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Abstract 
The purpose of this study is to visulise how preschool teachers work pedagog-

ically around reading aloud in a multilingual children's group. We want to in-

vestigate preschool teachers' reasoning and planning around the reading situa-

tion to see what pedagogical purpose that situation can have and what place it 

takes in the preschool activities. In addition, in our opinion, reading aloud in a 

multilingual children's group is perceived as particularly difficult when pre-

school teachers need to stimulate each individual child's language develop-

ment. Through reading aloud, we can work with the children actively with lit-

erature to create the opportunity for imagination, creativity but primarily chil-

dren's language development. Therefore, we have chosen to focus on the 

planned reading aloud situation. 

To investigate this, we interviewed eight active preschool teachers wereof six 

of them work in multilingual children's groups. We used an interview guide 

where the questions were intended to highlight the preschool teachers' experi-

ences regarding the multilingual children's group and how they reason about 

the educational planning of reading aloud situations. When we wanted to in-

vestigate the preschool teachers' perceptions and experiences, we used the phe-

nomenographic method approach whose primary focus is to make the individ-

ual's thoughts and experiences visible. 

The study's results shows a number of factors and working methods that sim-

plify the work of reading aloud in a multilingual children's group. We have 

discovered five core parts that make up the whole for a high-quality reading 

situation. Concrete materials, literature selections, book talk, collaboration 

with the home and educational planning are methods that preschool teachers 

use to create a qualitative reading situation for all children regardless of lin-

guistic knowledge. The study shows how a few preschool teachers reason 

about a planned reading aloud situation in general and do not specify them-

selves in a specific native language. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare arbetar pedagogiskt 

kring högläsning i en flerspråkig barngrupp. Vi vill undersöka förskollärares 

resonemang och planering kring högläsningssituationen för att få syn på vilket 

pedagogiskt syfte den situationen kan ha och vilken plats den tar i verksam-

heten. Dessutom är vår uppfattning att högläsning i en flerspråkig barngrupp 

upplevs som särskilt svår när förskollärare behöver stimulera varje enskilt 

barns språkutveckling. Genom högläsning kan vi tillsammans med barnen ar-

beta aktivt med litteratur för att skapa möjlighet för fantasi, kreativitet men 

främst barns språkutveckling. Därför har vi valt att fokusera på den planerade 

högläsningssituationen.  

För att undersöka detta har vi intervjuat åtta verksamma förskollärare varav 

sex av dem arbetar i flerspråkiga barngrupper. Vi använde oss av en intervju-

guide där frågorna syftade till att synliggöra förskollärarnas erfarenheter kring 

den flerspråkiga barngruppen samt hur de resonerar kring den pedagogiska pla-

neringen av högläsningssituationer. Då vi ville undersöka förskollärarnas upp-

fattningar och erfarenheter använde vi oss av den fenomenografiska metodan-

satsen, vars primära fokus är att synliggöra individens tankar och upplevelser.  

Studiens resultat visar på ett antal faktorer och arbetssätt som förenklar arbetet 

med högläsning i en flerspråkig barngrupp. Vi har upptäckt fem kärndelar som 

utgör helheten för en kvalitativ högläsningssituation. Konkreta material, litte-

raturval, boksamtal, samverkan med hemmet och pedagogisk planering är ar-

betssätt som förskollärarna använder sig av för att skapa en kvalitativ högläs-

ningssituation för alla barn oavsett språkliga kunskaper. Studien visar på hur 

ett flertal förskollärare resonerar kring en planerad högläsningssituation i all-

mänhet och specificerar sig inte till ett specifikt modersmål.  

Nyckelord: Artefakter, flerspråkig barngrupp, högläsning, pedagogisk plane-
ring, processa flerspråkighet.  
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Förord 
När vi påbörjade förskollärarutbildningen för snart tre år sedan hamnade vi i 

samma arbetslag där det ena grupparbetet avlöste det andra. Ända sen start har 

vi känts att vi studerat på väldigt likartat sätt och när vi studerat tillsammans 

har det alltid känt väldigt enkelt och bekymmersfritt. Inte nog med det har vi 

också funnit nya vänner i varandra. Att skriva examensarbetet tillsammans har 

varit otroligt lärorikt men också väldigt roligt. Eftersom vi älskar att reflektera 

och diskutera har många timmar gått åt till att analysera kring förskolans verk-

samhet. Lika många timmar har vi ägnat åt skratt. När planeringen av examens-

arbetet startade hade vi redan kommit överens om att skriva tillsammans. Det 

kändes som en självklarhet för oss. VI har arbetat med examensarbetet tillsam-

mans under hela processen där vi har träffats nästintill varje dag. Vi upplever 

att arbetet växt fram utan vidare motgång, dock har det tagit mycket tid.  

Vi vill tacka varandra för att vi alltid stöttar varandra i de delar den andre bris-

ter i. Vi går alltid in med en glad och positiv inställning till de delar vi ska 

arbeta med under dagen vilket har gjort att detta arbetet aldrig har känts be-

tungande på något sätt. Vi vill också rikta ett tack till de tre förskollärare som 

vi intervjuade, utan er hade detta arbetet inte varit möjligt. Stort tack för att ni 

tog er tid ur en tidskrävande verksamhet. Vårt största tack vill vi ge vår hand-

ledare Björn Bihl som med sin kompetens och erfarenhet hjälpt oss med detta 

arbete. Med dina kloka resonemang och konkreta tips har du berikat våra vi-

dare diskussioner kring arbetet. Tack för att du alltid varit tillgänglig och be-

hjälplig när vi kört fast och för att du snabbt svarat på våra frågor. Utan dig 

hade vårt arbete inte flutit på lika bra som det gjort. Tack Björn. 

 

 

  



Högläsningssituationen är en samtalsarena  Carolina Högberg & Felicia Apelgren 

 

 

 

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING .................................................................................................................. 1 

1.1 SYFTE .......................................................................................................................... 2 

1.2 FRÅGESTÄLLNING ....................................................................................................... 2 

2 BAKGRUND .................................................................................................................. 3 

3 TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................... 5 

3.1 YNGRE BARNS SPRÅKUTVECKLING ............................................................................. 5 

3.2 FLERSPRÅKIGHET ........................................................................................................ 7 

3.3 BOKSAMTAL ................................................................................................................ 9 

3.4 VAL AV LITTERATUR ................................................................................................. 10 

3.5 PEDAGOGERS ARBETSSÄTT KRING HÖGLÄSNING ....................................................... 11 

4 PEDAGOGISK-TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ........................................ 14 

5 METOD OCH METODANSATS .............................................................................. 17 

5.1 VAL AV METOD ......................................................................................................... 17 

5.2 URVAL ...................................................................................................................... 18 

5.3 GENOMFÖRANDE ....................................................................................................... 19 

5.4 BEARBETNING AV INSAMLADE DATA ........................................................................ 22 

5.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ........................................................................................... 23 

5.6 METODKRITIK ........................................................................................................... 24 

6 RESULTAT ................................................................................................................. 26 

6.1 HÖGLÄSNINGENS FÖRDELAR FÖR BARNS SPRÅKUTVECKLING ................................... 26 

6.2 PROBLEMATIK KRING HÖGLÄSNING .......................................................................... 27 

6.3 PEDAGOGISK PLANERING .......................................................................................... 29 

6.4 FÖRSKOLLÄRARES ARBETSSÄTT ............................................................................... 30 

6.5 FÖRSKOLLÄRARES FÖRHÅLLNINGSSÄTT ................................................................... 32 

6.6 VAL AV LITTERATUR ................................................................................................. 33 

6.7 MATERIAL ................................................................................................................. 34 

6.8 SAMVERKAN MED HEMMET ....................................................................................... 36 

7 DISKUSSION .............................................................................................................. 37 

7.1 METODDISKUSSION ................................................................................................... 44 



Högläsningssituationen är en samtalsarena  Carolina Högberg & Felicia Apelgren 

 

 

 

8 AVSLUTNING ............................................................................................................ 47 

REFERENSER ...................................................................................................................... 48 

BILAGOR .............................................................................................................................. 52 

Bilaga 1 ................................................................................................................................... 52 

Bilaga 2 ................................................................................................................................... 53 

Bilaga 3 ................................................................................................................................... 55 

 



Högläsningssituationen är en samtalsarena  Carolina Högberg & Felicia Apelgren 

 

1 

 

1 INLEDNING  

Många barngrupper i dagens förskoleverksamhet inkluderar fler språk än det 

svenska språket, både bland barn och förskollärare. Att som förskollärare möta 

de språk som florerar i verksamheten kan upplevas vara en utmaning, speciellt 

då förskolläraren inte behärskar de olika språken. Än mer problematisk tende-

rar högläsningen att bli i en flerspråkig barngrupp eftersom förskollärarens 

uppdrag är att stimulera varje barns språkutveckling (Skolverket, 2018), oav-

sett i vilken utsträckning förskolläraren behärskar olika språk. Skolverket 

(2013, s. 11) skriver att flerspråkighet är en kompetens hos barn och vuxna där 

man använder två eller flera olika språk för att kommunicera. De skriver även 

att barn som talar flera språk har goda förutsättningar till att behålla och ut-

veckla flerspråkighet men det är något som kräver både tid och arbete. Det 

krävs att förskolan arbetar med en stimulerande språkmiljö samt utmanar bar-

nen för att de på bästa sätt ska kunna utveckla sina språkkunskaper i språken 

de talar hemma och/eller på förskolan. För att barn ska kunna behärska två 

språk krävs att de aktivt utmanas och arbetar med båda språken (Skolverket, 

2013, s. 13). 

I denna studie intervjuas förskollärare med fokus på högläsning i en flerspråkig 

barngrupp. Intervjuerna ligger till grund för att synliggöra förskollärares reso-

nemang och tidigare erfarenheter gällande den problematik kring högläsning 

många förskollärare upplever. Intervjufrågorna är utformade på ett sätt som 

eventuellt kan synliggöra arbetssätt kring högläsning i en flerspråkig barn-

grupp, baserade både på förskollärares erfarenheter, förskolans inriktning och 

eventuella utbildningar kring ämnet. Syftet med denna undersökning är att syn-

liggöra hur förskollärare planerar högläsningssituationer på ett pedagogiskt 

sätt för att stimulera varje barns språkutveckling. Sheridan, Pramling Samuels-

son och Johansson (2011, s. 82) skriver att man som läsare bör anpassa sitt 

läsande för varje enskild individ för att på så sätt kunna utmana barnen samt få 

en ömsesidighet i läsandet för att gynna eventuellt samtal kring det som läses. 

Genom att vara en lyhörd läsare och bjuda in barnen i det som läses gynnas 

barnen i deras sätt att lyssna till en bok och kunna urskilja vad det är läsaren 
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läser samt hur hen läser bokens text. Barn behöver lära sig att det är texten med 

dess bokstäver som förmedlar innehållet i en bok och att bilderna styrker det 

som står i texten.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare arbetar pedagogiskt kring 

högläsning i en flerspråkig barngrupp. Genom intervjuer med förskollärare är 

avsikten att visa på erfarenheter kring högläsning i en flerspråkig barngrupp, 

men också undersöka förskollärares planering kring högläsning som undervis-

ningssituation för att stimulera varje barns språkutveckling.  

1.2 Frågeställning  
• Vilket pedagogiskt arbetssätt har förskollärarna med högläsning för att 

stimulera varje barns språkutveckling? 

• Vilka erfarenheter har förskollärare kring högläsning i en flerspråkig 

barngrupp?                                                                                                                                               
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2 BAKGRUND 

År 1998 (Utbildningsdepartementet, 1998) kom förskolans första läroplan. 

Förskolan blev i samband med läroplanen som lagstiftning den första institut-

ionen i det samlade svenska utbildningssystemet för barnomsorgen. Arbetsla-

gen i förskolan fick tydliga riktlinjer för vad de ska sträva mot eftersom läro-

planen innehöll mål om utvecklingsområden, bland annat om språk och kom-

munikation.  

Under de senaste decennierna har barngrupperna i förskolans verksamhet blivit 

allt mer flerspråkiga. Migrationsverket (2019) skriver att antalet asylsökande 

ensamkommande barn ökade från ca 400 per år till flera tusen år 2006, vilket 

lade stor tyngd på landets kommuner. Däribland finns förskolan som från 1 juli 

2010 är skyldig att anordna allmän förskola från höstterminen då barnet fyller 

tre år. Detta innebär att barnen får vistas 15 timmar i veckan på förskolan utan 

avgift med hänsyn till att följa skolans läsår, vilket innebär att barnen är lediga 

under lov och studiedagar (Riksdagen, 2009). Förskolan har därför fått arbeta 

aktivt med flerspråkighet i förskolan de senaste åren för att kunna möta alla 

barn i det verbala språket. Förskollärare har utmanats i sin kompetens samtidigt 

som kommunernas riktlinjer ställt än högre krav på förskolans verksamhet. Ett 

svårhanterligt dilemma för förskollärarna.  

År 2018 släpptes en ny läroplan som ställer än högre krav specifikt på förskol-

lärarna, däribland att varje barn utmanas och stimuleras i sin språkutveckling 

(Skolverket, 2018). I förskolans uppdrag ingår även planering av utbildning på 

ett sätt som främjar barns utveckling och lärande. Det finns även ett helt stycke 

kopplat till språk och kommunikation där läroplanen för förskolan lyfter vikten 

av att stimulera barns språkutveckling i svenska samt att varje barn ska få för-

utsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning samt sam-

tala om litterära texter.  

Förändringar i förskolan till allt mer flerspråkiga barngrupper i kombination 

med läroplanens strikta riktlinjer, angående förskollärarnas ansvar för utbild-

ningen och barns språkutveckling, utgör ett dilemma för förskollärarna när det 
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handlar om högläsning. Precis som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) 

lyfter ska förskollärarna ansvara för varje barns språkutveckling genom bland 

annat högläsning. Intressant för studien är därför att undersöka hur förskollä-

rare resonerar kring högläsning i en flerspråkig barngrupp.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Nedan presenterar vi vad vad tidigare forskning säger om förskollärares peda-

gogiska arbetssätt kring yngre barns språkutveckling, flerspråkighet, boksam-

tal, val av litteratur och pedagogers arbetssätt kring högläsning.  

3.1 Yngre barns språkutveckling 
Skolverket (2013, s. 24–25) beskriver barns språkutveckling som en process 

där många faktorer påverkar utvecklingen. Ålder, mognad, personlighet är 

några av de biologiska faktorer som kan komma att påverka barnens språkut-

veckling. Även barnens individuella motivation till att utveckla språket samt i 

vilken utsträckning förskolan arbetar aktivt med språk är förskolans uppdrag 

som har betydande del för barns språkutveckling. Bialystok (2017, s. 3) visar i 

sin studie på att tvåspråkighet är betydande för barns utveckling. Oavsett om 

barnen besitter förmågan att behärska ett eller två språk utvecklas alla barn i 

samma takt och på samma sätt. Den föreställningen som ofta florerar i verk-

samheten om att tvåspråkiga barn kan uppleva svårigheter i att behärska ett 

språk till, visar Bialystoks studie är felaktig. Tvärtom visar sig tvåspråkighet 

vara positivt inte bara för barnens språkliga utveckling utan också för barnens 

kognitiva utveckling. Barnen har stor nytta av tvåspråkigheten när de sedan 

möter läs- och skrivsystem, där tillgången till inlärning kring dessa områden 

expanderas.  

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2011, s. 95) lyfter den språk-

liga miljön som avgörande för huruvida varje barn har möjlighet till språklig 

interaktion med vuxna, för främjandet av varje barns språkutveckling. Försko-

lan bör se till att det tillhandahålls litteratur tillgängligt för alla barn i verksam-

heten. Robbins och Ehri (1994, s. 55) skriver att vi idag vet att barn bygger på 

sitt ordförråd genom att lyssna till berättelser och bilderböcker. Även Lennox 

(2013, s. 381–383) lyfter vikten av att arbeta med högläsning tillsammans med 

barn i förskolans verksamhet. Lennox menar att barn utvecklar sitt verbala 

språk genom högläsning eftersom nya ord kommer på tal, grammatik och 



Högläsningssituationen är en samtalsarena  Carolina Högberg & Felicia Apelgren 

 

6 

 

språkliga strukturer synliggörs, vilket skiljer sig helt från det språk vi använder 

oss av till vardags. Även barnens intresse för läsning och läsförmåga utvecklas 

i arbetet med högläsning. Genom aktiv och medveten stimulering av barns 

språk öppnas möjligheter om fortsatt språkutveckling, expanderade konversat-

ioner och samtal, större ordförråd samt utveckling av språkanvändning i mer 

avancerade situationer. Detta stödjer också Honig (2007, s. 603) genom att be-

skriva aktiva högläsningssituationer i förskolan som ett ypperligt tillfälle att 

förbättra barns verbala språk.  

Robbins och Ehris (1994, s. 59) studie visar att barns språk och vokabulär ges 

möjlighet till ytterligare utveckling när de får lyssna till samma bok eller be-

rättelse minst två gånger. Detta eftersom barn får möjlighet att ta del av nya 

ord ett flertal gånger i olika eller samma sammanhang. Högläsning kan dessu-

tom hjälpa barnen att lösa konflikter, lugna ner oroligheter och är nyttigt för 

att barn ska få känna samhörighet (Alatalo och Westlund, 2019, s. 19). Även 

barns sociala och emotionella utveckling stimuleras i interaktiva högläsnings-

situationer. Alatalo och Westlund (2019, s. 19) kommer i sin studie fram till 

att högläsning används i förskolan för att skapa glädje och sociala stunder. De 

lyfter att språkinlärning sker i social interaktion och att barn lär sig om omvärl-

den på detta sätt. Detta stärks av Honig (2007, s. 602) då hon skriver att barn 

utvecklar sin identitet och självkänsla när de får prata och berätta om sina er-

farenheter och upplevelser, samt att få lyssna till andras livsberättelser.  

Förskollärares förhållningssätt till den språkliga medvetenheten är avgörande 

för att barnen ska erbjudas möjlighet att utveckla sitt språk (Jones, 2007, s. 

570–571). Det är förskollärarens pedagogiska samtal tillsammans med barnen 

som är grundläggande för barns kommande språkutveckling, skriver Jones. 

Dock bör förskollärare vara försiktiga i att endast använda bildstöd i lässituat-

ioner då detta kan leda till att barns språkutveckling hämmas från att bli mer 

omfattande på bästa sätt, enligt Beck och McKeown (2001, s. 14–18). Tidigare 

forskning visar också på den kunskap barn potentiellt förlorar genom att inte 

bli lästa för i yngre åldrar. Robbins och Ehri (1994, s. 60) menar att barn som 

inte fått ta del av högläsning kontinuerligt hypotetiskt kan brista i sin inlär-

ningsförmåga att ta till sig de nya ord en berättelse kan erbjuda.  
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3.2 Flerspråkighet 
När barnen börjar i någon av institutionerna i vårt svenska utbildningssystem, 

där svenska språket är det mest dominerande, är det viktigt för barn att fortfa-

rande ha kontakt och praktisera sitt modersmål om barnet har annat modersmål 

än svenska skriver McGlynn-Stewart, Murphy, Pinto, Mogyorodi och Nguyen 

(2019, s. 694–702). Föräldrar i studien märkte tydlig skillnad hos sina barn när 

lärarna involverade deras modersmål i undervisningen. Barnen upplevdes 

glada när deras modersmål noterades i undervisningen samtidigt som det ut-

vecklades en självkänsla i barnens identiteter via modersmålet. Föräldrarna 

lyfte även en tacksamhet till de digitala verktygen på det vis att de även hemma 

kunde hjälpa sina barn att utveckla och bibehålla sina språkliga kunskaper i sitt 

modersmål eller hemspråk. Teknikens fördel har visat sig vara att genom digi-

tala och tekniska hjälpmedel kan barnens språkutveckling, oavsett språk, främ-

jas både i hemmiljö men också i utbildningssyfte. Studien lyfter olika arbetssätt 

för lärare och förskollärare att använda sig av för att gynna utvecklingen av 

barns modersmål. Exempel på dessa arbetssätt är att underhålla och uppmuntra 

barnens individuella modersmål men även uppmuntra familjen och föräldrarna 

till att fortsätta använda sig av modersmålet i kommunikationen hemma. Det 

är bra att ta in fysiska material i verksamheten som involverar de olika mo-

dersmålen samt att ha personal på förskolan som behärskar barnens olika mo-

dersmål. 

Barn mellan fyra och åtta år som besitter kunskap om två språk visar fördel-

aktiga skillnader i jämförelse med enspråkiga barn, speciellt vid problemlös-

ning där stor uppmärksamhet och fokus krävs på ett visst fenomen (Bialystoks, 

2017, s. 2). Studien lyfter även att de barn som kommer i kontakt med två språk 

med samma skrivsystem har en fördel när det sedan kommer till språkutveckl-

ing samt visar accelererande process när de sedan ska lära sig läsa. Detta stärks 

även av Haukås (2016, s. 8) som i sin studie visar på att ju fler språk barn kan 

desto lättare är det för dem att lära sig nya språk. Eftersom barnet lättare ser 

kopplingar mellan språken kan det leda till en påskyndad inlärningsprocess. 
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I Fasslers studie (2014, s. 148) arbetade man för att involvera barn i varandras 

återberättande och barnen använde två språk för att återberätta. Barnen hjälptes 

åt att återberätta tidigare erfarenheter och böcker de läst för att utforma början, 

sammanhanget och slutet. Man kunde se att de som pratar två språk hade en 

fördel i att kunna uttrycka sig verbalt och därmed kunde hjälpa sina kamrater. 

Studien skriver också om betydelsen av tvåspråkighet och en mängd olika sätt 

att utveckla sina förmågor i endera eller båda språken. Det krävs övning och 

tid för barn att dra nytta av möjligheterna på båda språken. Detta förutsätter att 

förskolan arbetar med fler än ett språk för att barnen inte ska begränsas till att 

bara utveckla ett språk. Man måste som pedagog hitta och möta utmaningar i 

barngrupper med flerspråkiga barn. 

Alatalo och Westlund (2019, s. 16) tar i sin studie upp att pedagogerna lyfter 

svårigheter kring arbete med flerspråkighet som t.ex. att styrdokument styrker 

att man ska stimulera alla barns språkutveckling, men det saknas tydliga rikt-

linjer och arbetssätt för hur detta skall utföras i praktiken. En annan problema-

tik som framkommer är hur pedagoger ska kunna utmana barn med annat språk 

än det de själva behärskar men menar på att det är viktigt att visa intresse för 

de språk som talas på avdelningen och det kan vara genom att t.ex. lära sig 

enstaka ord. Pedagogerna ser svårigheter med att utveckla flera barns olika 

språk i en barngrupp då det kan vara upp till 11 olika modersmål. De ställer sig 

frågan om läroplanens uppdrag kring att stimulera alla barns språkutveckling 

ens är genomförbar?  

Studien kommer fram till att pedagogernas erfarenheter och kunskaper speglar 

deras undervisning i förskolan och resultat visar att pedagoger behöver mer 

kunskap kring språkutveckling för barn i tidiga åldrar.  

Brist på undervisning och utveckling av sitt modersmål kan leda till att föräld-

rarna har svårt att kommunicera med barnen, vilket också leder till att föräld-

rarna har svårt att vara just föräldrar och föra vidare värderingar om moral och 

värden samt att vardagliga interaktioner kan försvåras (McGlynn-Stewart 

m.fl., 2019, s. 694). En annan problematik som lyfts i tidigare forskning är 

bristen på pedagogernas språkkunskaper. Lärare lyfter problematiken i att 
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kunna utmana barn i deras språkutveckling när det gäller språk som de själva 

inte behärskar (Haukås, 2016, s. 9). Lärarna menar också att flerspråkighet är 

en tillgång för den egna språkinlärningen, det en förutsättning att eleverna är 

medvetna om sin egen kunskap för en bra språkutveckling. Med detta menas 

att barnen måste vara motiverade att plocka fram tidigare erfarenheter och till-

lämpa den erfarenheten för vidare språkutveckling.  

3.3 Boksamtal 
Honig (2007, s. 602) skriver om berättande som en central del av barns möj-

lighet att utveckla det verbala språket. Hon menar att det är särskilt aktuellt att 

involvera bokläsning i de flerspråkiga grupper som finns i förskolans verksam-

het. Speciellt viktigt, menar Honig, är boksamtal och interaktiva högläsnings-

situationer i flerspråkiga barngrupper som innefattar ett flertal kulturer. Detta 

stärks även i Hargrave och Sénéchals studie (2010, s. 85) som meddelar att 

barns ordförråd expanderades och språkutvecklingen stimulerades genom in-

teraktiv bokläsning, eftersom ny språkkunskap erövrades. 

Alatalo och Westlund (2019, s.18–19) skriver i sin studie att genom samtal om 

böcker ökar barnets förståelse kring boken och främjar barnets språkutveckl-

ing. Pedagogerna ställer öppna frågor under läsandets gång och barnen får be-

rätta om sina upplevelser och funderingar till det som lästs. Genom boksamtal 

skapar barnen en större språkproduktion och får ett ökat ordförråd. Till en bör-

jan fokuserade barnen mest på de bilder som visades upp men ganska snart 

förstod de vad det innebar att samtala kring böcker och på så vis uppmärksam-

made de det språkliga innehållet som lästes. Om barnen inte kunde svara på en 

fråga som pedagogerna ställde utan fokuserade mer på bilderna, läste pedago-

gerna texten igen och ställde om samma fråga. Detta för att barnen skulle få 

lyssna på berättelsens ord för att sedan kunna svara på frågan. En god planering 

samt boksamtal kring den bok man läst tillsammans skulle gynna barnens 

språk- och läskunnighet.  

Något som Beck och McKeown (2001, s. 19) fick fram i sin studie var att man 

genom boksamtal hade som syfte att barnen skulle bli språkligt medvetna. 
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T.ex. skillnaden mellan att konstruera en mening utifrån en text och hämta in-

formation från texten. Man vill som pedagog utforma frågor som uppmuntrar 

barnen till att samtala om texten, koppla ihop idéer och ställa följdfrågor för 

att på så vis utveckla samtalet. I största möjliga mån försökte man att använda 

sig av orden i boken som grund för att utöka barnens ordförråd. Man såg en 

problematik i att utmana barn, främst de yngre som inte har ett utvecklat ver-

balt språk, i att läsa en bok och arbeta med denna på ett sätt som ska utveckla 

barns läskunnighet och det var svårt att hålla diskussioner med fokus på det 

som bäst gynnar barns språkutveckling. 

3.4 Val av litteratur 
Brodin och Redblad (2019, s. 2–5) skriver att förskollärarnas val av litteratur 

vid högläsning är avgörande för kvalitén i högläsningssituationerna. Val av 

litteratur har en betydande roll i det kvalitativa arbetet med yngre barns språk-

utveckling. De lyfter vikten av att arbeta med olika typer av litteratur vid hög-

läsning. Exempel på texter är bilderböcker, informationsböcker, tidningar, po-

esi etc. Barn bör möta olika typer av texter som behandlar språket på olika sätt, 

har en annan språkstruktur och meningsuppbyggnad. Detta erbjuder barnen 

olika typer av språkliga inlärningsmöjligheter. Slutligen menar Robbins och 

Ehir (1994, s. 60) att humor är en enormt viktig del i de berättelser och böcker 

förskollärare läser högt för barnen, för att skapa nyfikenhet, fascination och 

entusiasm hos barngruppen. Honig (2007, s. 611) lyfter även poesi som en 

konstnärlig form för utveckling och stimulering av barns språk. Damber (2015, 

s. 260–269) skriver att inom barnlitteratur ser barnet samband mellan bild, text 

och deras egna erfarenheter. Genom att läsaren läser med inlevelsen utifrån 

hens tankar och känslor tillför läsaren emotionella betydelser.  

Ett fåtal studier lyfter även kritiska aspekter kring arbetet med högläsning i en 

flerspråkig barngrupp. Damber (2015, s. 260–269) beskriver att det oftast var 

barnen som fick välja vilken bok som skulle läsas och ett genomtänkt syfte 

med högläsningssituationen saknades mestadels från pedagogerna. I den fria 

leken kom ofta barnen till pedagogerna med en önskan om att få en bok läst 

för sig men pedagogerna svarade ofta nej då tiden inte räckte till för att sitta 
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ned med några specifika barn och läsa en bok. Brodin och Redblad (2019, s. 

2–5) skriver att förskollärare ofta är begränsade i sina val när det kommer till 

att välja litteratur inför en högläsningssituation. Oftast begränsas valen till 

klassiska bilderböcker som har en narrativ berättelse. Även när barnen får välja 

litteratur begränsas möjligheterna till språkstimulering då barnen ofta baserar 

sina val på böcker de redan fått lästa för sig. Studien menar att medvetna val 

från förskollärarna kan skapa fokus på litteratur som barnen annars inte hade 

kommit i kontakt med som i sin tur stimulerar barnens språkutveckling. 

3.5 Pedagogers arbetssätt kring högläsning 
Honig (2007, s. 602–611) menar att lärare har en avgörande roll för barnens 

möjlighet att utveckla sitt verbala språk i förskolan och de stärker barnens för-

måga genom att med hjälp av det verbala språket förmedla personliga berättel-

ser genom upplevelser och tidigare erfarenheter. Studien visar också på att för-

skollärare besitter en hög kompetens när det handlar om att förbereda och in-

dividualisera aktiviteter och interaktioner i förskolan för att främja språklig ut-

veckling hos alla barn. Förskollärare har också kompetens kring barnens in-

tresse och kunskap om hur de ska lyckas motivera barnen att delta i språkligt 

rika konversationer. Studien lyfter även boksamtal som särskilt gynnsamt ar-

betssätt som möjliggjort radikala expanderingar av barnens ordförråd, om för-

skollärare skulle använda sig aktivt och medvetet av dessa. De startade med-

vetet en diskussion för att expandera barnens mentala bilder de själva skapar i 

sitt huvud när de hör berättelsen. Honig menar även att barnens identitet stärks 

om förskolläraren på ett naturligt sätt involverar barnens modersmål och kultur 

i verksamhetens högläsningssituationer.  

Robbins och Ehir (1994, s. 60) lyfter i sin studie diskussionen av nya ord som 

alstras i berättelserna som en metod att stimulera barnens språkutveckling samt 

uppföljning och repetition av dessa nya ord. De beskriver även ett annat ar-

betssätt där lärarna tar in de nya och okända orden för barnen in i nya menings-

fulla och intressanta sammanhang eller berättelser. Detta kan bidra till att öka 

barnens intresse för de nya orden samt barnens accosiation till orden som gör 

att inlärningen kan gynnas. Studien lyfter också karaktärerna i berättelserna 
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och böckerna som särskilt gynnsamma för att öka intresset för boken hos bar-

nen, vilket sker främst genom barnens relation och association till karaktärerna 

och vilken typ av konversation eller diskussion detta möjliggör. Något annat 

som McGlynn-Stewart m.fl. (2019, s. 604) lyfter i sin studie är att forskning 

visar på att barnen upplever teoretiska och sociala fördelar när uppmuntran och 

aktivt engagemang från pedagoger sker i användandet av barnets hemspråk. 

Ett av arbetssätten som lyfts i studien är de digitala verktygen, i detta fallet en 

app i lärplattan, som upplevs som fördelaktigt för att stimulera och utveckla 

varje barns verbala språk. McGlynn - Stewart m.fl. (2019, s. 703) menar att 

tekniken i dagens samhälle genererar ett stöd till barnens hemspråks-kunskap 

eftersom man genom tekniken kan läsa böcker på dubbla språk, beroende på 

vilket hemspråk barnet har, och på så sätt arbeta aktivt för att stimulera varje 

barns språkutveckling oavsett modersmål. Fredriksson Sjöberg och Lindgren 

Eneflo (2019, s. 11–12) skriver att det är pedagogens uppgift att stimulera alla 

barns språkutveckling och studien visar att pedagogerna är medvetna om fler-

språkighetens betydelse. Man har flera olika arbetssätt för att stimulera språk-

utvecklingen, bl.a. genom digitala verktyg, lära sig ord på barnens språk och 

ta hjälp av andra som talar barnets språk.  

Beck och McKeown (2001, s. 14–19) lyfter vikten av att pedagoger och lärare 

bör läsa för barn på ett korrekt sätt. Studien kom fram till att barn ofta svarar 

på frågor de får utifrån deras tidigare kunskap och erfarenhet. Pedagogerna 

arbetade utifrån denna erfarenhet vidare med att barnen skulle lära sig skillna-

derna mellan sina tidigare upplevelser och berättelsen och svara utifrån de två 

skilda sakerna. 

Studien visar att man som pedagog bör ha fokus på det man planerat och att 

man möter barnens ofta begränsade svar och utmanar dem vidare för att på så 

sätt få en gynnsam språkutveckling. Damber (2015, s. 268–274) skriver att pe-

dagoger upplever en problematik i att det är för få vuxna gentemot antalet barn 

och att det är svårt att hinna med högläsning. Det förekom dialoger i samband 

med högläsning men dessa var sällan kopplade till barnens liv eller upplevel-

ser. Pedagogerna fokuserar mest på betydelsen av ord. Det förekom samtal om 

det som lästs under högläsningen men det var sällan. Pedagogerna hävdar att 
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barnen har det lättare att somna efter högläsningen om de inte får se bilderna i 

boken och syftet med högläsning är att få lugn och ro i barngruppen. Studien 

visar att man arbetar för att utveckla barnens språkkunskaper och dessa öv-

ningar planerades och ägde rum återkommande vid fastställda tidpunkter, men 

de skedde på platser utan anknytning till andra aktiviteter på förskolan. Dessa 

aktiviteter som är till för att öka barnens språkkunskaper är välplanerade och 

genomtänkta till skillnad från läsvilan som inte visade på något specifikt syfte 

eller pedagogisk planering överhuvudtaget. Hargrave och Sénéchal (2010, s. 

86) kommer i sin studie fram till att genom arbete med högläsning på ett inter-

aktivt sätt, där både förskollärare och barn deltar i samtalen, blir miljön särskilt 

stimulerande och barnen förbättrar sina språkkunskaper.  
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4 PEDAGOGISK-TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

Teoretiska utgångspunkter innebär att man ser på ett fenomen genom en viss 

synvinkel eller ett visst betraktelsesätt. Det innebär att man tar på sig olika 

glasögon beroende på vad det är man vill få syn på. Teoretiska utgångspunkter 

kan exempelvis grunda sig i ett ekonomiskt, pedagogiskt och organisatoriskt 

perspektiv. Vi använder oss av ett pedagogiskt perspektiv i den här studien, 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Christoffersen & Johannessen, 2012). 

I Vygotskijs sociokulturella perspektiv läggs stort fokus på språket och läran-

det i samspel med andra. Vygotskij menar att vi har två olika utvecklingslinjer, 

den biologiska och den sociokulturella. Den biologiska utvecklingslinjen inne-

fattar den utveckling som alla genomgår ungefärligen i samma takt. Vygotskij 

menar att fixera blicken, koppla ihop hand och öga, gå, springa och kontrollera 

sin kropp är en biologisk utveckling hos människan som utvecklas likartat obe-

roende på var i världen vi lever och växer upp. Den sociokulturella utveckl-

ingslinjen kan däremot se annorlunda ut. Människans utveckling sett utifrån 

den sociokulturella utvecklingslinjen påverkas och formas beroende på vilka 

sociala och kulturella erfarenheter människan bär med sig. Språket ses som 

centralt i den sociokulturella utvecklingen eftersom det blir länken mellan in-

dividen och det sociala och kulturella samhället. Språkets kraft kombinerat 

med individens kontakt med sin omgivning påverkar erfarenheterna och del-

aktigheten i det sociokulturella samhället (Säljö, 2011, s. 161). 

I det sociokulturella perspektivet lyfter man redskap och mediering som cen-

trala begrepp. Dessa är diverse hjälpmedel och redskap människan använder 

sig av i kommunikation mellan individer men även i tänkandet. Vygotskij lyf-

ter två olika redskap, de fysiska och de psykologiska. De fysiska redskapen, 

också kallat artefakter, är de redskap som människan tillverkat för att kunna 

användas i diverse situationer. Till dessa hör exempelvis papper, böcker, pen-

nor och dylikt. Dessa har människan tillverkat med visst syfte till en specifik 
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situation. De psykologiska redskapen är de redskap vi använder som hjälpme-

del i tänkandet och kommunikationen. Psykologiska redskap är hjälpmedel 

som siffersystem, alfabet och former. Även språket ses som ett redskap för 

kommunikation där erfarenheter förmedlas både individer emellan men även 

inom individen, alltså tänkandet. Språket utgör länken mellan samhället och 

individen samt är en förutsättning för interaktion med andra. I interaktion med 

andra bygger individen upp sociala erfarenheter som sedan kan medieras, föra 

vidare information och kunskap, till andra genom språket (Säljö, 2011, s. 162–

164). 

Barnet behöver ha förståelse för ordet för att kunna använda det i sitt rätta 

sammanhang. Vygotskij menar att ordet först får betydelse när det sätts ihop i 

samspel med omgivningen. I kontakt med ett nytt ord eller ett nytt begrepp går 

processen först genom minnet för att sedan användas i ett samtal. Det är först 

då, menar Vygotskij, som barnet erövrat förståelsen för ordet eller begreppet. 

Ordet behöver bli förtydligat i det specifika sammanhanget för att barnet ska 

förstå. Pedagoger och föräldrar behöver observera vad barnets uppmärksamhet 

riktas mot för att kunna förtydliga vad saker och ting heter. När barnet kan sätta 

ordet i ett samtal i kommunikation med en annan människa sker det verkliga 

lärandet. Vygotskij lyfter också vikten av att ordet ska ha sin utgångspunkt i 

barnets vardagliga erfarenheter och vardagsbegrepp för att det ska kännas be-

tydelsefullt för barnet att förmedla i en specifik kontext (Partanen, 2007, s. 40–

43). 

I vår studie utgår vi från det sociokulturella perspektivet där språket ses som 

en central del och kommunikationen med andra människor är nyckeln till lä-

rande. Den sociala kontexten i förskolans verksamhet och interaktionen mellan 

individer, i vårt fall i en högläsningssituation, är en förutsättning för att stimu-

lera och utveckla varje barns språk enligt Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

(Säljö, 2011, s. 161–164). Förskolan är en arena där barn kan mötas genom 

olika kulturer och erfarenheter i sociala sammanhang, främst genom språket, 

vilket ligger till grund för vår studie. Särskilt fördelaktigt är detta för vår studie 
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då vi synliggör förskollärares pedagogiska planering kring högläsning i en fler-

språkig barngrupp och vilken betydelse arbetet har för att stimulera varje barns 

språkutveckling.  
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5 METOD OCH METODANSATS 

5.1 Val av metod 
Vi använder oss av metodansatsen fenomenografi i vår studie för att bearbeta 

vår insamlade data från de genomförda intervjuerna. Dahlgren och Johansson 

(2019, s. 179–183) skriver att denna metodansats lämpar sig bäst vid enskilda 

intervjuer som ofta är halvstrukturerade. Utgångspunkt för fenomenografi är 

att människor uppfattar omvärlden på olika sätt och att det finns ett begränsat 

antal sätt omvärlden kan uppfattas på, där de olika sätten brukas kallas för kva-

litativt skilda sätt. Fokus för forskaren är att få syn på hur informanterna upp-

fattar ett visst fenomen. Man ställer ett mindre antal frågor som är riktade mot 

det fenomen som skall undersökas. Det blir en dialog mellan forskaren och 

informanten beroende på vad för svar som ges men man måste hålla sig till 

fenomenet som skall undersökas. Syftet är att få ut så mycket som möjligt av 

intervjun och genom att t.ex. ställa följdfrågor och frågor där man ber infor-

manten utveckla sina svar eller förtydliga dessa får man så uttömmande svar 

som möjligt och detta kallas inom fenomenografin för probing. Intervjun spe-

las in och efter avslutad intervju skrivs den ut och analysarbetet kan göras på 

ett grundligt och tillförlitligt sätt. 

I vår studie är data insamlad via kvalitativa intervjuer vars syfte är att förstå 

och beskriva ett visst fenomen. Christoffersen och Johannessen (2015, s. 83–

84) skriver att kvalitativa intervjuer är särskilt fördelaktigt när forskaren vill 

undersöka en individs uppfattningar och erfarenheter. De kvalitativa intervju-

erna gör det möjligt att skapa ett kvalitativt samtal mellan intervjuare och in-

formant där parterna får tillfälle att förstå varandra, kommentera och svara på 

varandras uttalanden men också synliggöra och förtydliga informantens intent-

ioner, känslor och tankar kring fenomenet. De kvalitativa intervjuerna ger även 

informanten frihet att svara på frågor utifrån egna upplevda händelser eller si-

tuationer, vilket möjliggör ett synliggörande och fördjupning av komplexiteten 

kring vårt syfte. I studien samlar vi in förskollärares beskrivningar kring deras 
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erfarenheter och uppfattningar utifrån våra frågeställningar. Genom dessa kva-

litativa intervjuer finns det även tillfälle att ackumulera rekonstruerade händel-

ser och situationer från förskollärarna, vilket betyder att de återberättar en hän-

delse med sina egna ord, något som kan vara förmånligt för vår specifika stu-

die. Detta för att informanten återberättar utifrån sina tidigare erfarenheter och 

uppfattningar med egna ord. Då vår studie syftar till att få inblick i förskollä-

rares erfarenheter, upplevelser och uppfattningar om fenomenet högläsning 

som pedagogiskt arbete i en flerspråkig barngrupp, ansåg vi att denna metod 

var mest lämpad.  

5.2 Urval 
Vi valde ut en specifik målgrupp att intervjua utifrån vissa krav vi hade, och 

precis som Christoffersen och Johannessen (2015, s. 53–57) skriver i sin bok 

hade vi som mål att välja ut en grupp informanter som kunde ge oss så mycket 

information som möjligt inom vårt område. Vårt primära mål var att de skulle 

vara legitimerade förskollärare och ha viss erfarenhet av att arbeta med fler-

språkiga barngrupper samt att avdelningen de arbetar på är flerspråkig. Vi an-

vände oss av kvalitativa intervjuer och mailade alla rektorer i närliggande kom-

muner om syftet med intervjun samt vilken typ av informanter vi efterfrågade. 

Vi fick ett urval förskollärare mailat till oss och valde sedan utifrån dessa med 

variation av förskolor och förskollärare i beaktning. Dock insåg vi att det var 

relativt få förskollärare av de vi hörde av oss till som faktiskt hade möjlighet 

att ställa upp på en intervju. Förskollärarna ansåg att verksamheten i en fler-

språkig barngrupp var alltför tidskrävande för att ta emot oss studenter. Ett 

flertal förskollärare meddelade även att de inte hade flerspråkiga barngrupper 

och därmed inte bedrev en verksamhet där språkstimulering av fler språk ägde 

rum. Detta ledde till att vi fick avvika från vårt primära mål och istället foku-

sera på att hitta legitimerade förskollärare som ville och kunde ställa upp. Vi 

fick istället välja informanter från en ganska liten grupp men är nöjda med 

informationen vi fick av intervjuerna från de åtta legitimerade förskollärare vi 

intervjuat. Förskollärare A har arbetat som legitimerad förskollärare i 34 år och 
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har gått diverse kurser inom flerspråkighet genom kommun och högskola. För-

skollärare A har fem olika språk på sin avdelning, totalt elva språk på hela 

förskolan. Förskollärare B har arbetat som förskollärare i 28 år och har 7,5 

högskolepoäng från Jönköpings universitet där hen läst kursen "flerspråkighet 

i förskolan". På hens avdelning florerar sju olika språk. Förskollärare C har 

arbetat som legitimerad förskollärare i åtta år och har deltagit i en kurs som 

hen har blivit erbjuden av kommunen. På denna avdelning finns sex språk. 

Förskollärare D har arbetat som legitimerad förskollärare i 29 år och har fått 

utbildningstillfällen via arbetsplatsträffarna. Hen deltagit i forum på en gemen-

sam lärplattform där man delar material, bildstöd och information som verktyg 

kring flerspråkighet som fortbildning. På denna avdelning finns två språk. För-

skollärare E har arbetat i tio år och har inte gått någon extra kurs eller fortbild-

ning inom flerspråkighet. Avdelningen som förskollärare E arbetar på besitter 

två språk. Förskollärare F har arbetat inom barnomsorg och skola i sammanlagt 

20 år, då hen även är utbildad lärare upp till årskurs sju. Hen har arbetat större 

delen av sitt yrkesverksamma liv i förskolan. Förskollärare F har ingen fort-

bildning inom flerspråkighet men deltagit på diverse föreläsningar om ämnet. 

Hen har fyra språk på sin verksamma avdelning. Förskollärare G har varit le-

gitimerad förskollärare i 17 år och har ingen speciell utbildning eller fortbild-

ning inom flerspråkiga barngrupper. På hens avdelning finns sju språk. Förs-

kollärare H har arbetat som legitimerad förskollärare i tio år varav åtta i fler-

språkiga barngrupper. Hen har ingen specifik utbildning eller fortbildning 

inom flerspråkiga barngrupper men deltagit på föreläsningar och kompetens-

utvecklingsdagar inom ämnet. Förskollärare H har sex språk på sin avdelning.         

5.3 Genomförande 
Vi valde semistrukturerad intervju med förutbestämda frågor som grund där 

informanterna svarade utifrån tidigare erfarenheter och uppfattningar kring den 

ställda frågan. Följdfrågor ställdes och man får på så vis ett samtal och en even-

tuell diskussion kring ämnet som rör den ställda frågan. När vi började formu-

lera frågor till våra intervjuer tog vi hjälp av Christoffersen och Johannessens 
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(2015, s. 86–87) intervjuguide. Först formulerade vi några få introduktionsfrå-

gor för att starta intervjun på ett avslappnat sätt där informanten skulle känna 

sig bekväm i situationen, men också för att öppna intervjun med frågor riktade 

till studiens syfte. Vi ville behålla den röda tråden i förhållande till våra fråge-

ställningar under intervjun. Detta gjorde att vi länge diskuterade frågorna och 

hur de skulle kunna formuleras för att beröra vårt syfte med studien. Vi kom 

till slut fram till att vi ville beröra två områden, pedagogiskt arbetssätt och för-

skollärares erfarenheter kring högläsning. Förskollärarens tidigare erfarenheter 

kan vara av stor vikt gällande det pedagogiska arbetssättet i en kvalitativ hög-

läsningssituation. Vår andra forskningsfråga syftar till att synliggöra förskol-

lärarnas resonemang kring huruvida deras arbetslivserfarenhet genomsyras i 

det pedagogiska arbetet. Detta gjorde det enklare att utforma mer specifika och 

uttömmande frågor. I formuleringen av våra huvudfrågor reflekterade vi 

mycket kring ordval och vilka ord som var mest lämpade för att få ut så mycket 

som möjligt av frågorna. När vi kände oss tillfreds med våra intervjufrågor 

ställde vi dessa till ett fåtal anhöriga. Detta för att se om de uppfattade frågorna 

på samma sätt som vi hade som avsikt att de skulle uppfattas. Förskollärare B, 

G och H bad om att få frågorna i förväg för att kunna förbereda sig och ha 

möjlighet att diskutera frågorna med sitt arbetslag. Vi skickade ut frågorna till 

dessa men valde att inte skicka ut frågorna till samtliga informanter då vi fann 

det intressant om svaren skulle skilja sig åt med tanke på olika förberedelser. 

Oavsett om informanterna fick tillgång till frågorna innan eller inte ansåg vi 

att det inte skulle påverka resultatet negativt.   

Christoffersen och Johannessen (2015, s. 86–93) tar i sin bok upp vissa saker 

som forskaren måste tänka på vid en intervju. Det är viktigt att som forskare 

presentera sig, berätta för informanten vad som undersöks, hur forskaren väljer 

att dokumentera intervjun och var data sparas, dessutom ska man garantera 

anonymitet, informera om hur lång tid intervjun ungefär kommer att ta samt 

informera om att informanten får avbryta precis när hen vill. Detta är något 

som vi informerade förskollärarna vi intervjuade om, genom ett skriftligt in-

formationsbrev som vi bad informanterna att läsa igenom innan samtyckes-
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blanketten skrevs på och intervjun kunde starta. För att få en så naturlig stäm-

ning som möjligt mellan oss och informanten hade vi ett avslappnat förhåll-

ningssätt, visade intresse kring det personen berättade om och pratade lugnt 

och tydligt. Innan intervjuerna startade gick vi runt tillsammans på avdelningen 

och förskolläraren berättade kort om verksamheten och arbetssättet kring sti-

mulering av varje barns språkutveckling. Detta gjorde att vi fick en avslappnad 

och genuin start samt att vi ytligt bekantade oss med varandra. Vi upplevde att 

detta lade en bra grund för en informativ intervju eftersom vi redan utvecklat 

en kontakt med informanterna.  

Vi valde att spela in våra intervjuer med hjälp av en diktafon. Christoffersen 

och Johannessen (2015, s. 86–93) tar upp några viktiga aspekter att tänka på 

vid en sådan inspelning och dessa tog vi hänsyn till. Innan intervjun påbörjas 

bör man välja en avskild plats utan höga ljud och avbrott, lägga diktafonen 

nära informanten samt testa ljudupptagningen i diktafonen. Test av ljudupp-

tagning görs innan intervjun för att undvika störningar. Noteras uppenbara 

störningar i ljudupptagningen kan diktafonen omplaceras innan intervjun på-

börjas. Vi valde att sitta i ett tyst rum där inga onödiga ljud kunde störa ljud-

upptagningen och diktafonen placerades nära informanten för att försäkra oss 

om en tydlig inspelning. Vi intervjuade förskollärarna i konferensrum, arbets-

rum men även avskilt i personalrum. Christoffersen och Johannessen skriver 

att man under intervjun ska undvika att sitta mitt emot informanten då detta 

kan inge en formell känsla, något man vill undvika i en semistrukturerad inter-

vju. Vi upplevde att intervjun vi genomförde i konferensrummet tenderade att 

ha en dragning mot en mer formell intervju än intervjuerna vi genomförde i 

personalrummen. I personalrummen blev relationen och stämningen mer lätt-

sam under intervjuerna. Under intervjun ställde vi frågorna med tydlig och re-

lativt stark röst för att diktafonen skulle fånga upp ljudet. Vi tänkte också på 

att hålla fokus på intervjun och inte distraheras av andra saker i rummet som 

kunde störa ljudupptagningen. Vi delade upp ansvaret i genomförandet av in-

tervjun. En av oss ställde de förutbestämda frågorna och en av oss antecknade. 

Detta gjorde att vi redan innan visste vilket fokus vi skulle ha under intervjuns 

gång. Följdfrågorna ställde vi båda när vi ville fördjupa oss eller förtydliga 
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informanternas svar. Fördelar vi ansåg med att intervjua tillsammans var dis-

kussionen kring intervjuerna i efterhand då vi båda utgår från samma intervju. 

Vi kände en hög prioritet att närvara tillsammans på intervjuerna då vi från 

start kommit överens om att göra arbetets olika moment ihop. Detta för att våra 

diskussioner kring arbetet skulle ha samma utgångspunkt och få högre kvalitet. 

När intervjun var klar märkte vi ljudfilerna med förskolans namn, datum och 

tid samt sammanfattade intervjun skriftligt i hela avsnitt.  

5.4 Bearbetning av insamlade data 
Vi använde en diktafon vid ljudinspelning av våra intervjuer som vi sedan tran-

skriberade till ett Worddokument och skrev ut. Därefter raderades ljudinspel-

ningarna och vi bearbetade insamlade data genom Worddokumentet. Eftersom 

vi utgått från ett fenomenografiskt perspektiv där vi undersökte förskollärares 

uppfattningar och erfarenheter kring högläsning i en flerspråkig barngrupp be-

arbetade vi datan genom de sju stegen som den fenomenografiska analysmo-

dellen innefattar (Dahlgren och Johansson, 2019, s. 184–188). Först bekantade 

vi oss med materialet och läste då igenom intervjuerna ett flertal gånger indi-

viduellt och diskuterade sedan vad som kommit fram i intervjuerna. Det andra 

steget benämns som kondensation vilket innebär att analysen påbörjas. Vi färg-

markerade likheter mellan informanternas utsagor och övriga relevanta data 

kopplat till syfte och frågeställningar. Detta för att i senare skede kunna sortera 

data och se mönster mellan de olika passagerna. Utifrån de färgmarkerade pas-

sagerna analyserade vi kring likheter och skillnader i intervjuerna eftersom 

forskaren i det fenomenografiska perspektivet försöker se variation i informan-

ternas beskrivningar. Efter analysen av likheter och skillnader grupperade vi 

styckena utifrån huruvida de kunde kopplas till varandra. Grupperingarna for-

mades utifrån våra färgmarkerade stycken genom att vi gjorde en anteckning 

på vilka informanter som beskriver samma fenomen. Genom att få syn på dessa 

likheter genom informanternas svar fick vi även syn på skillnader i de olika 

intervjuerna. När vi skulle påbörja artikulering av kategorierna utgick vi ifrån 

våra anteckningar i dokumentet där det tydligt framgick vilka informanter som 

uttalat sig likartat. Vi bearbetade en kategori i taget där vi diskuterade fram hur 
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mycket som skulle rymmas inom en kategori och var gränsen skulle dras. Detta 

ledde till att vi både fick arbeta fram fler kategorier under vägens gång men 

också fläta samman vissa kategorier med gemensam utgångspunkt. När vi 

kände oss tillfreds med våra kategorier namngav vi dessa med grund i vad som 

rymdes i dem med tydlig koppling till vårt syfte och frågeställning för att läsa-

ren ska kunna se sambandet i studien. Den sista delen av analysmodellen kallas 

kontrastiv fas där forskaren grundligt går igenom kategorierna för att se om 

innehållet i olika kategorier speglar samma fenomen. Dessa eventuella katego-

rier bildar då istället en ny. Genom bearbetning med hjälp av den fenomeno-

grafiska analysmodellen behandlar våra kategorier det mest centrala från in-

formanternas beskrivningar och uttalanden där varje grupp innehåller exklusivt 

material.  

5.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017, s. 63–69) skriver om god forskningssed. Med god 

forskningssed lyfter vetenskapsrådet riktlinjer kring hur forskning ska gå till 

för att den ska hålla hög validitet och vara sanningsenlig.  

Vi samlade in data via kvalitativa intervjuer som kräver att vi tog särskild hän-

syn till vissa aspekter under datainsamlingen. När vi gjort våra intervjuer har 

vi följt dessa fyra huvudkrav som även Christoffersen och Johannessen lyfter 

(2015, s. 45–51), informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Vi skrev ett informationsbrev innan vi påbörjade intervju-

erna. I informationsbrevet skrev vi ner det informanten har rätt att ta del av. Vi 

skrev om vad vår studie skulle syfta till, hur vi skulle behandla deras person-

uppgifter som i vårt fall var namn, vilken förskola de arbetade på och vilken 

kommun de arbetade i. Vi informerade också om vad deras svar på intervju-

frågorna skulle användas till och att vår insamlade data endast skulle användas 

till examensarbetet för att sedan förstöras. Vidare informerade vi om vad deras 

deltagande i studien skulle innebära för deras del samt att deltagandet var fri-

villigt och att de när som helst kunde återkalla detta utan angivet skäl, dock 

förändrar det inte redan insamlade data. Nyttjandekravet informerade vi om i 

anslutning till intervjun där vi garanterade informanterna att insamlad data 
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endast skulle användas till studiens syfte och inget annat. Vi avslutade inform-

ationsbrevet med att skriva namn på oss studenter och vår handledare samt våra 

kontaktuppgifter. Informanterna fick till en början läsa igenom vårt informat-

ionsbrev och sedan skriva under samtyckesblanketten. Genom att skriva under 

samtyckesblanketten godkände informanterna att de tagit del av vårt informat-

ionsbrev. Detta medförde att vi kunde försäkra oss om att informanterna kände 

till de villkor och riktlinjer vi ansvarade för samt deltagandets betydelse. Till 

vår fördel ville alla informanter svara på alla intervjufrågor, många av dem 

med väl utvecklade svar. Även tystnadsplikt om våra genomförda intervjuer 

och informanter är något vi har i noga beaktning. Information och svar från 

intervjun förs inte vidare utan används endast till studiens syfte. Svar från den 

enskilde informanten hålls inom ramen för studien och återkopplas inte till vare 

sig rektor eller andra obehöriga.  

5.6 Metodkritik 
Reliabilitet står inom forskning för hur tillförlitliga data är. Hur hög reliabili-

teten är beror på hur noga och exakta undersökningens data är, vilka data som 

används, vilket sätt de samlats in på och hur man bearbetar dessa (Christoffer-

sen & Johannessen, 2015, s. 21–22). Man behöver samla in tillräckligt med 

data på ett noggrant sätt för att kunna dra slutsatser av det som sagts. Man ska 

som forskare undvika att dra egna slutsatser och det är viktigt att strukturera 

sitt arbete noggrant (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen, 2014, s. 51). Vi har i 

vår studie tydligt beskrivit vårt tillvägagångssätt med våra intervjuer och hela 

tiden hållit oss till vårt syfte. Vi anser att vår studie har en hög reliabilitet då vi 

i vårt resultat presenterar citat tagna från intervjuerna med legitimerade förs-

kollärare som styrker det vi presenterar i resultatdelen på ett tillförlitligt sätt. 

Vi har valt att använda intervju som metod i vår studie och får lita på att de 

informanter vi intervjuat talar sanning utifrån egna erfarenheter för att få så 

hög reliabilitet som möjligt. Våra informanter är handplockade av berörda rek-

torer utifrån de mail vi skickade ut till samtliga rektorer i kringliggande kom-

muner. De informanter som var intresserade av att deltaga i en intervju åter-
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kopplade sedan till oss och samtliga hade ett brinnande intresse kring flersprå-

kighet i förskolan vilket vi såg som fördelaktigt i vår studie kopplat till vårt 

syfte. Utifrån de informanter som hörde av sig valde vi ut åtta att träffas för 

intervju.  

Vår studie kan inte appliceras på alla förskollärares profession och yrkesroll 

då våra informanter har ett brinnande intresse för flerspråkighet och samtliga 

är verksamma i flerspråkiga barngrupper. Generaliserbarheten påverkas av att 

det frivilliga deltagandet från våra informanter präglades av ett stort engage-

mang kring flerspråkighet. Ett mer slumpmässigt urval med förskollärare från 

både flerspråkiga förskolor och icke flerspråkiga förskolor hade sannolikt lyft 

ett annat perspektiv och andra aspekter kring högläsning.  

Validitet i en studie innebär forskarens sätt att mäta det som är avsett att mäta. 

För att nå en hög validitet handlar det om att välja lämplig metod, lämpliga 

frågor och på andra sätt visa att studien har en hög validitet. Validitet kan också 

beskrivas som trovärdighet eller meningsfullhet som nås i en studie (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén, 2014, s. 53–55). 

Vid utformningen av intervjufrågorna var vi mycket angelägna om att frågorna 

skulle ha en tydlig koppling till våra frågeställningar. När vi gjort några inter-

vjuer på anhöriga märkte vi snabbt vilka frågor som syftade till frågeställ-

ningen och vilka som inte gjorde det. Dessa frågor formulerade vi om tills vi 

var tillfreds med alla intervjufrågor. Vi anser att detta sätt att utforma intervju-

frågorna på stärker studiens validitet då vi med extra precision format frågor 

som tydligt kopplas till vårt syfte och våra frågeställningar.  
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6 RESULTAT 

Nedan presenterar vi det resultat som vi har fått fram i våra intervjuer. Vi har 

valt att presentera intervjuerna i åtta områden, högläsningens fördelar för barns 

språkutveckling, problematik kring högläsning, pedagogisk planering, förs-

kollärares arbetssätt, förskollärares förhållningssätt, val av litteratur, material 

och samverkan med hemmet. Detta för att tydliggöra de olika delarna som 

framkommit från våra informanter. Vi har avidentifierat våra informanter och 

har i vår resultatpresentation namngett dem som förskollärare A, B, C, D, E, 

F, G och H.  

6.1 Högläsningens fördelar för barns språkutveckling 
I våra intervjuer framkommer det tydligt att samtliga informanter anser att hög-

läsning är av stor vikt i förskolans verksamhet, för alla barns språkutveckling 

oavsett modersmål eller flerspråkighet.  

Alla barn får lära sig nya ord. (Förskollärare A) 

Högläsningssituationen är en samtalsarena där man har möjlighet att 
kunna få med sig mycket tillsammans med barnen. Man får språk och 
ordförråd kopplat till bilder. Men också upprepningar av ord och för-
ståelse för olika sammanhang. (Förskollärare B) 

Den är ju superviktig, för alla barn. Det utvecklar både fantasi och 
språk. (Förskollärare B) 

Stor betydelse för att stimulera språkutvecklingen. Barn utvecklar sitt 
talspråk, begrepp och ordförråd. (Förskollärare D) 

Ju mer vi läser för barn desto större ordförråd tillägnar de sig samt 
språkförståelsen blir större. (Förskollärare E) 

Det kan ge ett ökat intresse för litteratur, läsning och skrivning. 
(Förksollärare F) 

Stor betydelse för bland annat barnens språk, läs och skrivutveckling. 
(Förskollärare G) 

För de med ett annat modersmål än svenska blir det en chans att höra 
och lära sig nya ord. (Förskollärare H) 
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Tre av informanterna lyfter också högläsningen som en särskilt gynnsam situ-

ation. De menar att barnen kommer i kontakt med det litterära språket som inte 

används i de vardagliga situationerna. 

Det ger väldigt mycket. Barnen möter ord i böcker som inte kommer 
vardagligt. (Förskollärare C) 

Genom att läsa böcker presenterar man andra ord än vad man kanske 
använder till vardags. (Förskollärare H) 

En barnbok innehåller ett mer varierat och avancerat språk än vanligt 
vuxensamtal gör. (Förskollärare D) 

En central del av högläsningens betydelse, och som återkommer i förskollärar-

nas beskrivningar, är barns möjlighet att utveckla sin kulturella förståelse. Ge-

nom att synliggöra litteratur på alla barns olika hemspråk ger det möjlighet till 

en bredare förståelse för de olika kulturerna på avdelningen och förskolan.   

Barnen lär sig att det är något väldigt naturligt att vi har många språk. 
Vi hoppas att de välkomnar alla kulturer när de växer upp. (Förskol-
lärare A) 

Vi är en värld och det finns fler språk än bara svenska. (Förskollärare 
C) 

Högläsning kan ge barn med olika bakgrund och språk en gemensam 
läsupplevelse som förmedlar läsglädje, språkets melodi och uttrycks-
möjligheter. En gemensam plattform. (Förskollärare D) 

Det är också gynnsamt att ta in böcker/berättelser från samtliga kul-
turer på avdelningen. Det genererar större förståelse för andra kul-
turer. De barn som har ett annat språk/kultur växer av att få inkludera 
sina vänner i sina berättelser de kanske får höra i hemmet och i sitt 
ursprungsland. (Förskollärare E) 

Gynnsamheten kan vara om man får med sig barn med andra språk 
och de kan delge de andra barnen. (Förskollärare G) 

6.2 Problematik kring högläsning 
Den mest framträdande problematiken som lyfts i intervjuerna är den språkliga 

bristen hos både barn och pedagoger. Som informanterna belyser försvåras 

högläsningen då alla inblandade inte behärskar ett och samma verbala språk. 

Pedagoger som inte behärskar ett särskilt språk kan ha svårighet att fånga de 
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barnen med just detta modersmål menar både förskollärare A och C. Förskol-

lärare B lyfter samma problematik, men ur barnens perspektiv. 

Om man inte har språket fullt ut och förståelsen kan man ju tröttna. 
Men man får som pedagog försöka lägga det på en bra nivå. (Förs-
kollärare B) 

I våra intervjuer framkommer svårigheten att tillgodose varje barns behov 

kring den språkliga upplevelsen, då en flerspråkig barngrupp kan innehålla va-

rierade språkliga kunskaper. De menar att det är svårt att fånga upp just dessa 

individer och göra högläsningen mer förståelig för alla barn oavsett moders-

mål.  

Att kunna fånga upp och tillgodose alla barn i en barngrupp med flera 
språk, behov och bakgrund. Att alla får en möjlighet med högläsning 
på sitt modersmål. (Förskollärare D) 

Det kan vara svårt att fånga de barn som inte förstår alla ord. (Förs-
kollärare E) 

Utmaningen är att göra innehållet i boken tillgängligt för alla barn 
oavsett modersmål. (Förskollärare F) 

Svårt att fånga alla barn då det alltid kommer vara någon/några som 
inte förstår språket och innehållet. (Förskollärare G) 

Förskollärare H menar att svårigheten ligger i att välja en bok med rätt svå-

rigehtsgrad. Svaret har inte en tydlig koppling till de flerspråkiga barngrup-

perna utan upplevs vara en problematik i svenskspråkiga barngrupper också, 

då språkkunskaperna varierar markant oavsett modersmål.  

Samtliga informanter tar även upp organisatoriska faktorer som skapar proble-

matik i högläsningssituationerna. De lyfter aspekter som inte handlar om 

språkliga olikheter utan som syftar till förskolans komplexa arbetssituation, där 

tidsbrist är ett ständigt problem. Förskollärare F lyfter även barngruppernas 

storlek som en utmaning vid individanpassad högläsningssituation. Hen menar 

att högläsning i mindre barngrupper ses som väldigt gynnsamt.  

Man får nästan alltid kämpa för att högläsningen ska finnas kvar. 
(Förskollärare A)  
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Ibland kan det vara stora grupper så det är svårt att fånga barnen. Man 
kanske inte har möjlighet att ha en mindre grupp med bara de berörda 
barnen där man kan lägga nivån på rätt höjd. (Förskollärare B) 

Det som har varit problemet är att de barnen som går på vila inte blir 
lästa för då vi läser efter lunchen. Då har vi lagt in onsdagar där de 
blir lästa för genom planerad högläsning. (Förskollärare C) 

6.3 Pedagogisk planering 
Några av informanterna lyfter brist på tid när de resonerade kring planering av 

högläsningssituationer. Förskollärare A och B har båda mer än 20 års erfaren-

het av förskolans verksamhet samt en kurs i arbetet med flerspråkiga barngrup-

per på 7,5 hp. De båda lyfter erfarenheten som en tillgång i högläsningssituat-

ionerna när det handlar om att vara spontana och flexibla. Genom sin erfaren-

het har de samlat på sig arbetssätt som är gynnsamma vid behov.  

Sen måste man ha lite i bagaget på något vis, att man är lite förberedd. 
Såhär kan man kan göra, lite erfarenhet. (Förskollärare A) 

Men även va spontant, det kan hända saker som man inte räknat ut. 
Att man hela tiden är flexibel och ändrar sitt sätt. Det är viktigt att 
lägga nivån så man fångar upp alla, så alla får möjligheten att få med 
sig någon sorts bit av det man gör. Sen kanske inte alla kommer 
fastna för det eller förstå. (Förskollärare B) 

Förskollärare B resonerar att högläsning i en flerspråkig barngrupp är en stän-

dig process som hela tiden utvecklas. Hen lyfter även ambitionen att kartlägga 

och utvärdera högläsningssituationerna för att kunna hjälpa och stötta varje 

enskilt barn i deras språkutveckling.  

Vi har pratat om att vi ska kartlägga våra barn. Vi har lite matriser, 
vi har inte testat de så mycket än men det är något vi tänker framöver. 
Där har man möjlighet att gå in och kolla det enskilda barnet. Då kan 
man kolla på hur vad barnet får med sig från högläsningen exempel-
vis. (Förskollärare B) 

Förskollärare D och F lyfter det tematiska arbetssättet på avdelningen som en 

utgångspunkt vid planering av högläsningssituationerna.  

Skapa en röd tråd som följer tema och den övriga verksamheten. 
(Förskollärare D) 
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Våra planerade högläsningssituationer ligger ofta inom ramen för 
våra strukturerade språksamlingar inom Bornholmsmodellen eller i 
vårt tema. (Förskollärare F) 

Barns behov och intresse framkommer också som en central del i planeringen. 

Förskollärare G och D menar att de utgår från barngruppen och barnens intres-

sen och behov vid planering av högläsningen.  

Beroende på barngruppen och antal barn med flerspråkighet funderar 
jag på vilka verktyg jag ska använda för att få med alla barnen så det 
gynnar deras språkutveckling. (Förskollärare G) 

Följer barnens intresse och behov. (Förskollärare D) 

Förskollärare E och H beskriver inte hur de resonerar kring planering av hög-

läsningssituationerna utan motiverade istället sina val av litteratur till högläs-

ningen (se avsnitt 6.6).  

6.4 Förskollärares arbetssätt 
Förskollärare A, B och E lyfter mimik som ett verktyg vid högläsning i en 

flerspråkig barngrupp. De använder sig av röst, ansiktsuttryck, dialog och 

kroppsspråk för att hålla kvar alla barn i högläsningen, oavsett språkliga kun-

skaper. Förskollärare D nämner att hen använder sig av förtydligande pedago-

gik vid högläsningssituationerna, på vilket sätt framkommer inte.  

Man får försöka med mimik. (Förskollärare A) 

Ögonkontakt, man checkar av kollar så att de har förstått. (Förskol-
lärare B) 

Jag märker på de barn som inte har ro att sitta och lyssna på en bok 
att ju mer intresserad jag som pedagog verkar desto mer intresserade 
blir de och lyssnar längre och längre varje gång. Under tiden jag läser 
brukar jag titta på barnen för att få med dem i handlingen och då ser 
jag vilka barn jag behöver fånga upp mer. (Förskollärare E) 

I sex av intervjuerna framkommer boksamtalen som en central och viktig del i 

högläsningssituationerna. De arbetar aktivt med återberättande av böckerna, de 

har en dialog med barnen under högläsningssituationerna och samtalar om 

bokens handling tillsammans. I dessa samtal involveras de olika språken på ett 

naturligt sätt och ökar möjlighet till barns språkutveckling.  
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Först har jag lite koll på vad det är för språk och försöker lyfta fram 
dessa genom att fråga vad olika ord heter på deras språk. (Förskollä-
rare A) 

Att jag är intresserad och aktiv samt har en dialog med alla barn som 
är med och att de får prata så jag förstår att de hänger med och tycker 
det är roligt. (Förskollärare B) 

Vi pratar innan vi börjar läsa om vad vi tror att den kommer handla 
om utefter det vi ser på framsidan. Jag brukar stanna upp vid hög-
läsnignssituationen när jag kommer till ord barn inte förstår och för-
klara dem. Efter att vi läst boken pratar vi om vad den handlade om. 
(Förskollärare E) 

Jag tar min utgångspunkt i boksamtalet, anpassat efter min barn-
grupps förutsättningar. (Förskollärare F) 

Föra en dialog med barnen om vad som händer och vad vi läser. Dis-
kutera och samtala kring bokens innehåll. (Förskollärare G) 

Den gemensamma läsupplevelsen skapar frågeställningar, diskuss-
ioner och tillfällen att ta del av andras tankar samt att framföra mina 
egna. (Förskollärare D) 

Gemensamt för våra intervjuer är resonemangen kring det konkreta materialet 

(se avsnitt 6.7) som komplement till högläsningen i en flerspråkig barngrupp. 

Samtliga lyfter vikten av att involvera även konkret material i samband med 

högläsningen för att skapa förutsättningar för alla barn att kunna delta, oavsett 

modersmål eller flerspråkighet. Förskollärarna använder sig av dessa konkreta 

material som ett arbetssätt. Förskollärare A och B uttrycker att de arbetar aktivt 

med materialet för att hålla kvar barnen i högläsningssituationerna. Förskollä-

rare F och G menar att bilder är ett förmånligt arbetssätt när berättelsens hand-

ling behöver tydliggöras.      

Helst att man har något konkret material som hjälp att försöka hålla 
kvar barnen. (Förskollärare A) 

Man kan hämta en bild, figur eller något djur som gör att de hänger 
med. (Förskollärare B) 

Ibland tar vi fram flanosagan. (Förskollärare C) 

Arbetar mycket med bilden samt konkret material som utgångspunkt. 
(Förskollärare F) 

Har man barn med annat språk är det än mer viktigt att visa bilder 
och försöka förklara kring handlingen i boken. (Förskollärare G) 
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Förskollärare D använde sig av drama och bild som estetisk inlärningsmöjlig-

het. Hen lät barnen gå i roll och dramatisera sagan som lästes samt att barnen 

fick vara med och skapa bilder till händelseförloppet i sagan. Även förskollä-

rare F arbetade med att dramatisera sagor tillsammans med barnen i högläs-

ningssituationerna men även efteråt för att återberätta sagan.      

6.5 Förskollärares förhållningssätt 
Nedan presenteras åsikter från några intervjuer. Förskollärarna fick uttrycka 

vad de ansåg vara extra viktigt i sitt förhållningssätt till högläsningssituation-

erna i barngruppen. Vi presenterar hur förskollärarna själva upplever sitt för-

hållningssätt till högläsning och på vilket sätt, eftersom alla ansåg att högläs-

ningen är en otroligt viktig del av förskoleverksamheten.  

Jag försöker förklara för barnen också, då de äldre barnen kanske har 
svårt att sitta still förklarar jag att om du lyssnar här så har du bättre 
möjlighet att lära dig själv att läsa och förklara varför. (Förskollärare 
A) 

Vi tar hjälp av barnen och sedan skriver vi på fonetiskt språk. De 
lyser upp och tycker det är så kul. Så kan man göra med böcker, att 
man lär sig något ord eller en mening på t.ex. arabiska. Det betyder 
så otroligt mycket för de barnen som är flerspråkiga. (Förskollärare 
B) 

De kanske har med en bok på ett språk jag inte behärskar, men då 
kan vi kolla på den, kanske lära oss känna igen texten och bläddra i 
boken för att bekanta sig med den. (Förskollärare C) 

Försöka skapa mångfald och olika infallsvinklar. (Förskollärare D) 

Jag sitter på golvet tillsammans med barnen samtidigt som man läser. 
(Förskollärare G) 

Det gäller att tänka mer i termerna av att ”det som är bra för ett barn 
är bra för det stora flertalet”. (Förskollärare F) 

Förskollärare E har en vision om att alltid vara förberedd genom att ha läst 

boken själv innan hon läser den högt i en högläsningssituation. Hen försöker 

även anpassa sig efter barngruppen vid högläsning och hitta en gemensam 

nivå. Förskollärare H nämner inte ett specifikt förhållningssätt kring högläs-

ningssituationerna.  
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6.6 Val av litteratur 
Förskollärare A, C, H, D lyfter barnens delaktighet i att välja litteratur. Barnen 

fick vara med och välja bok antingen ur förskolans bibliotek eller medhavd 

bok hemifrån som pedagogerna sedan använde i högläsningen.  

Ibland får ju barnen välja böcker och ta med sig böcker hemifrån. 
(Förskollärare A) 

Barnen får ta med sig sin favoritbok eller serietidning hemifrån. (För-
skollärare C) 

Låter oftast barnen vara med och välja bok för att fånga deras intresse 
för berättelsen. Främst skönlitteratur eller faktaböcker för barn. (För-
skollärare H) 

Gör barnen delaktiga i val av litteratur genom språk, intresse och be-
hov. (Förskollärare D) 

I två av våra intervjuer framkommer barnens olika hemspråk som en avgörande 

faktor för förskollärarnas val av litteratur till högläsningssituationerna. De me-

nar att synliggörandet av alla barns hemspråk genom litteraturen på förskolan 

är viktigt. De vill även genom litteraturen synliggöra dessa olika språk.  

När jag åker till biblioteket ser jag till att få med mig böcker på t.ex. 
arabiska. Att man tar med sig böcker på olika språk så man kan visa 
barnen att det finns olika språk. (Förskollärare A) 

Det är viktigt att man har böcker på förskolan från alla olika kulturer 
och länder. Det är viktigt för de barnen som har annat hemspråk att 
man synliggör att deras språk finns på avdelningen. (Förskollärare 
B) 

Förskollärare B, C och E lyfter två olika aspekter kring vilken typ av litteratur 

de väljer till högläsningssituationerna. Förskollärare B menar att hen väljer 

böcker som barnen associerar till, t.ex. vardagshändelser, medan förskollärare 

C och E väljer böcker som hen tror att barnen tycker är roliga och lustfyllda. 

Sådana som de kan känna sig bekväma i och känna igen sig i. Sådana 
situationer där man vet att barnen har koll på läget och att de känner 
igen sig. T.ex. familjelivet, djur de känner igen, vardagssituationer. 
(Förskollärare B) 

Det blir ju någonting som är lustfyllt och de tycker är roligt. Någon-
ting de tycker är kul, då blir det lättare att fånga dem. Man vet ju vad 
de tycker är roligt. (Förskollärare C) 
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Jag försöker välja böcker jag tror att barnen för tillfället tycker är 
spännande, intressant och så vidare. Helt enkelt som kommer fånga 
barnens intresse. (Förskollärare E) 

Enklare bilderböcker och olika svårighetsgrad anpassat till den specifika barn-

gruppen är något som läggs fram i intervjuerna. Förskollärare B, C, D och G 

resonerar kring sina litteraturval med detta i beaktning.  

Det är oftare enklare böcker, försöka ha brett utbud med olika svå-
righetsgrader av böcker. (Förskollärare B) 

Kanske inte alltid för långa böcker. Kanske inte väljer en bok som 
tar mer än tio minuter. De mer avancerade böckerna kan man ta när 
boken finns i det fria valet. (Förskollärare C) 

Högläsning på rim och enklare texter som barnen kan bli delaktiga i 
till exempel ”Petter och hans fyra getter”. (Förskollärare D) 

Böcker med mycket bilder, mer samtala om bilderna än läsa. (Förs-
kollärare G) 

I de planerade högläsningssituationerna bestäms litteraturvalen av det 

speicifka tema som arbetas med på avdelningen, menar förskollärare F. Om 

barnen är delaktiga i dessa litteraturval framgår inte. Hen menar dock att bar-

nens val av litteratur får ta plats i den spontana högläsningen.  

6.7 Material 
Samtliga informanter använder bilderboken som huvudsakligt material och 

hjälpmedel. Förskollärare B, C, D och F lägger även fram flanosagan som yt-

terligare vanligt använt material i högläsningssituationerna.  

Förskollärare A och B använder sig även av diverse figurer så som handdockor, 

dockor och leksaksdjur för att förstärka och tydliggöra bokens handling. Me-

dan förskollärare D lyfte sagopåsen med konkreta material som komplement 

till boken.  

Det kan va att jag har med mig några figurer för att få lite mer för-
förståelse och för att enklare förklara. (Förskollärare A) 

Vi använder oss av sagopåsar med konkreta saker i kombination med 
dokumentkamera då alla ser samtidigt i stort format. (Förskollärare 
D) 
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De digitala verktygen nämndes av förskollärare B, C, H, D, E, F och G men 

inte av förskollärare A. Denna typ av material används för att förenkla högläs-

ningssituationerna i en flerspråkig barngrupp då förskollärarens språkliga 

kompetens inte räcker till varje enskilt barns behov. Förskollärare C och E lyf-

ter även vikten av att arbeta med de digitala verktygen för att barnen ska få 

möta varierade berättarröster. Dokumentkamera är något både förskollärare E 

och F använder sig aktivt av i högläsningsituationerna för att synliggöra berät-

telsen för ett större antal barn. Även förskollärare G nämner digitala redskap 

så som lärplattan och Ugglo som hjälpmedel vid högläsning i flerspråkiga 

barngrupper. Det som skiljer sig i intervjuerna är att förskollärare G även tar 

hjälp av QR-koder kopplat till olika böcker på exempelvis Ugglo, vilket inte 

nämns i de andra intervjuerna.  

Vi har ett arbetsverktyg som heter Ugglo på paddan, då kan man ha 
olika språk där med samma bok. Så man kan arbeta med samma bok 
fast på olika språk. (Förskollärare B) 

Vi jobbar med lärplattor, allt från klipp från Youtube till sagor där 
barnen möter andra berättarröster. (Förskollärare C) 

Appen Ugglo på iPad, där barnen kan höra böcker på sitt språk. Bar-
nen jag läser för får vara med och välja vilken/vilka böcker som vi 
ska läsa/lyssna på. (Förskollärare H) 

Använder inläsningstjänsten Ugglo, som också har flera böcker med 
teckenstöd i form av TAKK och teckenspråksstöd. Barnen kan kan 
här lyssna på en bok både på svenska och sitt eget modersmål om och 
om igen. (Förskollärare D) 

Polyglutt som kommunen valt att köpa in. Polyglutt är ett material 
där barnen/pedagoger kan välja böcker som blir upplästa. Jag brukar 
även använda mig av projektor när jag läser eller använder mig av 
Polyglutt. Jag tror att det är viktigt att barnen får höra olika röster 
som läser upp böcker. Alla har olika sätt att läsa högt och olika into-
nation. (Förskollärare E) 

Dokumentkamera används för att öka delaktigheten så att alla ser bra. 
Ibland finns boken i digital form till exempel via Ugglo vilket också 
kan vara en hjälp. (Förskollärare F) 
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6.8 Samverkan med hemmet 
Samverkan med hemmet tas upp i tre av våra intervjuer där förskollärare B, C 

och F resonerar kring att högläsning av böcker även behöver förankras i hem-

met. Förskollärare B och F beskriver hjälpen av vårdnadshavare vid översätt-

ning av böcker och ord som fördelaktigt i arbetet med högläsning i en flersprå-

kig barngrupp. Förskollärare C yttrar att de uppmuntrar föräldrar att låna hem 

böcker och läsa mer hemma tillsammans med barnen. Detta görs via föräldra-

möten eller via deras digitala plattform.  

Föräldrarna kan översätta genom att låna hem böcker och läsa 
hemma. (Förskollärare B) 

Om behov finns kan det behövas förstärkning med barnets egna mo-
dersmål. Här kan jag ta hjälp av vårdnadshavare om möjlighet finns 
eller försöka få översättning av enstaka ord på annat sätt. (Förskollä-
rare F) 

Vi försöker vara på föräldrarna om att läsa böcker hemma innan bar-
nen går och lägger sig eller bara försöka få in det någon gång per dag 
och sitta med barnen och läsa böcker. Vi gör det här och om ni gör 
det hemma kommer det bli ännu bättre och vi är på samma spår. (För-
skollärare C) 

Förskollärare D och F nämnde samverkan med institutionen SFI (svenskun-

dervisning för invandrare) som komplement när deras egen språkkunskap i 

andra modersmål brast.  

Samarbete med SFI där personer därifrån kommer ut till förskolan. 
De använder samma böcker som vi läser på svenska fast på barnens 
modersmål i språksamlingar med barnen. (Förskollärare D) 

Vi har vid flera tillfällen haft möjlighet till samarbete med SFI där 
barn med annat modersmål har fått möjlighet att höra våra vanligaste 
böcker och sagor på sitt eget språk. Det har varit väldigt uppskattat 
och stärkt dessa barn mycket upplever jag. (Förskollärare F) 
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7 DISKUSSION 

I vårt resultat framkommer bristen på planeringstid hos informant A och B, de 

lyfter däremot sin 20 års långa erfarenhet som en tillgång i planeringen av hög-

läsningssituationen. Forskning visar på att förskollärare besitter kompetens i 

att förbereda och individualisera aktiviteter för att främja varje barns språkut-

veckling (Honig, 2007, s. 602–611). Denna kompetens och pedagogiska pla-

nering kring språkutveckling för varje enskilt barn framkom inte i våra inter-

vjuer med förskollärare A och B då deras primära beskrivning av planeringen 

var brist på tid och pedagogiskt arbete utifrån erfarenheter. Något förskollä-

rarna tog upp i samband med den pedagogiska planeringen var att deras erfa-

renhet med flerspråkiga barngrupper var ett gynnsamt arbetsverktyg som för-

enklade högläsningssituationerna. Förskollärare A och B upplevde att de ge-

nom sina erfarenheter kring flerspråkiga barngrupper kunde plocka fram gynn-

samma metoder som gav barnen möjlighet att utveckla sina verbala språkkun-

skaper, trots att en pedagogisk planering inte alltid genomförts. Förskollärare 

F, G och B resonerar kring högläsningssituationen som en språkutvecklande 

aktivitet då dessa tre informanter tydligt nämner att de planerar situationen 

kopplat till språkstimulering hos varje enskilt barn oavsett modersmål. Däre-

mot menar majoriteten av informanter att planerade högläsningssituationer är 

de som genererar mest gällande barns språkutveckling samt att de skulle vilja 

arbeta mer kring pedagogisk planering inför högläsningssituationerna. Förs-

kollärare B hade som ambition att arbeta med någon form av matris och utvär-

dering kring högläsningen för att kunna dokumentera och utveckla varje en-

skilt barns verbala språk, både modersmål och svenska språket samt de övriga 

språk som florerade på avdelningen. Genom att planera en undervisningssitu-

ation utifrån högläsningen kan förskollärarna undvika stagnering kring barns 

språkliga utveckling i sitt modersmål. Forskning menar att om undervisning 

kring barnets modersmål brister finns det risk för komplikationer för barnet i 

ett senare skede, t.ex. att föräldrar har svårt att upprätthålla sin föräldraroll vid 

kommunikationssvårigheter på grund av olika kunskaper i det gemensamma 

språket (McGlynn-Stewart m.fl., 2019, s. 694).    
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Precis som vårt resultat visar på är högläsning en viktig del i förskolans verk-

samhet. Inte endast högläsningen i sig utan också boksamtal som förskollä-

rarna öppnar upp för tillsammans med barnen. Även Alatalo och Westlund 

(2019, s.18–19) skriver att boksamtal främjar varje barns språkutveckling. För-

skollärare B beskriver högläsningssituationerna som en samtalsarena där man 

tillsammans med barnen genom boksamtal erövrar mycket ny kunskap, såsom 

ordförråd och förståelse. Även förskollärare E, F, G och D lyfter boksamtalen 

som ett arbetssätt i högläsningssituationerna. Förskollärare E och G nämner att 

de diskuterar bokens innehåll och bilder samtidigt som de läser boken tillsam-

mans med barnen. De stannar upp i texten och bearbetar diverse frågeställ-

ningar beroende på vad barnen uppmärksammas på. Förskollärare E pratar hy-

poteser kring boken utifrån bokens framsida och återkopplar efter läsningen 

tillbaka till deras hypoteser om bokens handling. Förskollärare G för en dialog 

med barnen kring bokens innehåll och vad som händer löpande under läsning-

ens gång. Hen öppnar upp för samtal och diskussion kring bokens innehåll. 

Alatalo och Westlund (2019, s. 18–19) menar att barnen skapar en större språk-

produktion och får ett ökat ordförrråd genom boksamtal. Alatalo och Westlund 

(2019, s. 18–19) menar även att samtal kring böcker främjar barns förståelse 

och språkutveckling. Förskollärare D beskriver den gemensamma läsupplevel-

sen som en plats för barnen att diskutera kring sina tankar, lyssna in andra men 

också att dela med sig av sina egna. Förskollärare D menar att detta öppnar upp 

för frågeställningar hos barnen av språklig karaktär. Honig (2007, s. 602) lyfter 

berättandet som en central del för utveckling av barns verbala språk och anser 

att boksamtal, alternativt interaktiva högläsningssituationer, är särkilt viktigt i 

flerspråkiga barngrupper med flera kulturer. Boksamtal i en flerspråkig barn-

grupp betonas som viktig och stämmer överens med den sociokulturella 

aspekten på högläsningssituationen där Vygotskij menar att språk och kommu-

nikation mellan individer är nyckeln till lärande och interaktionen mellan indi-

vider är en förutsättning för varje barns språkutveckling. Samtliga resultat i vår 

studie involverade beskrivningar kring barns språkutveckling i en högläsnings-

situation: från utvecklat ordförråd till förståelse för hur ord används i olika 

sammanhang i interaktion med både barn och förskollärare genom att samtala 
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och diskutera bokens handling men också ords betydelse. Jones (2007, s. 570–

571) lyfter också pedagogernas språkliga medvetenhet som avgörande för 

barns språkutveckling.  

För att möjliggöra språkutveckling hos varje enskilt barn visar vår studie på att 

förskollärarna har en viktig roll i arbetet med högläsning i en flerspråkig barn-

grupp. Förskollärare A menar att hen strävar efter att känna till språken i barn-

gruppen för att kunna möta alla barn genom språket, något som förskollärare 

B också syftar till när hen beskriver sin roll som pedagog. Hen säger att det är 

viktigt att vara aktiv i dialogen tillsammans med barnen samt att man som pe-

dagog har ögonkontakt med barnen så man vet att barnen förstår. Tidigare 

forskning säger att pedagoger har fokuserat på att tydliggöra ordets betydelse 

i högläsningssituationer i större barngrupper, snarare än att fokusera på hela 

bokens innehåll och handling (Damber, 2015, s. 268–274). Just ordets bety-

delse är något Vygotskij lyfter som särskilt viktigt kring främjandet av barns 

språkutveckling. Vygotskij menar att barnen behöver få ordets betydelse för-

klarat för sig för att kunna skapa förståelse samt att ordet bör ha utgångspunkt 

i barnets association kring t.ex. vardagliga situationer (Partanen, 2007, s. 40–

43). I vårt resultat framkommer inte specifikation av ordets betydelse från för-

skollärarna, däremot lyfter förskollärare B att hen väljer litteratur som har ut-

gångspunkt i barnens erfarenheter kring vardagssituationer. Förskollärarna 

från vår studie lyfter inte sina arbetssätt kring det specifika ordets betydelse 

men berör ändå området där barns association och erfarenheter kring vardag-

liga situationer ses som särskilt gynnsamt för att erövra förståelse kring ord.  

En annan central del i det pedagogiska arbetet med högläsning i en flerspråkig 

barngrupp som framkommer från vårt resultat är materialet förskollärarna an-

vänder sig av. I resultatet beskriver förskollärarna de konkreta material som 

används just vid högläsning i en flerspråkig barngrupp för att förenkla högläs-

ningssituationerna. Förskollärare A menar att hen helst har med sig ett konkret 

material till högläsningssituationerna som gör att hen enklare fångar barnen i 

stunden. Förskollärare B lyfter konkreta material i form av bild eller figur som 

gör att barnen har möjlighet till förståelse för berättelsens handling. Även för-

skollärare D lyfter det konkreta materialet i form av sagopåsar med material i 
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kombination med dokumentationskameran för att kunna synliggöra materialen 

för hela gruppen. De menar också att de på ett annat sätt kan möta och få med 

alla barn oavsett modersmål eller språkliga kunskaper med hjälp av konkret 

material. Vygotskijs sociokulturella teori lyfter också dessa hjälpmedel även 

kallat artefakter. Vygotskij beskriver artefakter som fysiska hjälpmedel som 

människan tillverkat för att tjäna ett specifikt syfte. I vårt resultat framkommer 

det att flertalet av förskollärarna upplever att genom att använda sig av diverse 

material, eller artefakter, blir högläsningssituationerna i en flerspråkig barn-

grupp mer kvalitativa. Samtliga förskollärare använder sig av bilderboken som 

primärt material i en högläsningssituation. Förskollärare B, C, D och F nämner 

också flanosagan som ett gynnsamt material kring högläsning i en flerspråkig 

barngrupp. Forskning visar på att barn utvecklar språket när de får lyssna till 

samma berättelse mer än en gång, främst genom bilderboken som samtliga för-

skollärare vi intervjuat använde sig utav (Robbins & Ehri, 1994, s. 59). Förs-

kollärare A menar att genom användandet av diverse figurer i en högläsnings-

situation får barnen mer förståelse samt att hen enklare kan förklara bokens 

handling för barnen. Ett annat material som tydligt framkommer i våra resultat 

är de digitala verktygen som komplement. Sju av våra informanter, förskollä-

rare B, C, H, D, E, F, G, nämner de digitala verktygen som ett gynnsamt 

material att arbeta med i högläsningssituationer i flerspråkiga barngrupper. In-

formanterna upplever högläsningen i en flerspråkig barngrupp som enklare 

med dessa hjälpmedel. Forskning lyfter digitala verktyg i form av lärplatta och 

diverse appar för att förskollärare ska kunna möta varje barn genom språket. 

McGlynn-Stewart m.fl. (2019, s. 604) lyfter appar i lärplattan som arbetssätt i 

en flerspråkig barngrupp och skriver att teknikens fördel är att den hjälper pe-

dagoger att möta varje barn oavsett modersmål eller hemspråk. Genom diverse 

appar kan barnen tillsammans med förskollärarna arbeta med samma bok på 

olika språk och på så sätt också möjliggöra verbalt språklig utveckling hos alla 

barn oavsett språkliga kunskaper. Förskollärare B, D, H och F lyfter den digi-

tala tjänsten Ugglo som språkstimulerande material och förskollärare E lyfter 

Polyglutt. Förskollärare C nämner ingen pedagogisk app i arbetet med digitala 

verktyg, men nämner att hen presenterar sagor via exempelvis YouTube. De 
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digitala tjänsterna Ugglo och Polyglutt är liknande varandra där barnen kan 

läsa böcker på önskat språk, ibland kombinerat med TAKK som förskollärare 

D nämner. Förskollärarna som använder sig av dessa tjänster beskriver dem 

som fördelaktiga arbetsverktyg i flerspråkiga barngrupper. Ur resultatet kan vi 

se att kompletterande konkreta material kring högläsning är ett gynnsamt sätt 

för förskollärare att arbeta med, vilket också tydligt stärks genom tidigare 

forskning men även Vygotskijs sociokulturella teori där artefakterna har en 

betydande del för det teoretiska perspektivet.  

Resultatet av våra intervjuer visar också på att stor vikt ligger på att välja rätt 

typ av litteratur för att främja varje enskilt barns språkutveckling oavsett mo-

dersmål. Tidigare forskning menar att litteraturvalet är avgörande för hur hög 

kvalité högläsningen erbjuder. Brodin och Redblad (2015, s. 2–5) menar att 

barn bör möta olika typer av litteratur och texter där språket behandlas på olika 

sätt. Barnet får då komma i kontakt med olika språkstrukturer och menings-

uppbyggnader. Förskollärare C lyfter att barnen gärna får ta med sig annat 

material än just klassiska böcker och detta kan vara t.ex. serietidningar. Förs-

kollärare H lyfter skönlitteratur och faktaböcker som de böcker barnen helst 

väljer vi högläsningssituationen. På förskolorna där förskollärare A och C ar-

betar får barnen ta med böcker hemifrån. Förskollärare H och D nämner barns 

delaktighet som en viktig del i valet av litteratur för att fånga barnens intresse. 

Damber (2015, s. 260–269) tar i sin studie upp barnens val av litteratur som ett 

arbetssätt. Utifrån intervjuerna och tidigare forskning kan vi däremot se att för-

skollärarna är de som vanligtvis står för val av litteratur till en högläsningssi-

tuation, speciellt de situationer som är pedagogiskt planerade med ett tydligt 

undervisningssyfte.  

Medvetna litteraturval av förskollärare kan erbjuda barnen att få bekanta sig 

med litteratur och texter som de annars inte kommer i kontakt med (Brodin & 

Redblad, 2015, s. 2–5). Samtliga informanter kunde resonera för hur de tänkte 

i sitt val av litteratur och hade ett tydligt syfte med varför de gjorde som de 

gjorde. Förskollärare D, G, B och C resonerar kring anpassning av litteratur 

beroende på barngrupp. I en flerspråkig barngrupp resonerar förskollärare D, 
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G, B, och C om enklare former av litteratur anpassat till den specifika barn-

gruppens språkliga kunskaper. Förskollärare D lyfter enklare bilderböcker på 

rim som öppnar upp för delaktighet. Förskollärare G beskriver en anpassnings-

nivå där samtal kring bilder snarare än läsning av text står i fokus. Förskollä-

rare B nämner också enklare böcker men menar att det ska finnas ett utbud av 

böcker i olika svårighetsgrad. Förskollärare C nämner att hen inte väljer allt 

för långa böcker, hen nämner tidsramen på tio minuter som lämplig i högläs-

ningssituationerna. Hälften av våra informanter anpassar sina litteraturval efter 

barngruppen språkliga kunskaper och resonerar tydligt kring olika litteratur-

genres svårighetsgrad. Förskollärare A, F och H lägger större fokus på barns 

delaktighet i val av litteratur medan förskollärare E baserar sina bokval utifrån 

barngruppen intressen.   

Tidigare forskning visar också på att humor i val av bilderbok är en viktig del 

för att skapa nyfikenhet och entusiasm hos barnen. I vårt resultat lyfter förs-

kollärare C och E att de väljer litteratur utifrån vad barnen tycker är roligt och 

lustfyllt. Förskollärare C är angelägen att välja bok utifrån den humoristiska 

aspekten. Förskollärare E väljer bok utefter vad hen tror kommer fånga barnens 

intresse och böcker som hen kan anta är spännande och intressanta för den 

specifika barngruppen. Förskollärare A, B, D, E och G förespråkar också att 

det finns litteratur på olika språk tillgängligt på avdelningen för att synliggöra 

olika modersmål, kulturer och länder. Förskollärare A, B, D, E och G menar 

att det är särskilt viktigt att välja litteratur som behandlar de olika språken som 

finns i barngruppen. Dels för att barnen ska skapa sig en förståelse för att det 

finns olika språk i världen men också för att synliggöra alla språk som en 

brygga mellan individerna. Förskollärare E menar att barn med annat moders-

mål växer när de får inkludera sina vänner i berättelser och historier från deras 

ursprungsland eller kultur. McGlynn och Stewart m.fl. (2019, s. 694–702) skri-

ver att barnen utvecklar självkänsla i sin identitet när man involverar litteratur 

på deras modersmål i undervisningen. Förskollärare A och B menar också att 

det är bra att ta in material på avdelningen som berör alla olika modersmål. 

Precis som Vygotskijs sociokulturella teori framhäver är språket länken mellan 
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samhälle och individ. Genom språket kan erfarenheter och information för-

medlas mellan individer och språket är en förutsättning för att kunna interagera 

med andra individer. Detta framkommer också i resultatet där förskollärare A, 

B, D, E och G arbetar aktivt för att involvera de olika modersmålen genom 

litteraturval både till högläsningssituationerna och till den litteratur som är till-

gänglig för barnen i den fria leken.  

Både Haukås (2016, s. 8) och Bialystoks (2017, s. 2) anser att flerspråkighet i 

undervisning med yngre barn främjar deras språkutveckling. Haukås skriver 

att ju fler språk barnen kan, desto lättare har de att lära sig nya språk. Bialystoks 

skriver att barn mellan fyra och åtta år visar fördelaktiga skillnader med en-

språkiga barn när det kommer till arbeten som involverar problemlösning och 

koncentration. Detta främst genom att man arbetat med flerspråkiga aktiviteter 

såsom högläsning. I resultatet framkommer flerspråkighetens relevans genom 

att samtliga informanter arbetar aktivt för att försöka synliggöra och involvera 

alla modersmål på avdelningen. Förskollärare A menar att detta förhoppnings-

vis kan leda till att barnen utvecklar en acceptans mot alla olika kulturer. För-

skollärare C anser att synliggörandet av olika språk är viktigt för att visa på att 

det finns fler språk än bara svenska och att vi alla tillhör en gemensam värld.  

Tidigare forskning visar på stor angelägenhet att bevara och fortsätta utveckla 

barns flerspråkighet, vilket också framkommer i vårt resultat. Förskollärare B 

och F anser att vårdnadshavares kunskaper i deras modersmål är fördelaktigt 

även för förskolans arbete med språket. Vårdnadshavare kan hjälpa till med 

översättning av berättelser eller ord, menar förskollärare B och F. Förskollärare 

B nämner också att vårdnadshavare får låna hem böcker på deras modersmål 

och läsa hemma tillsammans med barnen. McGlynn och Stewart m.fl. (2019, 

s. 694–702) menar att det är av stor vikt att uppmuntra familjer till att fortsätta 

använda sig av sitt modersmål i kommunikationen med barnet hemma för att 

möjliggöra barnets fortsatta språkutveckling. Förskollärare C beskriver att hen 

genom föräldramöte eller deras digitala lärplattform uppmuntrar vårdnadsha-

varna till att läsa mer tillsammans med barnet hemma, t.ex. innan de ska sova, 

och förklarar också att det är viktigt med den typen av samverkan för att bevara 

och förbättra flerspråkigheten hos barnet. I våra intervjuer framkom även en 
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annan typ av samverkan med institutionen SFI, svenskundervisning för in-

vandrare. Både förskollärare F och D arbetar med SFI som komplement till 

sina högläsningssituationer. Studenter kommer till förskolan och högläser på 

de modersmål som finns i barngruppen. Studenten läser samma bok på speci-

fikt modersmål som förskolläraren läser på svenska. Enligt förskollärare F är 

detta ett gynnsamt sätt att samverka på eftersom barnens självkänsla stärkts.   

7.1 Metoddiskussion 
Eftersom vi vill synliggöra hur förskollärare arbetar pedagogiskt med högläs-

ning i en flerspråkig barngrupp intervjuade vi legitimerade förskollärare. 

Strukturen och upplägget för hur vi utformat våra kvalitativa intervjuer är av-

görande för hur stor validiteten är i vår studie. Det är viktigt att intervjufrågorna 

i våra kvalitativa intervjuer endast svarar tillbaka till syftet vi utarbetat, enligt 

Löfdahl m.fl. (2014, s. 53–55).  Utifrån kvalitativa intervjuer får förskollärarna 

möjlighet att själva kunna belysa diverse arbetssätt men också presentera erfa-

renheter och upplevelser kring högläsning i en flerspråkig barngrupp, som 

också har en tydlig koppling till våra frågeställningar. Vi anser att kvalitativa 

intervjuer var den mest lämpade metoden för att vår studie skulle nå hög vali-

ditet. Intervjufrågorna var svåra att utforma då vi under våra intervjuer märkte 

att vi uppfattar frågor och ordval på olika sätt. Detta ledde till att vissa svar 

från några informanter inte syftade tillbaka till våra forskningfrågor på det sät-

tet vi hade antagit. Möjligtvis hade frågor i skrift uteslutit detta i och med att 

tonläget kan vara varierat och betoning på diverse ord skiljer sig vid intervjuer. 

Å andra sidan är text något som tenderar att tolkas individuellt. Eftersom vårt 

primära fokus var att lyfta förskollärarnas erfarenheter, åsikter och uppfatt-

ningar kring högläsning i en flerspråkig barngrupp valde vi kvalitativa inter-

vjuer. Det hade blivit svårt att synliggöra förskollärarnas erfarenheter och re-

sonemang via exempelvis observationer. Det hade lett till att vi som studenter 

behövt tolka observationerna och därmed gett en tolkning av verkligheten med 

viss personlig prägel, då tolkning sker utifrån individens erfarenheter beträf-

fande en situation.   
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En annan metod som skulle kunnat passa och ge hög tillförlitlighet är just ob-

servationer, förutsatt att vi som observatörer samlar in tillräckligt med data och 

inte drar egna slutsatser utifrån det vi ser och vad vi tidigare har för erfaren-

heter eller uppfattningar om fenomenet. Vi valde intervjuer framför observat-

ioner då förskollärarnas åsikter och tankar kring flerspråkighet var i fokus. 

Skulle vi istället valt observationer hade vi fått syn på förskollärarnas 

pedgogiska arbetssätt i en högläsningssituation, däremot hade det varit svårt 

att få ta del av deras erfarenheter. Nackdelen med intervju som metod är att vi 

omöjligt kan veta om förskollärarnas beskrivningar om högläsning i en fler-

språkig barngrupp stämmer överens med hur de arbetar i praktiken. 

Genom att lämna ut intervjufrågorna innan intervjun påbörjades kunde veder-

börande förskollärare förbereda sig på frågorna, vilket vi upplevde som fördel-

aktigt då resultaten från just den intervjun blev mer kvalitativa. I efterhand kan 

vi se att detta skulle gynnat studiens resultat eftersom samtliga informanter 

skulle haft möjlighet att förbereda sig och resultaten hade kunnat bli av högre 

kvalité. Vi upplevde att vissa svar berodde på att förskollärarna inte hade haft 

möjlighet att förbereda sig. Just i intervjufrågan om den pedagogiska plane-

ringen blev svaren aningen knapphändiga då vi upplevde att informanterna 

blev överrumplade av frågan och inte hade några utförliga svar. Det hade där-

emot förskollärarna som hunnit förbereda sig och diskuterat frågorna i sitt ar-

betslag. Å andra sidan hade en sådan förberedelse tillsammans i arbetslagen 

kunnat försköna det praktiska arbetet i den vardagliga verksamheten, istället 

för att bli en beskrivning av förskollärarnas individuella praktiska och pedago-

giska arbete med planeringen. Informanterna hade kunnat utforma svaren på 

ett sätt som kan missvisa verkligheten och istället bli en beskrivning på deras 

vision om den pedagogiska planeringen.  

Vid intervjuvalet hade vi begränsat med tid vilket gjorde att vi inte kunde göra 

ett så noggrant urval av informanter som vi hade önskat. Vi upplevde att det 

var svårt att få tag i informanter som ville ställa upp på intervju. Vi fick avslag 

på många förfrågningar på grund av förskolans komplexa och ibland stressiga 

verksamhet. För att få kvalitativare svar kopplat till vårt syfte hade det varit 
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önskvärt om vi kunnat haft högre krav på vilka informanter vi valde att inter-

vjua. Vi skulle då ha valt att intervjua förskollärare med mer erfarenhet av fler-

språkiga barngrupper och förskolan generellt, samt förskollärare med någon 

form av utbildning inom flerspråkighet. Detta hade lett till att resultatet i denna 

studie blivit mer omfattande riktat till pedagogiskt arbete vid högläsning i en 

flerspråkig barngrupp. När vi sökte informanter till vår studie var det inte möj-

ligt då tiden var knapp och informanterna svåra att få avsatt tid med för inter-

vjuer. Några få av de vi intervjuade hade relativt kort erfarenhet av flerspråkiga 

barngrupper och endast ett fåtal hade tagit extra kurser inom flerspåkighet.  
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8 AVSLUTNING 

I dagens förskoleverksamhet karaktäriseras barngrupperna av många olika 

språk och barnen kan ofta besitta flerspråkighet. Högläsningen som undervis-

ningssituation kan upplevas problematisk om förskolläraren inte behärskar 

samma verbala språk som barnen, vilket kan leda till svårigheter att möta alla 

barn individuellt när det kommer till att stimulera varje barns språkutveckling. 

Genom den tidigare forskning vi har tagit del av i kombination med de inter-

vjuer vi gjort med åtta verksamma förskollärare kan vi se att det finns hjälp-

medel som förenklar arbetet, trots att högläsningssituationen kan upplevas 

komplex. Ur våra intervjuer framkommer arbetssätt och verktyg som förenklar 

främjandet av varje barns språkutveckling i högläsningssituationer. Förskollä-

rarna lyfter boksamtal, konkret material, val av litteratur och pedagogisk pla-

nering som fyra viktiga faktorer i en kvalitativ aktivitet. Forskning lyfter att 

utveckling av barns flerspråkighet är av stor vikt för att de senare i livet ska 

kunna erövra nya språkliga kunskaper samt att det förenklar inlärningsproces-

sen inom läs- och skrivkunnighet, något vårt resultat också stödjer då förskol-

lärarna anser att samverkan med både hemmet och institutionen SFI för att 

främja barns flerspråkiga språkutveckling är av stor vikt.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Introduktionsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som legitimerad förskollärare? 

Hur många förskollärare arbetar på avdelningen? 

Hur många språk har ni på er avdelning? 

Vad har du för erfarenhet av flerspråkiga barngrupper sedan tidigare? 

Har du någon speciell utbildning/fortbildning inom flerspråkiga barngrupper? 

Erfarenheter av högläsning: 

Vilken betydelse har högläsning i förskolan, enligt dig? 

Vilken problematik upplever du kring högläsning i en flerspråkig barngrupp? 

Vad anser du som särskilt gynnsamt kring högläsning i en flerspråkig barn-

grupp? 

Pedagogiskt arbetssätt: 

Vilka material eller redskap använder du dig av i en högläsningssituation? 

Vilka typer av arbetssätt använder du dig av i högläsningssituationer för att 

främja varje barns språkutveckling? Hur involverar du varje enskilt barn oav-

sett språk i detta? 

Hur resonerar du vid planering av en högläsningssituation för att stimulera 

varje barns språkutveckling? 

Vilka typ av litteratur väljer ni till dessa situationer? Varför? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Pedagogiskt arbete kring högläsning i en flerspråkig barngrupp 

Det vi vill undersöka i vårt examensarbete är hur förskollärare arbetar peda-

gogiskt kring högläsning i en flerspråkig barngrupp samt få ta del av förskoll-

lärares erfarenheter kring det tänkta området. Vi vill även få syn på förskollä-

rarens planering kring högläsning som undervisningssituation för att stimu-

lera varje barns språkutveckling. 

Deltagande i studien kommer att innebära en intervju med dig som förskollä-

rare och den beräknas ta max en timma. Alla namn på förskollärare, försko-

lor, avdelningar och kommun kommer att avidentifieras och innebär att vi 

kommer använda oss av fiktiva namn i vår studie. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkal-

landet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på̊ ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess 

att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universi-

tets studieregister för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventu-

ella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-

vända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 

klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på̊ 

Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Kontaktuppgifter: 

Studenter 
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Felicia Apelgren                                     felicia.apelgren@hotmail.com 

Handledare 

Björn Bihl, Docent svenska språket      bjorn.bihl@kau.se 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

Pedagogiskt arbete kring högläsning i en flerspråkig barngrupp 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan av-

bryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 

☐ Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet be-

handlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information. 

  

...................................................................................................................... 
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