) studie visar att läsaktiviteter med ett uttalat lärandesyfte, alltså 

för att främja barns språkutveckling, oftast sker i grupper med få barn. Arbetet med 
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litteratur och högläsning kan se väldigt olika ut på olika förskolor eftersom läroplanen inte 

anger hur detta arbete ska se ut (SOU, 2012:65). Att arbeta medvetet med högläsning som 

språklärande avgör vilka möjligheter barnen har att utveckla språket (Skolverket, 2013). 

Det är pedagogernas ansvar att skapa en god språklig lärandemiljö, för alla barn (a.a.). 

 

 

I detta avsnitt kommer vi beskriva vilken forskningsmetod vi har använt oss av i vår studie, 

genomförande av intervju och observation, urval, analysmetod samt bearbetning av data. 

Vi kommer även beskriva vilka forskningsetiska ställningstaganden som har gjorts samt 

studiens validitet och reliabilitet. Vår metodkritik diskuteras fram löpande i texten. 

4.1. Metodval 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod utifrån Brymans (2011) beskrivning. 

Den kvalitativa metoden utgår från människors egna upplevelser i ett specifikt ämne och 

utifrån det tolkas deras svar i analysen.  

4.2. Genomförande 

Vi har samlat in data under en dag på en förskola genom intervjuer med tre förskollärare 

och genom att observera en förskollärare under en högläsningssituation. Innan 

observationen var vi med i barngruppen cirka 30 minuter för att bekanta oss med barnen. 

Efter observationen skedde intervjuerna löpande. Vi var båda närvarande under 

intervjuerna och observationen. 

4.2.1. Intervjuer 

När vi intervjuade använde vi oss av en kvalitativ semistrukturerad intervju. För att få svar 

på våra forskningsfrågor var vi intresserade av att få ta del av förskollärarnas egna tankar, 

uppfattningar och synsätt, och därför förberedde vi öppna frågor. Vi har utfört 

semistrukturerade intervjuer för att ha möjlighet att följa upp svaren med följdfrågor 

(Bryman, 2011). Vi har i analysen av vårt insamlade material från intervjuerna använt oss 

av tematisk analys. Det var därför angeläget för oss att ha många intervjufrågor och att från 

början ha följdfrågor nedskrivna för att sedan kunna hitta teman i förskollärarnas svar. 

Risken hade annars varit att vi inte funnit lika många teman. Frågorna vi ställde berörde 

4. Metod 
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bland annat hur böckerna bearbetas efter läsning och vad syftet med läsningen är (se bilaga 

1). Vi började intervjuerna med att ställa frågor om förskollärarna som vi intervjuade, 

bland annat vad de har för utbildning. Vi ställde sedan praktiska frågor, till exempel när 

under dagen de läser för barnen, innan vi ställde frågor som kräver mer reflektion, till 

exempel hur de tänker kring högläsning som metod för att stimulera flerspråkiga barns 

språkinlärning. Syftet med detta upplägg var att förskollärarna skulle bli mer bekväma i att 

bli intervjuade inför de frågor som kräver mer reflektion. Intervjuerna som var individuella 

spelades in via våra mobiltelefoner och de tog mellan 15-20 minuter. Intervjuerna 

transkriberades sedan på varsin dator. Detta tillvägagångssätt är enligt Bryman (2011) 

viktigt i kvalitativa intervjuer för att kunna få en detaljerad analys eftersom 

intervjupersonens egna svar och specifika uttryck kan säga mycket. En av oss ledde 

intervjun genom att ställa frågorna, men vi var båda delaktiga genom att lyssna och ställa 

följdfrågor. Vi upplevde att vissa frågor blev överflödiga under tiden som vi intervjuade. 

En del frågor behövde inte ställas då förskollärarna redan besvarat dessa. Intervjuerna 

genomfördes på förskolan där förskollärarna arbetar, i en lugn miljö på förmiddagen i ett 

rum som är tänkt för samtal.  

4.2.2. Observation 

Vi har observerat när en förskollärare läser högt för barn under en samling på förmiddagen. 

Två förskollärare och sex barn deltog under observationen som varade i ungefär 17 

minuter. Förskollärarna som deltog valde själva i vilken situation vi skulle utföra 

högläsningsobservationen. Förskolläraren vi observerat är en av de intervjuade och vi har 

valt att presentera henne som förskollärare i resultatet för att det inte ska gå att förknippa 

henne med vem av de tre förskollärarna hon är. Av de sex barn som deltog har fem ett 

annat modersmål än svenska. Syftet med observationen var att se hur en 

högläsningssituation kan se ut och hur förskolläraren använder barnboken som ett 

kommunikativt verktyg, samt som stöd för barns andraspråksutveckling, vilket vi inte kan 

få svar på genom intervjuer. Vi har utfört en strukturerad observation där båda var 

medverkande under observationen men ej deltagande (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 

2014). Vi är dock medvetna om att vi påverkar situationen genom att vara där. Strukturerad 

observation avser att vi i förväg hade ett bestämt område att observera. Vi dokumenterade 

observationen genom att ställa upp ett stativ med en systemkamera i bakgrunden som vi 

använde som redskap för filmning. Sedan transkriberade vi video-inspelningen på en dator. 

Innan observationen visste förskolläraren att vi skulle filma och barnen fick veta på plats 
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och vi upplevde det som att filmningen inte störde samlingen. Vi valde att filma för att inte 

missa viktiga detaljer som kunnat påverka vårt resultat. Eftersom vi observerade 

förskollärarens interaktion med barnen och hur förskolläraren använder boken som ett 

kommunikativt verktyg ansåg vi att filmning var ett bättre alternativ än ljudinspelning då 

detta endast omfattar den verbala kommunikationen. Filmning ger oss även möjlighet att 

kunna gå tillbaka när vi analyserar vårt material vilket underlättar och bidrar till ett mer 

reliabelt resultat. Vi valde att inte föra anteckningar under observationen eftersom vi 

upplevde att det skulle kunna göra förskolläraren nervös och avleda barnens 

uppmärksamhet från högläsningen. Dessutom anser vi att anteckningar inte är nödvändiga 

då allt finns med på filmen. Efter observationen satt vi ned en kort stund och diskuterade 

och förde anteckningar som vi sedan använt till analysen.   

4.3. Urval 

Vårt val av förskola grundades på att det är en flerspråkig förskola, vilket enligt Skolverket 

(2013) innebär att en stor andel av barnen har ett annat modersmål än svenska. På den 

förskola där studien utförts har 38 av 48 barn ett annat modersmål än svenska. 

Benämningen flerspråkig förskola används trots att språket som barnen och pedagogerna 

använder i huvudsak är svenska (Skolverket, 2013). Urvalet är riktat eftersom barns 

andraspråksutveckling har studeras. En av oss gjorde sin verksamhets-förlagda utbildning 

på förskolan vilket har underlättat att kontakten kunnat ske kontinuerligt innan och under 

studiens gång. Vi valde att endast utföra våra intervjuer med förskollärare från en förskola 

eftersom vi studerar förskollärares individuella syn på barns andraspråksutveckling genom 

högläsning. Intervjuerna utfördes med utbildade förskollärare eftersom de genom sin 

utbildning fått kunskaper om barns utveckling och lärande som är viktiga inom förskolan, 

vilket kan påverka vilka svar vi får. Eftersom en av oss gjorde sin verksamhetsförlagda 

utbildning på förskolan och hade daglig kontakt med de deltagande förskollärarna kunde 

urvalet av intervjupersoner noga tänkas igenom. Vi valde att utgå från när de tre deltagande 

förskollärarna utbildade sig och hur länge de arbetat inom förskolan. Detta urval gjordes 

för att vi tror att vi kan få en mer nyanserad bild jämfört med om vi intervjuat förskollärare 

som utbildade sig samtidigt och arbetat lika länge. Det kommer kontinuerligt ny forskning 

gällande förskolan och utbildningen utvecklas ständigt. En av de intervjuade förskollärarna 

har arbetat i fem år varav tre år har varit på en flerspråkig förskola. Den andra 

förskolläraren har arbetat i 29 år varav de senaste åtta åren har varit som utbildad 

förskollärare. Av förskollärarens verksamma år har 16 av dessa varit på en flerspråkig 
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förskola. Den tredje förskolläraren har arbetat 27 år och började på en enspråkig förskola 

som successivt blev flerspråkig. Två av förskollärarna har fått någon form av fortbildning 

som handlar om flerspråkiga barn i förskolan, men på eget initiativ har alla tre tillsammans 

med sina kollegor själva fortbildat sig. Förskollärarna har fått fingerade namn i studien och 

kallas för Annica, Linnea och Marita. De barn som deltog i observationen valdes ut av 

förskollärarna på den avdelningen där vi gjorde vår observation. Både förskollärare och 

barnens vårdnads-havare har fått ta del av informationsblad gällande vår fältstudie (se 

bilaga 2 & bilaga 3). De förskollärare som deltagit i intervjuerna och observationen har 

skrivit under och godkänt att vi får använda materialet i studien. Även barnens 

vårdnadshavare har skrivit under att deras barn får delta i studien och det skedde inga 

bortfall. Kontakten med vårdnadshavarna har skett via förskollärarna. 

Vi valde att utföra tre intervjuer då vi anser att det räcker för att få ett trovärdigt resultat 

givet det omfång studien har. Tre intervjuer ger oss även tillräckligt med material för att 

hitta teman och för att kunna svara på våra forskningsfrågor. Vi är dock medvetna om att 

fler intervjuer hade bidragit till en mer reliabel bild. Observationen valde vi att göra för att 

komplettera det material vi får in genom intervjuerna. Eftersom en av våra forsknings-

frågor inriktar sig på hur boken används som ett kommunikativt verktyg så ville vi ta del 

av en situation som berör detta. 

I resultatet har urval av citat valts utifrån de olika teman vi har kunnat identifiera i vår 

analys. Citaten har även valts ut i syfte att kunna diskutera dem i förhållande till tidigare 

forskning i diskussionen. Vi anser att de valda citaten är innehållsrika och bidrar till 

studiens trovärdighet.  

Av det material som vi har samlat in har vi valt bort delar som vi inte anser är relevanta 

för studiens syfte. Från intervjuerna har det till exempel varit saker gällande tidigare 

arbetsplatser och beskrivning av hur de arbetar med böcker i ett temaarbete. Därför har vi 

valt att inte presentera det i resultatet. 

4.4. Databearbetning och analysmetod 

Vi har läst igenom vår insamlade data från intervjuerna och observationen flera gånger för 

att kunna analysera det. Genom att läsa materialet flera gånger gav det oss möjligheter att 

dela in materialet i olika kategorier. Kategoriseringen skedde utifrån våra ställda frågor, 

vad förskollärarna har sagt, vår tolkning av det och utifrån likheter och skillnader i det 
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förskollärarna säger. Bearbetningen av vårt material gav oss möjligheter att skapa olika 

teman till analysen. När vi analyserat våra intervjuer och vår observation har vi använt oss 

av två olika analyser, en tematisk analys och en innehållsanalys.  

När vi analyserat vårt insamlade material från intervjuerna har vi använt oss av tematisk 

analys. Syftet med denna metod är att studera hur förskollärarnas olika svar förhåller sig 

till samma fenomen (Löfdahl et al., 2014). Bryman (2011) nämner att tematisk analys 

används för att kunna analysera likheter och skillnader och för att hitta återkommande 

teman i förskollärarnas svar. Som stöd i vårt analysarbete har vi utgått från en mall vi gjort 

själva (se bilaga 4) för att identifiera olika teman. De teman vi har kunnat utläsa från 

intervjuerna är: fortbildning hjälper i bemötandet av flerspråkiga barn, läsning som lugn 

stund, läsning av organisatoriska skäl, hur böcker väljs, gruppstorlek, att använda boken 

som utgångspunkt för samtal, barns olika språkförståelse och böcker på annat språk än 

svenska. Dessa teman kommer att presenteras som rubriker under resultat av intervjuer i 

resultatet. 

Observationen har analyserat utifrån vad Hsieh och Shannon (2005) benämner som en 

riktad innehållsanalys. De beskriver att processen av analysen är strukturerad där 

kategoriseringen görs utifrån olika teorier eller tidigare forskning. Löfdahl et al. (2014) 

skriver också om att analysen kring en observation kan göras utifrån våra kunskaper från 

tidigare forskning, i vårt fall om hur högläsning tillsammans med barn kan stimulera 

andraspråksinlärningen. I detta sätt att analysera behöver vi ställa frågor till vår data som 

kategoriseras och leder fram till ett resultat, samt att analysen görs utifrån vårt syfte med 

studien där vi fokuserat på vad som händer under observationen (Löfdahl et al., 2014).   Vi 

har kategoriserat utifrån följande frågor: Hur sker samspelet mellan förskollärare och 

barn?, Hur tar förskolläraren tillvara på barnens tankar? och Hur använder 

förskolläraren boken som verktyg? Dessa frågor kommer att presenteras som rubriker 

under resultat av observationen i resultatet. 

4.6. Etiska aspekter 

Vi har innan och under vår studie läst igenom de forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet (2002) gett ut. De är avsedda för att leda forskare inom studien och 

innehåller fyra huvudkategorier som är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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De som deltagit i vår studie har blivit informerade om studiens syfte, samt om att 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Alla som 

medverkat i studien ska få information om var de kan hitta studien när den publiceras. Både 

förskollärare och barns vårdnadshavare har fått ett informationsblad där medgivande till 

deltagande i vår studie har fått skrivas under och godkännas (se bilaga 2 & bilaga 3). Alla 

namn på personer, förskolor och förskoleavdelningar som nämns i intervjuerna och 

observationen är fingerade för att alla som deltagit i studien förblir anonyma. Vi är 

medvetna om att de intervjuade förskollärarna kan identifiera sig själva. Vårt insamlade 

material har lagrats på en extern hårddisk och kommer efter att studien godkänts att 

raderas. Allt insamlat material kommer endast att användas av oss i vår studie. Studien 

kommer sedan finnas tillgänglig för andra och därifrån kan vi inte kontrollera vilka som 

använder sig av vårt resultat. 

4.7. Validitet och Reliabilitet  

Validitet innebär att vi studerar det som är relevant i förhållande till vårt syfte i studien 

(Bryman, 2011). Intervjuerna som utförts i den här studien ska beskriva några 

förskollärares syn på högläsning som metod för barns andraspråksutveckling. 

Observationen som genomförts ska beskriva hur boken används som ett kommunikativt 

verktyg. Det som framkommer i vår studies resultat är grundat på förskollärarnas svar 

utifrån våra intervjufrågor samt vad som sker under observationstillfället i förhållande till 

vår studies syfte och frågeställningar.  

Reliabilitet syftar till studiens trovärdighet (Bryman, 2011) och i vårt fall innebär det att 

vårt material har transkriberats utan att vi har tillfört egna tankar i renskrivningen. Vi är 

dock medvetna om att transkriberingen är delvis vår egen tolkning eftersom vi själva satt 

ut skiljetecken, vilket kan ändra på ursprunglig meningsbyggnad och därmed syftning. Vi 

har gjort tre semistrukturerade kvalitativa intervjuer där vi har använt oss av våra mobil-

telefoner för att spela in. Vi utförde även en strukturerad observation där vi använde oss 

av en systemkamera för att filma observationen. Denna ljudinspelning och filmning 

verifierar trovärdigheten i studiens resultat, diskussion och slutsats. 

 

 

 
5. Resultat 
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I detta avsnitt kommer vårt resultat från intervjuerna och observationen att presenteras. Vår 

analys av resultatet redogörs i diskussionen. För att läsaren ska förstå sammanhanget i 

citaten som presenteras i resultatet är:  … = kortare paus, [text] = förklaring och […] = 

uteslutna ord. I observationen presenteras deltagande barn och förskollärare som B och F, 

följt av nummer för att särskilja olika individer. 

5.2. Resultat av intervjuer 

5.2.1. Fortbildning hjälper i bemötandet av flerspråkiga barn 

Annica och Marita säger att det var länge sedan de fick fortbildning inom flerspråkighet 

men att den fortbildning som de fått har hjälpt dem i bemötandet av barn och hur de ser på 

flerspråkighet. Linnea säger att fortbildningen skett på eget initiativ, ”man läser lite olika 

saker och så diskuterar vi det, både på planeringar som vi har, men även lite sådär på gården 

när barnen leker”. 

5.2.2. Läsning som lugn stund 

Alla förskollärare nämner att läsning sker efter maten och att det huvudsakliga syftet är att 

barnen ska få en lugn stund. På frågan När under dagen läser ni för barnen? svarar Annica 

att: 

Planerad läsning är ju egentligen efter maten ... då vi har liggvila för de som behöver sova och 

läsvila för de som är vakna. Så det är väl egentligen den enda planerade stunden som man sitter 

ned och läser. […] Dels är det ju […] alltså att det ska vara en lugn stund, alltså lite vila. Men 

också givetvis det språkliga, att man ska ... alltså utveckla språket (Annica, 2016). 

Linnea och Marita säger också att läsningen efter maten är en form av avkoppling. Marita 

nämner även att läsningen ”ska vara något roligt och att barnen ska få kunskap och lära 

sig”. Det framkommer även att spontanläsning inte sker speciellt mycket på barnens 

initiativ enligt Linnea. Annica nämner däremot att spontanläsning på deras avdelning kan 

ske vid olika tidpunkter under dagen, exempelvis innan maten och under leken. 

5.2.3. Läsning av organisatoriska skäl 

Det framkommer av samtliga intervjuer att läsningen efter maten sker av organisatoriska 

skäl, för att få verksamheten att fungera. Linnea uttrycker ”syftet efter lunchen, varför vi 

har högläsningen efter lunchen, det har vi av rent organisatoriska orsaker […] några barn 
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ska sova, en personal ska ha rast, det blir en personal kvar”. Marita uttrycker att ”man är 

ju själv tyvärr också, vi kan inte vara två, vi får inte ihop det”. Annica nämner även att det 

blir lugnare för de barnen som ska sova om det är tystare i miljön runtomkring. 

5.2.4. Hur böcker väljs 

Från intervjuerna framkommer det att valet av böcker vid läsningen skiljer sig åt. Annica 

nämner att barnen ibland väljer bok beroende på tillfälle, men att det bästa är när hon själv 

är förberedd och vet vad boken handlar om. Detta för att inte behöva läsa texten rakt av 

och för att lättare ha ett samspel med barnen. Hon nämner även att barnen själva har 

tillgång till böckerna genom att de finns på olika platser på avdelningen. Linnea säger att 

hon väljer bok tillsammans med barnen men att det oftast blir en bok som något barn redan 

valt. Linnea säger även att hon oftast känner igen och vet vad böckerna handlar om 

eftersom hon läst dem tidigare. Ibland röstar de om vilken bok de ska läsa och gör 

situationen till en demokratisk process. Marita väljer mestadels bok själv för att det ska bli 

en enkel bok med tydliga bilder som barnen känner igen och som de tillsammans kan 

samtala kring. Boken väljs också utifrån vad hon tror att barnen är intresserade av.  

5.2.5. Boken som utgångspunkt för samtal 

Annica säger att hon försöker ställa frågor kring det barnen säger och att deras funderingar 

tas tillvara på under och efter läsningen. Annica säger även ”att man lyssnar på barnen ... 

deras funderingar. ... Så att det inte bara blir att man läser och så är det färdigt. Utan att 

man verkligen återkopplar”. Hon menar även att det är viktigt att upprepa vissa saker och 

att boken används till att reflektera när de läst färdigt. Samtalet kring boken behöver inte 

alltid komma direkt efter att de har läst utan barnens funderingar kan komma efter en stund 

eller senare under dagen. Linnea säger att det ibland blir ”mer prat än vad det blir läsning, 

och ibland blir det mer läsning än vad det blir frågor och diskussioner och tankar och idéer. 

Beroende på vad boken väcker hos barnen”. Hon nämner även den gemensamma 

erfarenheten boken tillför. De får något gemensamt att samtala om och som utvecklar 

empati och grupptillhörighet. Genom boken och samtalen menar Linnea att det ”kommer 

mycket frågor, det kommer mycket funderingar, det kommer mycket tankar, det är ju inte 

bara boken i sig utan det är ju det som man får med boken som utgångspunkt”. Marita 

tycker att det ska vara en konversation med barnen under läsningen. Bilder från boken är 

ett bra konkret material som de kan samtala kring och som hjälper barnen att konstruera 

förståelse för begrepp. 
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5.2.6. Gruppstorlek 

Annica och Linnea nämner båda att det är lättare att lyssna till barnens frågor och ha ett 

samtal kring boken när de läser för färre barn jämfört med hela barngruppen. 

Läser man kanske med ett eller två barn då är det ju lättare att få med barnen och man kan mer 

stanna upp och lyssna på deras frågor […] men det är klart har man sju till åtta barn som man 

ska läsa för … [otydligt] på något sätt måste man ju komma vidare också, det är jättesvårt och 

låta alla komma till tals […] (Annica, 2016). 

Och det är klart att man märker dom läsvilorna som vi har hälften av barngruppen är sjuk och 

vi läser för sex barn att det blir mycket mer samtal, mycket mer diskussioner, mycket mer 

tankar, mycket mer funderingar, mycket mer frågor som kommer upp … än om jag läser för 

femton. Då får inte varje barn lika mycket utrymme (Linnea, 2016). 

Både Annica och Linnea säger att varje barn får mindre uppmärksamhet när de läser för 

en större barngrupp och att barnen inte får lika mycket utrymme till samtal.  

5.2.7. Barns olika språkförståelse 

Annica säger att det ibland kan kännas svårt att hitta en bok som passar alla i gruppen 

eftersom de har kommit olika långt i sin språkutveckling och förståelse. Hon säger att ”det 

är svårt att, att ... hitta någon bok som passar alla, de äldsta, de som kommit väldigt långt 

i språkutvecklingen och som funderar mer och frågar mer och dem som inte förstår så 

mycket”. Marita säger att det är en utmaning att hitta en bok som fångar alla barn eftersom 

de befinner sig olika i utvecklingen. Hon säger att ”en del barn kan ju vara tysta … man 

kanske tror att de inte kan så mycket men de kanske kan mer än vad man tror […]”. Hon 

säger att det är svårt att veta hur mycket språkkunskap barnen har och därav hur mycket 

de förstår.  

5.2.8. Böcker på annat språk än svenska 

Alla tre förskollärare nämner att de har bokpåsar där olika böcker finns både på svenska 

och barnens modersmål. Annica säger att böckerna inte är tillgängliga för barnen och 

Linnea säger att de inte arbetar så mycket med dem. Linnea nämner även att barnen ibland 

lånar böcker på annat språk än svenska när de besöker bokbussen och dessa böcker har de 

fri tillgång till. Hon säger att ”vi har läst tillsammans genom att jag helt enkelt har tittat på 

bilderna och vi har resonerat kring vad vi tror står”. Annica nämner att det går att jämföra 

barnens modersmål med det svenska språket i böckerna och att:  
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Man skulle kunna ta fram en bok, på arabiska exempelvis om jag sitter med några barn, så kan 

man ändå prata om att såhär ser ... ser hans språk ut när dom skriver arabiska och det läser man 

från det hållet. Man kan ju liksom prata om, om olikheter men att det ändå handlar om samma 

sak (Annica, 2016). 

Linnea säger att de inte arbetar så mycket med böckerna i bokpåsarna men att de har tagit 

fram och jämfört och samtalat om att ”bilderna är likadana men texten ser helt annorlunda 

ut”. Marita nämner att de kan titta i dessa böcker och ta del av att språken ser olika ut.  

På en av avdelningarna på förskolan finns en kollega som kan några av barnens moders-

mål och hen läser ibland för barnen på deras språk. Detta nämner en av förskollärarna som 

en tillgång. 

5.3. Resultat av observationen 

5.3.1. Hur sker samspelet mellan förskollärare och barn? 

Boken ligger i en tygpåse och förskolläraren frågar vad barnen tror det kan vara för något. 

Barnen får känna på påsen och gissar att det är en bok och förskolläraren tar sedan fram en 

bok om Alfons Åberg ur påsen. 

Innan förskolläraren börjar läsa frågar hon om barnen kommer ihåg vem som har skrivit 

böckerna om Alfons Åberg. Ingen säger något. 

Utdrag från transkriberingen: 
F: Hon heter Gunilla Bergström 

B1: Guilla Bejsom… Bajs 

F: Nej, Berg [långsamt, tydligt] 

B1: Bejg 

F: Berg [betonar] 

B1: Just det 

F: Just det [nickar] 

Under läsningen tittar förskolläraren regelbundet på barnen, använder sitt kroppsspråk och 

olika tonfall. Hon har inlevelse i läsningen och läser inte rakt av utan mer fritt. 

Barnen deltar i bokläsningen genom samtalet som sker efteråt. Förskolläraren lyssnar på 

barnen, upprepar det de säger språkligt korrekt, samt bekräftar och ger respons på det 

barnen säger. 
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Barnens bjöds inte in till samtal under läsningen, samtidigt tog barnen inte egna initiativ 

till att ställa frågor eller inleda ett samtal medan förskolläraren läste. De lyssnade endast. 

Detta är ett samtal som sker efter läsningen: 
F: Men vad var det som hade hänt med boken då? 

B2 och B3 och B5: Den gick sönder 

F: Ja, den gick sönder. Precis där ormen var 

B3: Och hon lagade den klippa den 

F: Han lagade den med..? 

B5: Han klipper sönder den 

B3: Klipper, klipp, klipp, klipp 

F: Han hade ju saxen, men vad tror ni att han använde saxen till? 

B5: Klipper [otydligt] sönder den 

F: Vi ska titta på bilden 

[Förskolläraren visar bild ifrån boken] 

F: Där var ju boken sönder 

B5: Där klippet 

[Förskollärare vänder blad i boken] 

De fortsätter prata om vad det är som händer i boken. 

När förskolläraren är i samtal med några barn sträcker sig ett annat barn fram och pekar i 

boken som förskolläraren håller i: 

B6: Den 

[Förskolläraren fortsätter prata med barnen hon har en konversation med men för fram boken närmre barnet, 

utan ögonkontakt. Barnet söker inte ögonkontakt med förskolläraren] 

[Barnet backar tillbaka lite.] 

F2: … [Viskar] Det är Alfons pappa  

5.3.2. Hur tar förskolläraren tillvara på barnens tankar? 

Förskolläraren inleder samtal genom att ställa frågor utifrån handlingen i boken. Hon 

lyssnar till det barnen säger och ställer ytterligare frågor utifrån vad barnen sagt. Vid ett 

tillfälle är det ett av barnen som börjar prata om handlingen i boken och förskolläraren 

lyssnar och ställer frågor.  

Detta utdrag från transkriberingen visar när förskolläraren ställer en fråga till barnen och 

följer upp barnens svar:  
F: Men vad var det pappa sa då när han blev sådär jättearg? Då sa han ju Kom nu för … 

B3: Ät 
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F: Ja, precis, kom nu och ät sa han. Men när han blev sådär jättearg så sa han Kom nu för sjutton gubbar! 

B5: Han tagde, han tog mjölk. 

F: Ja, han tog mjölk på gröten. Vad tog han mer på gröten? 

B3: båt, B2: Lingon [Samtidigt] 

F: Ja, han lekte att det var båtar. Men vad var det som han lekte att det var båtar? 

B2: Lingonen 

F: Lingonen var båtar [pekar på barnet och nickar instämmande] 

5.3.3. Hur använder förskolläraren boken som verktyg? 

Innan förskolläraren börjar läsa sker ett samtal med barnen om vem författaren till boken 

är. Under läsningen pekar förskolläraren på bilder i boken och betonar vissa ord. Hon 

använder boken under samtalet efteråt för att återkoppla till det barnen säger genom att 

visa särskilda bilder. Frågorna som förskolläraren ställer är utifrån handlingen i boken och 

utgör grunden för samtalen som sker. 

 

 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras i förhållande till tidigare forskning, våra 

frågeställningar och egna tankar. Diskussionen är uppdelad i rubriker utifrån vad som 

framkommer i resultatet. Vi kommer avsluta med en kort slutsats av vår diskussion samt 

om förslag till vidare forskning som hade varit intressant att studera. 

Våra frågeställningar är: 

Vilket syfte har högläsning i förskolan? 

Vad är förskollärarens syn på högläsning som metod för att stimulera barns 

andraspråksutveckling?  

Hur används barnboken som ett kommunikativt verktyg samt som stöd för barns 

andraspråksutveckling?  

Med metod i vår frågeställning menar vi hur förskollärarna planerar lässtunden för att den 

ska bli språkstimulerande. Vi utgår från hur vår analys kopplas till ett sociokulturellt 

perspektiv där det sociala samspelet mellan förskollärare och barn är i fokus. I begreppet 

metod har vi inkluderat hur böcker väljs, högläsningens upplägg, hur samtal konstrueras 

och hur barnen görs delaktiga. 

6. Diskussion 
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6.1. Hur är läsningen organiserad och prioriterad? 

När förskollärarna pratar om läsningen efter maten framkommer det att detta främst sker 

av organisatoriska orsaker och för att barnen ska få en lugn stund. Genom att förskollärarna 

nämner detta innan de nämner att läsningen ska vara språkutvecklande tolkar vi det som 

att det inte finns något uttalat lärandesyfte med denna stund. Vår tolkning är att de använder 

högläsning som metod för att få verksamheten att fungera och inte som en metod för 

lärande, även om vi kan tyda i förskollärarnas svar att det finns en medvetenhet kring 

högläsningens betydelse för språkutvecklingen. Vi anser att läsningen efter maten sker i 

väntan på annat vilket enligt Svensson (2011) kan ifrågasätta hur viktig läsningen 

egentligen är.  

Annica nämner begreppet planerad läsning och syftar till att denna sker efter maten. Vad 

vi kan tyda från de andra förskollärarna menar de samma sak. Linnea nämner att läsning 

alltid sker efter maten och att de inte spontanläser så mycket. Marita säger att läsningen 

efter maten är bestämd. När vi reflekterar över vilken innebörd förskollärarna har i 

begreppet planerad läsning funderar vi på om det är att den sker varje dag vid samma 

tillfälle, alltså kontinuerligt. Då förskollärarna pratar om den planerade läsningen framgår 

det inte hur de planerar läsningen, därför gör vi denna tolkning. När vi reflekterar över vad 

forskarna avser med planerad läsning framkommer det att de avser att aktiviteten är 

genomtänkt, både gällande innehåll, genomförande och lärandesyfte (Massey, 2013; 

Skans, 2011). Skans (2011) skriver att det är viktigt att stunden är välplanerad och att 

boken är noggrant utvald för att uppnå en språkutvecklande effekt. Han nämner även att 

det är betydelsefullt för barns andraspråksutveckling att stunden är lustfylld och vi tror att 

planering bidrar till just lustfylldhet. När förskollärarna pratar om hur valet av bok går till 

nämner Annica att det bästa är när hon själv är förberedd vilket enligt vår tolkning innebär 

att hon är den som väljer bok. Hon menar att det underlättar samspelet med barnen. Vi kan 

även tolka att Marita påstår samma sak av det hon säger angående att hon mestadels väljer 

bok själv utifrån vad barnen är intresserade av. Deras upplevelser stämmer överens med 

vad Massey (2013) skriver, att det är viktigt att vara förberedd så att lässtunden organiseras 

på ett bra sätt som ger barnen möjlighet att delta. Alla tre förskollärare nämner dock att 

barnen ibland eller ofta är med och väljer böcker. I relation till förskollärarnas planerade 

läsning kan vi förstå detta som att de vid dessa tillfällen inte kan förbereda sig, och vi kan 

ifrågasätta om läsningen verkligen är planerad utifrån forskarnas innebörd av begreppet. 

Om förskollärarna sedan tidigare är väl inlästa på den boken som väljs skulle vi dock kunna 
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säga att de är förberedda men att stunden inte är planerad. Som Svensson (2011) nämner 

är det dock viktigt att som förskollärare vara lyhörd för vad barnen vill lyssna till och 

samtala om. Att barnen är med och väljer bok kan därför förstås som angeläget. När det 

gäller barn som utvecklar ett andra språk är det extra viktigt, så att barnen känner 

motivation för att lära sig det nya språket (Kultti, 2014). Att det dessutom finns många 

böcker att välja på skapar jämlika möjligheter för barnen att delta i bokläsningen eftersom 

barnen har olika erfarenheter och intressen. Vad som inte framgår från intervjuerna, men 

som vi ändå anser som angeläget att ta upp, är att barnens språklärande är beroende av 

kontexten i böckerna (Nicholas & Lightbown, 2008). Vi tolkar det därför som att det är 

viktigt att ha många olika böcker så att barnen lär sig ett nyanserat språk genom läsningen. 

Det framkommer från intervjuerna att barnen har tillgång till böcker på olika platser i 

verksamheten och att barn tillsammans med förskollärare besöker bokbussen och lånar 

böcker. Vi kan därav tyda att förskolan antagligen har tillgång till många olika böcker 

eftersom en del av böckerna kontinuerligt byts ut. 

6.2. Samtal kring högläsning 

Samtliga förskollärare är överens om att det ska vara ett samtal med barnen både under 

och efter läsningen. Den forskning vi har hittat kring barns tillägnad av ett andraspråk 

nämner att det är i samspel med andra människor barn har stora möjligheter att lära sig ett 

nytt språk (Edwards, 2008; Hyltenstam, 2007; Kultti, 2012, 2014). Vi anser att det sker ett 

samspel mellan barn och förskollärare under samtalen som uppstår vid 

högläsningssituationen som vi observerat. Detta samspel kan kopplas till det socio-

kulturella perspektivet där samspel ses som viktigt i barnens språkutveckling. Något som 

vi anser är viktigt som Linnea lyfter fram om läsning är att barnen får en gemensam 

erfarenhet från bokens innehåll och genom samtalen kring boken. Hon säger även att det 

inte bara är boken i sig som är det viktiga utan det som barnen får med sig med boken som 

utgångspunkt. Vi tolkar detta som att samtalen inte alltid behöver utgå från bokens 

handling, utan att det är betydelsefullt att ta tillvara på vad barnen intresserar sig för och 

samtala kring det, som Skans (2011) skriver. Det kan till exempel vara en bild från boken 

eller något ur handlingen som barnet intresserar sig för, där boken är utgångspunkten men 

samtalet utgår från barnets intressen och erfarenhetsvärld. När Linnea även nämner att det 

ibland blir mer prat än läsning anser vi att det visar att samtalen ses som något viktigt under 

läsningen. Samtal vid högläsning framstår som betydelsefullt för barnens 

andraspråksutveckling enligt forskning (Frykholm, 2007; Kultti, 2012, 2014; Liberg, 2007; 
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Massey, 2013; Skans, 2011; Svensson, 2011; Wasik & Hindman, 2014). Det handlar om 

hur förskollärare tar tillvara på barnens funderingar och låter dem bli deltagare i stunden 

(Mellgren & Gustafsson, 2009; Skans, 2011). Annica tog dock upp det faktum att samtalen 

med barnen kanske inte alltid kommer direkt efter läsningen utan senare under dagen. Att 

som förskollärare fånga upp barnens funderingar och fortsätta samtalen när detta sker anser 

vi är viktigt. Ibland kanske barnen behöver bearbeta en boks innehåll innan funderingarna 

kommer och det är därför viktigt att bemöta dessa oavsett när barnens tankar kommer till 

uttryck. Även om samtal är betydelsefullt under och efter läsningen får det enligt Svensson 

(2011) inte bli så att barnen upplever att det blir ett förhör. Det är viktigt att samtalen sker 

utan krav. Återigen förstår vi betydelsen av att samtalen utgår ifrån barnens 

initiativtagande. Annica nämner att det är viktigt att upprepa det barnen säger och att boken 

används till att reflektera efteråt. Även här märker vi att det finns en medvetenhet om vad 

som är av betydelse när barn ska tillägna sig ett språk. Som det framgått i tidigare forskning 

är upprepning av vad barnen säger extra viktigt för barn som tillägnar sig ett andraspråk 

(Wasik & Hindman, 2014). Upprepningen som sker kan liknas vid den proximala 

utvecklingszonen där förskolläraren hjälper barnen vidare i sin utveckling. 

Under observationen framkommer det att det finns en medvetenhet hos förskolläraren om 

betydelsen av att ha ett samspel tillsammans med barnen. Vår uppfattning är att 

förskolläraren var förberedd och inläst på boken då hon inte läste texten rakt av. 

Förskolläraren håller upp boken så att barnen kan se bilderna under hela läsningen och hon 

pekar på bilderna i boken samtidigt som hon betonar vissa ord. Vi anser att detta är ett 

viktigt stöd för barnen som utvecklar ett andra språk eftersom förskolläraren kompletterar 

det verbala språket genom att peka på bilderna. På detta sätt används boken som ett 

medierande verktyg. Ord sätts in ett sammanhang och precis som Wasik och Hindman 

(2014) skriver ges barnen en djupare förståelse för ordens innebörd på detta sätt. Vi kan 

även koppla förskollärarens förhållningssätt till vad Kultti (2012, 2014) skriver angående 

betydelsen av att som vuxen benämna och använda precisa ord för att barnen ska få 

möjlighet att utveckla ett rikt andraspråk. Under läsningen bjöds inte barnen in till samtal, 

samtidigt som vi inte upplevde att något av barnen tog initiativ till att ställa frågor. Detta 

kan bero på att vi var med under högläsningen och att de blev filmade. Vi har även 

reflekterat kring ifall boken var svår för barnen att förstå. Kanske ville förskolläraren inte 

avbryta för samtal under boken då det kan påverka stunden de har tillsammans. Vi har även 

funderat på om barnen kanske bara ville lyssna, utan att avbryta för frågor. De kanske är 
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vana vid att prata om boken först när den är färdigläst. Skans (2011) och Kultti (2012) 

anser att barnen kan delta på olika villkor och att meningsskapande sker oavsett deras 

tidigare språkkunskaper. Av en annan uppfattning är Wasik och Hindman (2014) som 

menar att språkutveckling inte kan ske genom att enbart lyssna på när boken läses upp. 

Barnen måste uppmuntras till att själva använda språket för att det ska bli språkutvecklande 

för dem.  

Under samtalet efter högläsningen är det förskolläraren som inleder de flesta samtalen 

genom att ställa frågor kring handlingen i boken. Tidigare forskning har visat att samtal 

mellan barn och förskollärare sker begränsat och att frågorna som ställs till barnen sällan 

ger dem möjligheter att utveckla sina svar (Siraj-Blatchford & Manni, 2008). Vad som 

framgår av resultatet och vår analys är att förskolläraren ställer öppna frågor till barnen där 

de har möjligheter att utveckla sina svar. När barnen svarar upprepar och bekräftar 

förskolläraren det barnen säger, vilket stämmer överens med vad tidigare forskning 

kommit fram till. Upprepning och bekräftelse innebär att språket förstärks för barn som 

tillägnar sig ett andraspråk (Wasik & Hindman, 2014). För oss är det tydligt att det finns 

en medvetenhet hos förskolläraren att boken kan användas som ett verktyg under samtalen 

med barnen då hon visar bilder från boken som barnen pratar om. Vi upplever att 

förskollärarens användande av boken efteråt gav barnen stöd i att göra sig förstådda, och 

det uppmuntrar barnen att själva använda språket vilket är viktigt för barnens 

språkutveckling enligt Wasik och Hindman (2014). Förskolläraren hjälper även barnen 

vidare i deras funderingar genom att ställa frågor utifrån det barnen uttrycker, vilket kan 

kopplas till den proximala utvecklingszonen.  

När vi upplevde att samtalet kring boken var över och det var dags för barnen att äta frukt, 

var det ett barn som tog initiativ till att prata om vad som hände i boken. En tanke som vi 

har gällande detta är att alla barn kanske inte trivs med att svara på frågor om boken 

eftersom det kan finnas rätt och fel, vilket inte är forskningens avsikt med boksamtal 

(Edwards, 2008; Massey, 2013; Svensson, 2011). Det kan därav likna ett förhör som vi 

skrev om tidigare, men vi upplevde inte att samtalet under observationen gjorde det. Vi 

funderar även på om det kan bero på att barnet i denna situation inte kände sig säker på att 

svara på förskollärarens frågor på grund av bristande språkförståelse. När barnet istället tar 

ett eget initiativ till samtal sker det på barnets egna språkliga kunskaps-nivå. Förskolläraren 

ställde även en fråga till barnen där vi upplevde att förskolläraren inte fick det svar hon var 

ute efter, eftersom frågan upprepades. Även efter andra gången frågan ställdes blev svaret 
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ett annat från barnen och förskolläraren fortsatte utveckla barnens svar istället för att 

fortsätta på sin utgångsfråga. Vi tolkar detta som att det finns en medvetenhet hos 

förskolläraren att barnens tankar och funderingar är viktiga utgångs-punkter i samtalen 

som sker. Precis som Massey (2013) skriver behöver samtalen vara genuina där tankar byts 

ut och inte endast grundas på att förskolläraren ställer frågor om bokens handling. Även 

Skans (2011) visar i sin studie att flerspråkiga barns möjligheter till deltagande och 

språkande utvecklas eller förhindras beroende på pedagogers agerande, och han framhäver 

betydelsen av att ta tillvara på barnens initiativtagande kring samtal om texten. 

6.3. Att arbeta för barnens andraspråkutveckling: svårigheter och 

möjligheter 

Förskollärarna uttrycker en svårighet angående att arbeta med högläsning i syfte att 

stimulera barns andraspråksutveckling, vilket är i linje med vad Skolverket (2013) kommit 

fram till. Enligt Skolverket (2013) beror svårigheten på att barn har kommit olika långt i 

sin andraspråksutveckling beroende på hur mycket de varit i kontakt med det svenska 

språket. Annica och Marita nämner i intervjuerna att det är svårt att hitta en bok som passar 

alla barn i gruppen på grund av deras olika språkförståelse. Det är även synligt i 

observationen att förskolläraren samtalar mer med vissa barn. Vi funderar på om det beror 

på barnens språkkompetens i det svenska språket. Kulttis (2014) studie visar att 

förskollärare i större utsträckning samtalar med barn som utvecklat ett verbalt språk än 

med de barn som ännu inte gjort det, och vår uppfattning är att detta kan vara en rimlig 

förklaring till att förskolläraren samtalar mer med dessa barn. Vår slutsats blir att de barn 

som enligt oss inte verkar ha kommit lika långt i sin utveckling av det svenska språket, 

eller som själva inte pratade så mycket, var de barn som förskolläraren samtalade minst 

med. Här förstår vi betydelsen av att barn som inte själva tar initiativ till sitt språkliga 

lärande behöver förskollärare som stödjer dem (Svensson, 2012).  

Mot bakgrund av vår redogörelse för hur förskolläraren använder boken under 

observationen drar vi slutsatsen att böcker kan utgöra ett språkligt stöd för barns 

andraspråksutveckling. För oss blev detta tydligt när förskolläraren använde bilderna i 

boken för att barnen skulle kunna återkoppla till det lästa och därigenom utveckla sina 

tankar. Både Skans (2011) och Wasik och Hindman (2014) betonar att bilderna kan göra 

det lättare för barnen att förstå vad boken handlar om. Bilderna gör olika begrepp mer 

konkreta och orden får en innebörd (a.a.). Detta upplever vi stämmer av vad vi såg från 
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observationen. Även Marita nämner under intervjun att bilderna är ett konkret material att 

prata kring och som hjälper barnen att konstruera förståelse för begrepp. 

Eftersom det tar tid för barn att utveckla ett stort ordförråd är det viktigt att barn tidigt 

möter ett varierat språk (Svensson, 2012). Vi anser att barnen har möjligheter att få en 

kontext till hur ord och meningar är uppbyggda både genom att samtala kring bilderna men 

även genom att förskolläraren återkopplar och upprepar det barnen säger. Barnen får 

uppleva hur språket används i ett socialt samspel genom högläsningen och vi anser att det 

ger barnen möjligheter att utveckla både sin pragmatiska och semantiska kompetens, alltså 

språkets funktion och innehåll. 

Det framgår både från forskning och från förskollärarnas svar i intervjuerna att högläsning 

lättare kan anpassas efter barnens individuella språknivå om läsning sker för en mindre 

grupp barn. Annica nämner till exempel att det är lättare att få med barnen och att ta tillvara 

på barnens tankar om hon läser för ett eller två barn jämfört med om hon läser för sju eller 

åtta barn. Även Linnea nämner att lässtunden blir mer givande för barnen om hon läser för 

sex barn jämfört med om hon läser för hela barngruppen. Förskollärarnas tankar stämmer 

överens med vad Wasik och Hindman (2014) har kommit fram till i deras studie. Genom 

att läsa för ett mindre antal barn ökar förskollärarnas möjligheter att ta tillvara på barnens 

initiativ till samtal och därmed ökar språkandet och interaktionen mellan förskollärare och 

barn. Förskolläraren kan även lättare anpassa språkets nivå efter vart det enskilda barnet 

befinner sig i sin språk-utveckling (a.a.). Vi tolkar därför att storleken på gruppen som man 

läser för avgör vilka möjligheter barnen får att utveckla sitt andraspråk. Under 

observationen såg vi ett exempel på detta när ett barn gick fram och pekade i boken medan 

det pågick ett samtal mellan förskolläraren som läste och några andra barn. I denna 

situation fanns det en till förskollärare som uppmärksammade barnet och gav respons, men 

om förskolläraren som läste hade varit ensam hade troligtvis barnet gått miste om detta. 

Under våra reflektioner har vi diskuterat svårigheterna som kan uppstå om alla barn inte 

får möjligheter eller utrymme att samtala kring boken, och vi kan konstatera att ju färre 

barn det är desto mer utrymme får troligtvis barnen.  

Läsning efter maten framkommer som den vanligaste formen av läsning och är den form 

av läsning som har mest utrymme i verksamheten. Beroende på hur många barn som sover 

bedömer vi att storleken på den grupp som läses för efter maten kan variera och vara rätt 

stor. Det framkommer från två av de intervjuade förskollärarna att de anser att det blir mer 
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givande att läsa för en mindre grupp barn vilket får oss att ifrågasätta lämpligheten i att 

läsning sker just efter maten. Vi har även funderat över de barn som vid denna stund sover 

och när de blir lästa för. Eftersom läsning framkommer som en språkutvecklande aktivitet 

i intervjuerna med samtliga förskollärare och även i den forskning som vi hänvisat till i 

bakgrunden, anser vi att dessa barn går miste om något viktigt. Vi menar inte att högläsning 

inte borde ske efter maten, men med tanke på betydelsen av att läsa för barn som utvecklar 

ett andra språk anser vi att förskollärarna borde tänka till kring detta och omprioritera 

aktiviteten. 

Att fortbildning hjälper i bemötandet med flerspråkiga barn och påverkar synen på 

andraspråksutveckling konstaterar alla tre förskollärare från egna upplevelser. Vi tolkar 

det därför som att kunskap om flerspråkiga barns villkor för språkutveckling är viktigt i 

yrkesrollen som förskollärare. Språkkompetens hos förskollärare som möter flerspråkiga 

barn är enligt Skans (2011) viktigt eftersom det krävs språklig stimulans för att barnen ska 

ha möjlighet att utveckla det svenska språket. Det är också av betydelse att ha kunskap om 

att det finns skillnader i hur barn tillägnar sig och utvecklar ett språk (Skolverket, 2013). 

Som tidigare nämnts visar Wasik och Hindmans (2014) studie att förskollärare förbättrar 

sitt bemötande gentemot barnen om de får utbildning. Fortbildning kan även hjälpa 

förskollärare att erbjuda barn en rik språkmiljö där de får möjlighet att utveckla och tillägna 

sig ett språk som de kan använda sig av i sin vardag (Skolverket, 2013).  

Förskollärarna och vårdnadshavarna på den förskola där vi utfört intervjuerna och 

observationen har tillgång till böcker på barnens olika modersmål. Förskollärarna har en 

kollega som ibland läser på några av barnens modersmål och förskollärarnas förhoppning 

är att vårdnadshavarna ska läsa för barnen på deras modersmål hemma. Enligt Skans 

(2011) och Kultti (2014) innebär detta att barnens förståelse och kunskaper för det svenska 

språket ökar om de får en bok läst för sig på både modersmålet och svenska. Vi ser det 

därför som angeläget att barnen ska ha möjlighet att få göra detta. Svårigheten är dock att 

förskolor inte alltid kan erbjuda läsning på barnens modersmål och att det av olika 

anledningar inte är möjligt hemma.       

Det framkommer av intervjuerna att de inte arbetar så mycket med de böcker som finns 

tillgängliga på barnens modersmål. Däremot har förskollärarna olika idéer kring hur de 

skulle kunna arbeta med böckerna. Vi funderar på om läsningens prioritet gör att arbetet 
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med dessa böcker inte blir av eftersom vi ändå anser att det finns en ambition hos 

förskollärarna. 

6.4. Slutsatser 

Utifrån tidigare forskning, observationen och förskollärarnas svar från intervjuerna har vi 

dragit slutsatser om att högläsning är en betydelsefull metod för stimulans av barns 

andraspråksutveckling. Det handlar dock om att ha de rätta förutsättningarna för att 

aktiviteten ska bli språkutvecklande. Det vi kommit fram till som är avgörande faktorer för 

barnens möjligheter att lära sig är förskollärares kunskap om andraspråksutveckling, antal 

barn som är med vid läsningen och hur de görs delaktiga. För att högläsning ska vara en 

meningsfull lärandesituation för barnen räcker det inte att enbart läsa boken. Vi har kommit 

fram till att det är viktigt att samtala och dra associationer till barnens erfarenheter. Boken 

utgör ett bra stöd för barn som utvecklar ett andra språk i och med att förskolläraren kan 

använda bilderna för att komplettera det verbala språket.  

I inledningen framförs forskning (Damber et al., 2013) som bekräftar vår egen upplevelse 

om att högläsningen används som metod för att samla barnen för en lugn stund, samt att 

det inte finns någon tanke om barns lärande och utveckling. Resultatet visar att läsning 

främst sker av organisatoriska skäl och för att barnen ska koppla av, vilket bekräftar vår 

uppfattning som har stöd i forskning (Damber et al., 2013; Kultti, 2014).  

Studien har bidragit till mer kunskap inom ämnet genom att den visar att det finns en 

medvetenhet hos de förskollärare vi studerat om högläsningens betydelse för barns 

andraspråksutveckling. Däremot verkar det ligga bakomliggande faktorer som gör att 

denna medvetenhet som de ger intryck av att ha, inte alltid går att utföra i praktiken. I vårt 

fall verkar det organisatoriska vara ett av de största skälen till att högläsningen inte används 

på det medvetna och lärofyllda sätt som förskollärarna ändå uttrycker. Vi anser att vår 

studie bidrar till ytterligare kunskaper inom området. 

6.5. Förslag till vidare forskning  

Vi anser att det skulle vara intressant att studera varför det inte ges mer utrymme till 

högläsning i förskolans verksamhet eftersom forskning visar att detta är en viktig aktivitet 

i förhållande till barns språkutveckling. Hur kommer det sig att just högläsning används 

som metod för att lugna barnen och för att få verksamheten att fungera? Detta har fått oss 

att reflekterat över ifall matematiska och naturvetenskapliga aktiviteter används på 



 

34 
 

liknande sätt. Är dessa aktiviteter mer inriktat på ett lärande och planerade för att ge barnen 

kunskap? Vi tycker att det hade varit intressant att studera hur högläsning prioriteras i 

jämförelse med matematiska och naturvetenskapliga aktiviteter.  

Vi anser att det är nödvändigt att forska vidare om flerspråkiga barns villkor för lärande i 

förskolan eftersom dessa barn ständigt ökar. Kunskap kring detta har en avgörande roll för 

vilka möjligheter barnen har att lära sig det svenska språket. 
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8.1. Bilaga 1 Intervjufrågor  

Vad heter du?  

Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Hur länge har du arbetat på en flerspråkig förskola?  

Får ni fortbildningar inom ämnet flerspråkighet i förskolan?  

När under dagen läser ni för barnen?  

Hur länge läser ni?  

Om de har läsvila: vad är syftet med läsvilan? 

Hur ser lässituationerna ut?  

Hur är barnen involverade?  

Läser ni för hela barngruppen?  

Hur har ni tänkt kring miljön där ni läser för barnen?  

Hur tänker du kring högläsning som metod för att stimulera flerspråkiga barns 

språkinlärning?  

Vad tycker du är viktigt att tänka på när ni läser tillsammans med barnen? 

Hur väljer du bok inför högläsningen?  

Är barnen med och väljer bok?, Hur går det till?, Läser du boken själv innan? 

Hur bearbetar/samtalar ni om boken efter ni läst den? 

Har ni böcker på andra språk än svenska? 

Om de har böcker på barnens modersmål: Hur kan arbetet med dessa se ut? 

Har du något övrigt att tillägga? 

  

8. Bilagor  
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8.2. Bilaga 2 Informationsblad/Samtyckesblankett förskollärare 

 
 
 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

 
Louise Nordén och Therese Bengtsson Jansson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 
förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka pedagogiska 
och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna studie om hur 
pedagoger arbetar och tänker kring högläsning och barns språkutveckling i förskolan. 
 
Louise Nordén och Therese Bengtsson Jansson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 
förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 
undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 
 
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av följande 
aktiviteter: 
 
____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 
____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli identifierad. 
Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det försvinner t 
ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några påföljder.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta kursansvarig,  
Robert Lecusay (robert.lecusay@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 
 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 
Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: _________________________________ 
 
 
________________________________    
Datum    
 
________________________________ ________________________________ 
Deltagarens signatur  Studentens namn  
 
 
________________________________ ________________________________  
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
  

mailto:monica.nilsson@ju.se)
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8.3. Bilaga 3 Informationsblad/Samtyckesblankett 

vårdnadshavare  

 
 
 

Samtycke för minderårig att delta i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

 
Louise Nordén och Therese Bengtsson Jansson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 
förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka pedagogiska 
och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna studie omhur pedagoger 
arbetar och tänker kring högläsning och barns språkutveckling i förskolan.  
 
Louise Nordén och Therese Bengtsson Jansson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 
förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 
undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 
 
Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn att bli involverad i en eller flera av 
följande forskningsaktiviteter i förskolans lokaler: 
 
____ Bli observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie förskoleaktiviteter. 
____ Interagerar med studentforskarna i vardagliga förskoleaktiviteter. 
____ Samtalar med studentforskarna i informella individuella intervjuer.  
____ Samtalar med studentforskarna i informella gruppintervjuer.  
 
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte kan bli identifierat. 
Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det försvinner t 
ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av vilken 
orsak som helst.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta kursansvarig,  
Robert Lecusay (robert.lecusay@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 
 
Om du accepterar att ditt barn får delta, vänligen skriv under nedan. 
 
Förälder/Vårdnadshavares kontakt information, telefon och/eller email:______________________ 
 
________________________________     
Datum 
 
________________________________     
Underårig deltagares namn     
 
 
________________________________ ____________________________________ 
Förälder/vårdnadshavares signatur Förälder/Vårdnadshavares namnförtydligande 
 
 
________________________________ ____________________________________ 
Studentens signatur  Studentens  namnförtydligande 
 

mailto:monica.nilsson@ju.se)
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8.4. Bilaga 4 Analysmall 

 
Intervjupersonerna säger Vår tolkning Teman 
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