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Sammanfattning 

Denna studie lyfter fram fyra pedagogers tankar kring högläsningens betydelse för utveckling 

av det svenska språket hos barn med annat modersmål. För studien intervjuades fyra 

förskollärare som arbetar på olika förskolor belägna i en mångkulturell förort i mellersta 

Sverige. Resultatet visar att högläsning förekommer i förskolorna som medverkar i denna 

studie och att samtliga pedagoger har en medvetenhet kring hur viktigt det är med ett 

befrämjande arbete för att utveckla flerspråkiga barns utveckling av det svenska språket 

genom högläsning som arbetssätt. 

Med detta arbete önskas det kunna ge en bild av hur förskollärare ser på arbetet med 

högläsning för att gynna flerspråkiga barns utveckling av det svenska språket. 

Nyckelord: Förskola, språkutveckling, flerspråkighet, högläsning. 
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1. Inledning 

Jag har valt att skriva om flerspråkighet och högläsningens betydelse för att gynna 

flerspråkiga barns utveckling av det svenska språket. En anledning är att jag själv är 

flerspråkig och anser att jag inte fick rätt stimulans för att utveckla min flerspråkighet när jag 

själv gick på förskolan. Arabiska skulle varit mitt första språk egentligen, men på grund av 

otillräcklig stimulans utvecklades det svenska språket till att bli mitt modersmål och 

därigenom missade jag att få det arabiska språket som första språk. Under utbildningen har 

jag lärt mig att modersmålet är en viktig grund för att lära sig ett nytt språk.  

Denna studie har en allmän betydelse för samhället då vart femte förskolebarn i Sverige har 

ett annat modersmål än svenska, enligt Skolverket (2013, s. 4). Det är viktigt att barn får en 

tidig stimulering för att utveckla det svenska språket. Som blivande förskollärare i detta 

mångkulturella land kommer jag arbeta med flerspråkiga barn och vill sträva efter att få en 

bredare syn på hur man kan arbeta med att utveckla flerspråkiga barns utveckling av det 

svenska språket. Det gynnar mig som blivande förskollärare att få reda på hur man kan arbeta 

för att de flerspråkiga barnen ska få rätt språklig stimulans för att utveckla det svenska språket 

redan från tidig ålder. 

Då högläsning är en aktivitet som brukar ske inom förskolans verksamhet uppkom ett intresse 

för att undersöka hur förskollärare ser på högläsningens betydelse för att gynna 

språkutvecklingen, särskilt för barn med ett annat modersmål än svenska. Intressant att 

utforska är även hur förskollärare beskriver sitt eventuella arbete för att högläsning ska lyftas 

fram i verksamheten som en språkutvecklande aktivitet. 
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2. Bakgrund 

Läroplanen för förskolan lyfter fram verksamhetens ansvar att arbeta med flerspråkighet då 

där står att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse i den skriftspråkliga världen. Av 

skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska 

får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (Lpfö 98/10, s. 7). 

I Skolverkets allmänna råd med kommentarer för förskolan står att ”i både skollagen och 

förskolans läroplan framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Både 

modersmålet och det svenska språket utvecklas bäst i förskolans dagliga aktiviteter 

tillsammans med andra barn och vuxna” 

Där står även att ”det är viktigt att de vuxna i barnens omgivning, på olika sätt, uppmuntrar, 

stödjer och skapar möjligheter för barn med annat modersmål än svenska att använda både 

svenska och sitt modersmål. Ett språkligt lärande blir bäst genom att språket används i 

meningsfulla sammanhang i vardagen” 

Avslutningsvis står det att ”viktiga faktorer i arbetet med flerspråkighet är personalens 

förhållningssätt och kunskaper om hur man medverkar till att barn med flera språk får 

möjlighet att utveckla alla sina språk. Barnens förutsättningar att utveckla alla sina språk 

påverkas i hög grad av attityder de möter och vilken språklig stimulans de får. Ett 

förhållningssätt som kännetecknas av nyfikenhet, öppenhet och en vilja att ta reda på mer om 

barnets språk påverkar barnets möjligheter till att utveckla sina språk” (Skolverket, 2013, s. 

28-29)
1
. 

2.1 Litteraturöversikt 

I följande avsnitt presenteras en litteraturöversikt över det aktuella ämnet. 

2.2 Högläsning 

Sagoläsning och berättande är en viktig del i det språkutvecklande arbetet i förskolans dagliga 

verksamhet. Genom att läsa för barnen främjas barnens ordförråd, utökas deras förmåga till 

empati, stimuleras fantasin och tillåter barnet att skapa identifikationsobjekt samt med hjälp 

av symbolisk hjälp främjas barns problemlösningsförmågor (Benckert, Håland & Wallin, 

2008, s. 149). Högläsning i förskolan vidgar även barnens vyer och referensramar och bidrar 

till barnens socialisering i en mer allmän betydelse (Dickinson & Smith, 1994, s. 115-116). 

Sagoläsning skapar även stunder av gemenskap och trygghet kring själva berättandet 

(Benckert, Håland & Wallin, 2008, s. 149). Jensen & Harvard (2009, s. 151) menar att när 

sagoberättandet får en framträdande position i verksamheten understödjer det mötet mellan 

lek och lärande. Med hjälp av berättande bygger pedagogerna meningsbärande världar 

tillsammans med barnen.  

                                                           
1
 http://www.skolverket.se/publikationer?id=3139 
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Högläsning kan ha flera funktioner som t.ex. att pedagogerna kan samla barnen runt en 

berättelse för att knyta an till ett tema eller en lärandeaspekt och för att skapa upplevelser. 

Benckert, Håland & Wallin (2008, s. 150) menar att barn som ofta får höra sagor blir bekanta 

med hur man berättar då de får ”modeller för sitt berättande” och lär sig hur språket låter och 

är uppbyggt. Deras ordförråd ökas vilket i sin tur ger dem en större säkerhet i att berätta och 

en vana att höra skriftspråket. Även om barn inte förstår betydelsen av alla ord så kan de 

förstå sammanhanget. Genom att läsa böcker får barnen tillgång till ord och grammatiska 

strukturer som de inte får tillgång till genom det talade språket. När barnen ser texten förstår 

de sambandet mellan talad och skriven text och det blir ett led i att främja deras läs-och 

skrivprocess (Benckert, Håland & Wallin, 2008, s. 151). Att berätta är ett sätt att mötas och få 

gemensamma upplevelser då man får en möjlighet att anpassa sig till lyssnaren och skapa en 

dialog mellan berättaren och lyssnaren (Benckert, Håland & Wallin, 2008, s. 150).  

Det muntliga berättandet har funnits så länge människorna har funnits. I alla tider och kulturer 

har människor haft behov av berättelser för att söka mening i livet och föra vidare kunskap. 

Förmågan att berätta om sådant som inte är närvarande och känslan av att få sitta tillsammans 

och lyssna till en röst är det som gör oss till människor och fascinerar både som liten och stor 

(Lindö, 2009, s. 229). Sagor blir inte riktigt levande förrän någon berättar dem. Barn tycker 

om att höra vuxna berätta sagor för att berättandet ligger nära det känslomässiga och 

dramatiska och ger upphov till inre bilder hos barnen (ibid, 2009, s. 230), men samtidigt är det 

viktigt att man som pedagog har klart för sig vad som skiljer muntligt berättande och 

högläsning. Det muntliga berättandet ligger närmare talspråket och känns mer personligt då 

man kan anpassa sitt språk efter barnens reaktioner, medan vid högläsning får barnen en 

möjlighet att möta en annan berättare via den ”klara” texten. Det är bra för barn att lyssna på 

högläsning för att utveckla deras literacyförmåga, och högläsning innehåller skriftspråk i 

muntlig form. I mötet med skriftspråket vid högläsning och samtal kring texten utmanas 

barnen till nya tankesprång (ibid, 2009, s. 232). För att främja barns språkutveckling kan 

pedagoger använda sig av dilemmasagor eller andra sagor med öppna slut där barnen får 

komma med egna lösningar på hur sagan ska sluta. Pedagoger kan även skapa en magisk 

situation runt sagostunden för att fånga barnens intresse genom en ritual som t.ex. tända ett 

ljus, ta fram en symbol eller säga en ramsa som ”Snipp snapp snut, nu är sagan slut” för att 

förtydliga sagostunden. Genom att använda sig av någon sorts ritual innan eller efter 

sagostunden bidrar det med att sagostunden blir lite mer spännande, förväntansfull och 

speciell. Det blir en stund att minnas (Benckert, Håland & Wallin, 2008, s. 150-151). 

2.3 Högläsning och boksamtal 

Claesdotter (2003) har träffat språkforskaren Veli Toumela som arbetar som konsult och 

utbildare för förskolor som har många flerspråkiga barn och han menar att hur mycket man än 

samtalar med barnen, så kan man inte få in alla språkliga situationer in i samtalet. Därför är 

högläsning ett utmärkande arbetssätt för det språkutvecklande arbetet på förskolan. Toumela 

menar att böcker kan erbjuda det inflöde som saknas i talspråket, eftersom skriftspråket 

innehåller andra typer av ord. Toumela hävdar vidare att om man t.ex. läser en saga om 

Alfons Åberg som bygger en helikopter så får man tillfälle att prata med barnen om t.ex. 

propeller, något som man kanske inte vanligtvis gör spontant. En skicklig pedagog hittar 
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möjligheter att samtala och diskutera kring det ”ovanliga” när man läst en saga, menar 

Toumela. Han uttrycker vidare att det är viktigt att barn med ett annat första språk än svenska 

förses med ett mångsidigt inflöde och att ett bra sätt att utveckla språket är t.ex. att läsa böcker 

och sedan bearbeta, diskutera, dramatisera och leka kring det man har läst. Ett till arbetssätt 

för att gynna språkutvecklingen hos barn med ett annat första språk än svenska är att ha 

samling i mindre grupper. Det finns en risk att de flerspråkiga barnen inte begriper vad som 

sägs i en samling i stor grupp, särskilt om det man pratar om är kontextreducerat. I en liten 

grupp finns det en större chans att ”tysta” barn börjar tala och det ger de flerspråkiga barnen 

en större möjlighet att få ett utflöde (Claesdotter, 2003, s. 54-55). 

Genom boksamtal kan man utmana barnens tankar och föreställningar samt fördjupa 

förståelsen och upplevelsen av det lästa. För flerspråkiga barn är boksamtal mycket 

betydelsefullt då forskning har visat att interaktionen mellan vuxen och barn påverkar 

språkutvecklingen positivt (Lindö, 2009, 243). Lindö refererar till Chambers (1993) som 

menar att det är viktigt att pedagogen inför högläsningen läser texten flera gånger för att själv 

gå i dialog med texten, ta till sig av boken känslomässigt och intellektuellt utifrån både ett 

vuxen- och barnperspektiv och för att planera inför vad man vill samtala med barnen om. Att 

samtala innebär att två parter utbyter tankar med varandra och att man lyssnar och ger respons 

till varandra för att få en genuin dialog (Ekström, 2002, s. 12). Genom att läsa högt för sig 

själv innan högläsningen med barnen känner man var det passar att betona, pausa och även 

där det passar att flika in några öppna frågor till barnen. För pedagogen är det viktigt att välja 

texter som man själv tycker om så att barnen upplever pedagogens engagemang (Lindö, 2009, 

s. 242). Genom högläsningen får man möjlighet att bekräfta det som barnen redan vet men 

också att utmana deras föreställningar. I boksamtalet efter högläsningen möts barnens olika 

föreställningar inom deras egna potentiella utvecklingszon och samtalet bidrar till att fördjupa 

barnens förståelse, tolkning och upplevelse av boken samtidigt som språket utvecklas. 

Samtalet ska vara spontant och kunna ta många riktningar för att bli så stimulerande som 

möjligt för barnens utveckling. Boksamtal medverkar även till att den empatiska förmågan 

stärks och ger ett ökat bokintresse när barnen ser, förstår och upptäcker hur mycket böcker 

kan innehålla (Lindö, 2009, s. 258, Sandvik & Spurkland, 2011, s. 67-68 ). Harvey & 

Goudvis (2013, s. 437) menar att alla barn kommer in till förskoleverksamheten med 

erfarenheter och tidigare kunskap om många ämnen och har egna tankar och förståelser om 

saker och ting och att man genom boksamtal ger barnen möjlighet att tänka högt och utbyta 

tankar med varandra. Chambers anser att pedagogen behöver ha en uppsättning frågor som 

hjälper barnen att berätta och prata om sin läsupplevelse för att få ut så mycket som möjligt av 

ett boksamtal (Chambers, 1998, s. 59). Att pedagogerna använder sig av ett rikt och varierat 

ordförråd och hur de inbjuder till kognitivt utvecklande samtal dvs. samtal där man pratar med 

barnen om t.ex. sagan man precis har läst eller utflykten man har varit på har stor betydelse 

för flerspråkiga barns språkutveckling (Wagner, Strömqvist & Henning Uppstad, 2010, s. 68). 

Kultti (2014, s. 52) har observerat att barn och pedagoger ofta sitter nära varandra vid 

sagostunder på en lugn plats som är avsedd för läsning. För att få ett bra samtal om bokens 

innehåll är det avgörande att barnen kan se bilderna i boken för att känna sig delaktiga. Samtal 

kring litteratur är ett slags gemensamt begrundande och är ett sätt att ge form åt de tankar och 
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känslor som väckts av de tolkningar barn tillsammans har skapat ur texten (Chambers, 1998, 

s. 23). 

2.4 Barns tidiga språkutveckling 

Ett språk har många funktioner då vi använder det i möten med andra för att kommunicera. 

Språket och kommunikationen mellan barn och pedagoger gynnar lärandets och 

meningsskapandets betydelse (Englund, 2007, s. 6). Genom det språkliga umgänget med 

andra lär sig barn att använda sig av språket. Att delta i vanliga samtal i både hem och 

förskola innebär att barnet får en möjlighet att vara med i en pågående språklig och social 

process. Det gäller både att själv uttrycka sig, höra sina egna ord, ljud, tankar och 

formuleringar och förstå vad den andra säger (Ekström, 2004, s. 9).  

Språket har många viktiga dimensioner som t.ex. grammatik (språkets form), semantik 

(språkets innehåll) och pragmatik (hur vi använder oss av språket). Inom den grammatiska 

dimensionen ryms den syntaktiska förmågan som handlar om att kunna sätta samman ord till 

satser. Små barn börjar uttrycka sig i ett- och tvåordssatser och prövar sig fram när det gäller 

ordföljden (Hagtvet, 2004, s. 56). Fonologi handlar om hur vi uppfattar, producerar och 

urskiljer varje språkljud. Ett fonem är den minsta byggstenen i språket och barnets 

fonologiska utveckling ligger till grund för såväl tal- och skriftspråksutvecklingen. Morfologi 

är ett ords minsta betydelsebärande enhet och är läran om hur ord bildas och böjs (ibid, 2004, 

s. 55). När barn blir medvetna om morfologi kan de t.ex. dela upp ord i stavelser och de 

förstår sig på ordböjningar. Semantik är läran om ords betydelse och är språkets innehåll. 

Pragmatik är läran om hur språk används i olika sammanhang och i förhållande till sociala 

krav och förväntningar (ibid, 2004, s. 56). Inom pragmatiken studerar man hur människor 

kommunicerar med varandra genom rösten, gester, intonation, mimik och skriftliga 

meddelanden (Kultti, 2014, s. 16). När barn knäcker skriftspråkskoden visar de en 

skriftspråklig medvetenhet genom att de kan koppla bort ett ords betydelse (semantik), 

fokusera på formen och utskilja varje fonem i ordet (Hagtvet, 2004, s. 54). 

Hagtvet (2004, s. 102-104) menar att både arv och miljö har en stor betydelse för barns 

språkutveckling. Språkutveckling sker i ett fast och delvis biologiskt mönster och barn lär sig 

språket olika snabbt. Miljön har stor betydelse för språkutvecklingen på det sätt att barn 

behöver någon som aktivt kommunicerar med barnet för att utveckla en normal 

språkutveckling. Utan språklig stimulering finns det stor chans att barnet utvecklar ett 

bristande språk.  

Språkforskaren Toumela hävdar att för många barn med svenska som andra språk i 

invandrartäta bostadsområden är förskolan oftast det enda stället där de kommer i kontakt 

med det svenska språket (Claesdotter, 2003, s. 46). Han uttrycker att förskolan är en suverän 

plats för att språkutveckling ska ske för dessa barn om pedagogerna arbetar språkutvecklande 

under hela dagen och inte bara under t.ex. samlingarna. För pedagogerna handlar det om att 

skifta perspektiv och utgå från vardagen när man talar med barnen för att barnen ska få en 

möjlighet att exponeras för språket i sitt naturliga sammanhang. Barn behöver höra ett 

mångsidigt, varierat och rikt språk hela dagarna som ligger ”snäppet över” den språknivå man 

redan har (ibid, 2003, s. 49). 
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2.5 Vad innebär flerspråkighet? 

De flesta människor i världen talar två språk eller fler. En två- eller flerspråkig person anses 

vara någon som kan använda mer än ett språk i vardagen och i en och samma konkreta 

situation (Sandvik & Spurkland, 2011, s. 48). De barn som är succesivt tvåspråkiga möter 

oftast det svenska språket för första gången när de börjar i förskolan eller skolan. Då har de 

barnen redan lärt sig ett minoritetsspråk hemma och har ett utvecklat modersmål innan de lär 

sig det nya språket. De som är simultant tvåspråkiga däremot lär sig båda språken samtidigt 

(Sandvik & Spurkland, 2011, s. 49-50). Det finns olika typer av kriterier som används för att 

känneteckna flerspråkighet: ursprung, kompetens, funktion och attityder. Med ursprung 

menas att man har lärt sig två eller flera språk av familjen redan från början. 

Kompetenskriteriet handlar om hur pass bra man behärskar sina olika språk. Med funktion 

menas hur man faktiskt använder språken i sin vardag och hur man använder språken i 

enlighet med de önskemål man själv har och i enlighet med omgivningens krav. 

Attitydskriteriet har att göra med ifall man identifierar sig själv som flerspråkig och ifall man 

identifieras som flerspråkig av andra (Musk & Wedin, 2010, s. 10-11). Nationalencyklopedin 

definierar flerspråkighet som ”användning eller behärskning av flera språk.”
2
 Wagner m.fl. 

(2010, s. 27) menar att det finns grader av flerspråkighet utifrån vilka kompetenser och 

färdigheter man har om de språk man talar. En enkel definition på två- och flerspråkighet är 

en person som kan använda två språk eller flera språk (Hagtvet, 2004, s. 147). Skutnabb-

Kangas (1981, s. 78) hävdar att det finns fyra olika grupper av tvåspråkiga individer. Den 

första gruppen benämns elit-tvåspråkiga och det är personer för vilka det att bli tvåspråkig 

oftast är ett frivilligt val då man frivilligt väljer att t.ex. flytta till ett annat land eller flytta på 

grund av utbildnings- eller yrkesrelaterade skäl. Det finns alltså varken inre eller yttre krav på 

att lära sig det nya språket såtillvida om man vill lära sig det nya språket för att man vill 

umgås med människorna i landet eller göra sig förstådd (ibid, s. 79). Den andra gruppen är 

barn från språkliga majoriteter som lär sig ett främmande språk i skolan som t.ex. svenska 

barn som lär sig engelska eller spanska (ibid, s.80). Den tredje gruppen består av barn från 

tvåspråkiga familjer, dvs. familjer där föräldrarna har olika modersmål, men är boende i t.ex. 

Sverige. Då behöver barnet lära sig föräldrarnas språk och inte bara samhällets officiella språk 

för att bli delaktig i denna förälders kulturarv och och få en djupare kunskap och förståelse för 

förälderns bakgrund (ibid, s. 81). Den fjärde och sista gruppen består av barn från språkliga 

minoriteter som har ett starkt yttre tryck att bli tvåspråkiga för att lära sig det omgivande 

samhällets språk. Föräldrarna till dessa barn vill oftast att barnet ska lära sig majoritetsspråket 

för att framförallt ha en bättre chans utbildningsmässigt och ekonomiskt än vad föräldrarna 

hade, och samtidigt är det en självklarhet för dessa föräldrar att barnet även ska kunna deras 

eget språk (ibid, s. 82). 

2.6 Högläsning för flerspråkiga barn 

De böcker man läser högt ur för flerspråkiga barn bör vara anpassade efter deras 

språkfärdigheter för att ge positiva upplevelser av lässtunden (Sandvik & Spurkland, 2011, s. 

                                                           
2
 http://www.ne.se/lang/flerspr%C3%A5kighet. Hämtat 2014-10-20. 

 

http://www.ne.se/lang/flerspr%C3%A5kighet
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67-68). Barn med ett annat språk utvecklar det svenska språket genom vardaglig 

kommunikation och samtal och då är det viktigt att lärandet bjuder på tillräckligt många 

kognitiva utmaningar (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 23-24). Benckert, Håland och 

Wallin antyder att för att barn ska utvecklas språkligt och kognitivt bör innehållet i böckerna 

man har på förskolan vara snäppet svårare än barnens språkliga förmågor för att barnen ska få 

en möjlighet att utvecklas. Böcker som bör finnas på förskolan är t.ex. faktaböcker, 

pekböcker, ordböcker, sagor och kapitelböcker för att fylla olika syften. En fördel är ifall det 

finns både svenska barnböcker och barnlitteratur som är översatta till olika språk för att gynna 

de flerspråkiga barnens språkutveckling. Genom att ha böcker från olika länder och på olika 

språk stärker det barnens flerspråkighet och kunskap om världen och barnen får en tidig 

förståelse för olika kulturer. Att arbeta med mångkulturell litteratur underlättar närmandet till 

varandra och vidgar allas perspektiv (Benckert, Håland & Wallin, 2008, s. 151-152). För att 

stödja flerspråkiga barns språkutveckling är det viktigt att de vuxna har en kontrastiv kunskap 

som innebär att de vet vad som förenar och skiljer grammatik i olika språk och att 

pedagogerna håller sig uppdaterade om vad forskare vet om förstaspråks- och 

andraspråksinlärning (Lindö, 2009, s. 75). Att få lyssna på samma berättelse på både svenska 

och modersmålet stärker två- eller flerspråkigheten hos barn (ibid, 2009, s. 159). 

3. Teoretiskt perspektiv 

Detta arbete kommer utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande med en grund i 

Vygotskijs tankar om att lärandet sker i ett socialt och kulturellt sammanhang i interaktion 

med omgivningen (Björklund, 2008, s. 31). Elfström menar att ett sociokulturellt perspektiv 

betonar att omvärlden tolkas för oss i gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter 

och att människan alltid lär sig, i alla situationer. Vygotskij menar att det inte går att undvika 

att lära sig och detta gäller både i situationer som är konstruerade för att man ska lära sig, som 

t.ex. på förskolan, och även i kulturella sammanhang. Kunskap ses inte som något som enbart 

existerar inom individen utan också mellan individer. Vygotskij anser att människan är 

beroende av den omgivande miljön för att bygga erfarenheter och att man utvecklar kunskap 

när människor försöker förstå varandra. Ur ett sociokulturellt perspektiv är 

språkanvändningen centralt i ett lärande då språket är länken mellan människor, barnet och 

dess omgivning. Barnet blir delaktig i hur människorna i dess omgivning förklarar och 

uppfattar det som händer genom kommunikation och interaktion och det leder till att 

människan ser världen genom sitt språk. Språket används som ett redskap eller verktyg för 

tänkande och behöver sättas in i ett för dem meningsfullt sammanhang för att de ska kunna 

upptäcka världen genom språket (Elfström m.fl., 2008, s. 31). 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare ser på högläsningens funktion och 

arbetsformer för att gynna flerspråkiga barns utveckling av det svenska språket.  

De frågor som studien utgår från är: 

1) Hur ofta och på vilka tider sker högläsning på den avdelning där förskolläraren är 

verksam? 

 

2) Inom vilken eller vilka gruppkonstellationer sker högläsningen och motiverar 

förskollärare gruppindelningen ur ett språkutvecklande perspektiv och i så fall hur? 

 

3) Vilka språkliga förmågor menar förskollärare att högläsningen ger möjlighet att 

utveckla för barn med ett annat modersmål? 

 

4) Hur beskrivs om och i så fall på vilket sätt man arbetar med dessa barns utveckling av 

det svenska språket under högläsningen? 

 

5. Urval och Metod 

5.1 Urval 

För att få fram resultatet intervjuades fyra förskollärare på fyra olika förskolor. 

Respondenterna valdes för att de arbetar i mångkulturella förskolor där det finns gott om barn 

som talar andra språk än svenska i hemmet. Förskolorna är belägna i en mångkulturell förort i 

en stad i mellersta Sverige. Förskolorna är olika stora, allt mellan 50 - 100 barn. 

Procentandelen på flerspråkiga barn på förskolorna varierar, allt från 30 % - 98 % av barnen 

är flerspråkiga. Alla pedagoger som har intervjuats har stor erfarenhet av flerspråkighet och 

mångkulturalitet. Intervjuerna har gjorts med förskollärare som arbetar med barn i åldrarna 1-

5 år, varav två förskollärare arbetar med yngre barn (1-3 år) och två med äldre barn (3-5 år). 

Antalet barn på avdelningarna skiljer sig från förskola till förskola, 12, 15, 18 och 36 barn. På 

småbarnsavdelningarna arbetar mellan 3-4 pedagoger och på storbarnsavdelningarna arbetar 

mellan 4-6 pedagoger beroende på hur förskolorna är organiserade, och om de arbetar i block 

eller inte. Block innebär att två avdelningar har slagits ihop och arbetar tillsammans. 

5.2 Metod 

För att få fram svar till hur förskollärare använder sig av högläsning i verksamheten för att 

gynna flerspråkiga barns utveckling av det svenska språket användes intervju som metod. 

Metoden valdes för att få en möjlighet att få ut så mycket som möjligt av pedagogernas tankar 

och reflektioner kring högläsning och flerspråkighet. Som Bell antyder är en stor fördel med 

intervjumetoden dess flexibilitet. Genom intervju kan man följa upp idéer, sondera svar och 

gå in på motiv och känslor på ett sätt som inte är möjligt med andra metoder och man kan 

komma med följdfrågor och utveckla och fördjupa svaren man får. Nackdelen däremot med 

intervju är att det kan ta alldeles för lång tid (Bell, 2006, s. 158). Därför valdes att inte ha med 
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så många frågor för att bearbetningen av resultaten skulle underlättas. För att få en intervju 

med kvalité och en underlättad bearbetning valdes för studien viktiga teman att utgå ifrån och 

det utformades specifika frågor för att få fram svar på frågeställningarna. När frågorna 

formulerades följdes Bells huvudregler om att inte ställa några ledande frågor, inga outtalade 

förutsättningar, inga värderande frågor och en fråga i taget (se bilaga 3). Under själva 

intervjun användes en ljudbandspelare som Bell rekommenderar för att dokumentera de svar 

som respondenterna gav och samtidigt skrevs anteckningar ner på ett papper (ibid, 2006, s. 

159). Genom att använda sig av ljudinspelning kan man ägna all uppmärksamhet åt det 

respondenterna säger och även säkerställa att anteckningarna är korrekta (ibid, 2006, s. 165). 

För att analysera resultatet av intervjuerna transkriberades de för att få en större överblick 

över svaren respondenterna gav på frågorna som ställdes (ibid, 2006, s. 166). Intervjumetoden 

som valdes till denna studie är fokuserad intervju som Bell menar har en viss struktur och 

förutbestämda frågor, men som samtidigt lämnar utrymme att prata omkring frågorna och de 

tankar som väcks. Fördelen med fokuserad intervju är att strukturen utformas i förväg och 

analysen av svaren blir lättare att genomföra. Fokuserad intervju passar enligt Bell bra att 

genomföra när man har en viss begränsad tid till sitt förfogande (ibid, 2006, s. 162). 

5.3 Etiska överväganden  

När man använder sig av intervju som metod är det viktigt att respondenterna är fullt 

medvetna om syftet med intervjun och att man har deras medgivande innan intervjuarbetet 

påbörjas (Bell, 2006, s. 158). Några dagar innan intervjuerna skulle hållas mailades det iväg 

ett skriftligt informationsbrev med medgivande till de intervjuade som de skulle läsa och 

skriva under. I informationsbrevet beskrevs det Bell (2006, s. 157) rekommenderar att man 

ska informera om som t.ex. vad undersökningen handlade om, varför man vill intervjua dem, 

vilka typ av frågor som skulle ställas och vad som skulle göras med informationen som kom 

fram (se bilaga 2). Medgivandet fick respondenterna sedan ge tillbaka i samband med 

intervjun (se bilaga 1). I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har de fyra 

huvudkraven
3
  följts som man bör tänka på när man utför en intervju eller forskar om något 

ämne. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Informationskravet innebär att man bör 

informera de berörda om forskningens syfte (ibid, s. 7). Samtyckeskravet går ut på att 

deltagarna har rätt att själva bestämma ifall de vill delta i undersökningen eller inte (ibid, s. 9). 

Konfidentialitetskravet är detsamma som anonymitet då man i största möjliga mån ska förvara 

personuppgifterna så att ingen obehörig kan ta del av dem (ibid, s. 12). Nyttjandekravet 

innebär att man utlovar att de insamlade uppgifterna endast ska användas för 

forskningsändamål (ibid, s. 14). 

 

 

 

                                                           
3
 Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
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6. Resultat  

I följande avsnitt kommer en kort presentation av förskolorna. Därefter kommer en 

presentation av vad respondenterna svarat utifrån studiens frågeställningar som tematiserats 

under ett antal rubriker. 

6.1 Presentation av förskolorna 

Förskola A – Förskollärare Anna 

Förskola A är en förskola med fyra avdelningar och cirka 80 barn. Det är mellan 3-4 

pedagoger som arbetar på varje avdelning, 15 respektive 18 barn går på 

småbarnsavdelningarna och 22 respektive 24 barn på storbarnsavdelningarna. Förskollärare 

Anna har arbetat som förskollärare sedan 1984. På denna förskola har hon arbetar sedan 2006. 

På avdelningen Anna arbetar på går det 18 barn som är mellan 1,5 – 3 år och fyra pedagoger 

är verksamma på avdelningen. Av 18 barn finns två barn som endast talar ett främmande 

språk och sex barn som är två- eller flerspråkiga. Cirka 30 % av barnen på förskolan har ett 

annat modersmål än svenska. 

Förskola B – Förskollärare Bo 

Förskollärare Bo har arbetat inom förskoleverksamheten sedan 2005 då han tog sin examen. 

Han har arbetat på sin nuvarande arbetsplats sedan 2014. På Bos avdelning finns det 12 barn 

och två pedagoger som är verksamma och barnen är mellan 3-5 år. Förskolan har totalt tre 

avdelningar och cirka 12-15 barn och två-tre pedagoger verksamma på varje avdelning. Det är 

40 barn som går på förskolan och cirka 98 % av barnen på förskolan har ett annat modersmål 

än svenska. 

Förskola C – Förskollärare Carola 

Förskola C innehåller två block med två avdelningar inom varje block där det går äldre barn 

och två småbarnsavdelningar. På det block där Carola arbetar på finns det 36 barn och där 

arbetar sex pedagoger. Av de totalt 80 barnen på förskolan har 95 % ett annat modersmål än 

svenska. Carola har arbetat som förskollärare sedan 2011 då hon tog sin examen. Hon har 

varit verksam på förskola C ungefär ett halvår och på avdelningen där Carola arbetar är 

barnen mellan 3-5 år och det talas 6-7 olika språk bland barnen. 

Förskola D – Förskollärare Diana 

Förskola D är en förskola med fyra avdelningar, och totalt 70 barn och 14 pedagoger. Diana 

tog sin examen 1986 och har varit verksam inom förskolan i 28 år. Hon har arbetat på 

förskola D sedan 1996 och på avdelningen där hon arbetar är barnen mellan 1-3 år. Det är 

totalt 15 barn på avdelningen, därav sex barn är flerspråkiga, och där arbetar tre pedagoger. 

Totalt på förskolan har cirka 50 % av barnen ett annat modersmål än svenska. 
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6.2 Högläsning i förskolan 

Anna, förskola A 

Enligt Anna förekommer högläsning varje dag i verksamheten. Hon menar att man läser högt 

för barnen när barnen vill, på deras initiativ, och man har även planerade högläsningsstunder 

under samlingarna. Anna tycker att det här är viktigt, att barnen ska få lyssna på en bok när de 

vill, men att det även är viktigt att ha ett tillfälle per dag där man har planerad högläsning. 

”Spontan högläsning sker på barnens initiativ för barn ska få lyssna på en bok när de vill” 

(Förskollärare Anna). Hon berättar vidare att högläsning sker före lunchen på hennes 

avdelning, under lunchsamlingen, för att de yngre barnen som sover också ska få möjlighet att 

lyssna på en saga och för att samla ihop barnen. Då högläser pedagogerna för barnen, berättar 

en flanosaga eller läser upp ramsor som hon menar också är en del av högläsning. Efter lunch 

läser man för de barn som inte sover för att de ska komma till ro. 

Anna berättar att hon ibland känner sig kluven angående högläsning då man ibland vill 

högläsa för barnen utan avbrott och att man ibland vill bjuda in till diskussion om bilderna 

och innehållet i boken. Det är enligt henne viktigt att få med båda varianterna. Hon menar 

också att ett sätt när man läser för hela barngruppen är att använda stora böcker med stora 

bilder så att alla barnen kan se. Ett hinder vid högläsning kan vara att man inte hittar ett lugnt 

hörn där man kan få högläsa ifred med några barn. Är alla barn med vid högläsningen är ett 

hinder att barnen inte hittar ett bra ställe att sitta på. Det blir en väldig trängsel ifall barn vill 

lyssna och då klagar barnen på att de inte ser boken och stör sig på varandra istället för att 

kunna fokusera på bilderna och innehållet.  

Bo, förskola B 

Även på förskolan där Bo arbetar förekommer högläsning varje dag efter lunchen. Bo berättar 

att spontana högläsningsstunder sker på avdelningen när det finns tid. Annars berättar 

pedagogerna gärna en saga eller högläser under mellanmålet medan barnen äter, säger han. Bo 

berättar att pedagogerna läser för barnen cirka 20-30 minuter varje dag efter lunchen. Den 

tiden är vald för att barnen ska få sitta ner och vila en stund och för att barnen ska få en 

möjlighet att komma ner i varv. 

Läsningen på avdelningen sker på olika sätt berättar Bo, antingen genom högläsning eller att 

barnen får lyssna på en bok från CD spelaren eller surfplattan. Han tycker att det är viktigt att 

tänka på att det är lugn och ro när man högläser för barnen och att barnen är intresserade av 

innehållet i boken. Att sitta i ett anpassat ställe som inte lockar till annan lek ser Bo som en 

fördel. Bo föredrar även att högläsa för barnen utomhus i den fria miljön. Bo önskar man 

skulle ha högläsning oftare på hans avdelning eftersom han anser att det är extremt viktigt 

med högläsning för att gynna språkutvecklingen hos barnen. Ett hinder med högläsningen är 

att barnen kan vara okoncentrerade och då är det till en fördel att läsa böcker som inte 

innehåller så mycket text och med bilder som lockar barnen. ”Jag reflekterar ofta över hur jag 

kan bli bättre på att fånga barnens intresse” (Förskollärare Bo). 
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Carola, förskola C 

Carola berättar att högläsning sker rätt ofta, både organiserat och spontant. Spontan 

högläsning sker på både barnens och pedagogernas initiativ. Högläsningen sker organiserat 

vid lunchen i samband med maten, enligt Carola. Hon läser varje dag efter matstunden när 

barnen fortfarande sitter kvar vid lunchbordet. Hon säger att hon väljer att läsa för barnen då 

för att de ska få en lugn stund. Hon menar att detta är ett bättre val, istället för att avbryta en 

redan pågående aktivitet och lek under dagen.  

Carola tycker att i samband med högläsning är det viktigt att man tänker på hur miljön är runt 

omkring, att man sitter på en avskild plats som inbjuder till att lyssna och att stämningen 

bland barnen är bra. Hon påpekar också att det är en fördel att utgå från barnens 

förutsättningar och att barnen kan relatera till bokens innehåll. Om man har en stor barngrupp 

kan man använda projektor eller dator så att alla kan se.    

Carola säger att hon plockar in högläsning hela tiden, inomhus och utomhus. Carola tycker 

det är väldigt kul och spännande med högläsning och önskar att de hade tid att läsa mer på 

förskolan, men ibland blir det svårt på grund av personalbrist då det ibland är för lite personal 

och alldeles för många barn kvar. Carola menar även att det är viktigt att man samtalar med 

sina kollegor om att inte avbryta varandra när man ser sin kollega läsa för barnen för att 

aktiviteten inte ska bli störd. 

Diana, förskola D 

Diana berättar att högläsning förekommer varje dag på hennes arbetsplats. Hon säger att 

organiserad högläsning sker en gång per dag och spontan högläsning cirka två till tre gånger 

per dag när barnen själva vill lyssna på en saga. Spontana högläsningsstunder brukar ske både 

på barnens och på pedagogernas initiativ. Enligt Diana läser de för barnen efter maten. 

Pedagogerna högläser för barnen efter maten för att de ska få en form av vila och för att det 

skapar en bra stund menar hon.  

Viktigt att tänka på, enligt Diana, är att det är lugnt, att man har små grupper och att barnen 

kan se bilderna i böckerna när man högläser. Hon menar även att det är väsentligt att välja 

böcker med bra innehåll som t.ex. visar olika miljöer, olika familjesituationer, olika länder 

och kulturer. ”Det är väsentligt att välja böcker som visar olika miljöer” (Förskollärare 

Diana). Genom högläsning får barnen tillgång till ord som man kan använda sig av i 

vardagen, säger hon. Under högläsningsstunderna diskuterar och samtalar pedagogerna med 

barnen om bokens innehåll. 

Diana anser att det alltid finns möjlighet att läsa för barnen och det är till en fördel att man 

hittar en bok som lockar barnen och att man som pedagog förstärker innehållet av boken. ”Det 

finns alltid möjlighet att klämma in högläsning i verksamheten” (Förskollärare Diana). Hon 

påpekar även att hon tycker att det är ett hinder att högläsning försvinner mer och mer från 

verksamheten och det är synd då det är ett bra verktyg för att gynna språkutvecklingen.  
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6.3 Gruppindelning under högläsning 

Anna, förskola A 

När pedagogerna läser för hela barngruppen innan lunchen brukar de dela upp barnen i en stor 

grupp och i en lite mindre grupp på grund av att några barn behöver mer lugn än andra. Anna 

berättar vidare att man delar upp barnen som är vakna efter vilan när man högläser. Det är inte 

många barn som är vakna, cirka 8-10 barn. Då utgår pedagogerna från barnens 

intressegrupper och även då tar man hänsyn till barnens koncentrationsförmågor och för de 

barnen som har svårt att koncentrera sig läser man kortare och mer sammanfattade böcker. 

”Det främjar att sitta i mindre grupper då barnens koncentrationsförmåga ökas” (Förskollärare 

Anna). Anna tycker att det främjar läsningen att sitta i mindre grupper då  barnen kan 

koncentrera sig på innehållet och språket i boken istället för att ”störa” sig på varandra som 

tex. att de inte kan se eller att de inte får plats. 

Bo, förskola B 

På Bos avdelning är det cirka fem-sex barn som är vakna efter lunchen och får lyssna på en 

bok och då läser en pedagog för de barnen, medan den andra pedagogen är på rast. Bo berättar 

att gruppindelning kan ske vid högläsning med alla barn och då blandas grupperna med yngre 

och äldre barn. Motivet för gruppindelningen är att de yngre barnen ofta tar efter de äldre 

barnen som fungerar som bra förebilder. För att utveckla språket hos barnen tycker Bo att 

man kan dela upp barnen när man högläser så att man t.ex. har tre barn som kan det svenska 

språket bra och två barn som inte kan språket lika bra. Det leder enligt Bo att barnen som kan 

lär barnen som inte kan. Bo anser att han bör tänka mer på gruppindelningar och bli medveten 

om hur språkutvecklande en gruppindelning är för de barn med ett annat modersmål än 

svenska. 

Carola, förskola C 

Carola berättar att de har en given grupp vid maten när högläsningen sker. Pedagogerna läser 

för de barn som sitter runt deras matbord. Annars brukar inte gruppindelningar ske vid 

högläsning. Pedagogerna utgår efter barnens intressen och spontan högläsning sker för de 

barn som är intresserade av att lyssna på en saga. Carola påpekar att hon tycker att det är bra 

att dela upp barnen genom att blanda olika åldrar, då de yngre barnen lär av de äldre barnens 

samtal och dialoger. Gruppstorleken på barnen har stor betydelse för att samtala om det man 

läser. En fundering Carola har är att dela upp barnen vid högläsning utifrån de olika språken 

barnen talar. Att de som har med sig samma språk hemifrån får sitta tillsammans och lyssna 

på högläsningen, men det är bara en tanke som Carola har och inget som pågår just nu i 

verksamheten. ”De yngre barnen lär av de äldre barnens samtal och dialoger” (Förskollärare 

Carola). 

Diana, förskola D 

Diana berättar att pedagogerna brukar dela upp barnen vid högläsningen där det är som mest 

fem barn per grupp. Motivet för gruppindelningen är för att barnen ska få ut så mycket som 

möjligt av läsningen. Vid spontan högläsning delas inte barnen upp på grund av att barnen är 
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olika starka på sitt språk och lär av varandra. Diana menar att barnen är så små att det inte 

behövs någon uppdelning ur ett språkutvecklande perspektiv då barnen lär av varandra. 

6.4 Högläsningens betydelse för barns utveckling av det svenska språket 

Anna, förskola A 

När det kommer till språkutveckling anser Anna att det är viktigt att man nyanserar språket 

och att man använder rösten som ett verktyg som t.ex. att använda olika lägen som att prata 

mörkt eller ljust och att man betonar orden. ”Det är viktigt att använda sin röst som ett 

verktyg” (Förskollärare Anna). Anna menar att det inte hjälper barnen att man förkortar orden 

och att man inte bör förenkla innehållet i böckerna för mycket. Istället kan man prata 

långsammare och förtydliga orden istället. När man läser för yngre barn är det bra att peka 

ibland på texten och bilderna för att förtydliga vad som händer och vilken figur som säger vad 

i boken. Det är bra att barnen får se orden och bilderna i boken för att kunna koppla ihop ett 

sammanhang. Anna ser även en fördel med att inte ha så många bilder i boken då barnen 

behöver ha sin fantasi igång och själva skapa inre bilder.  

Anna tycker att arbetet med språkutvecklingen är lika viktigt för alla barn och inte bara de 

flerspråkiga barnen. För att utveckla språket och flerspråkigheten hos barn är det enligt Anna 

viktigt att man talar till barnen, med barnen och att man lyssnar på dem för att skapa en 

dialog. På avdelningen Anna arbetar på finns det två barn som inte talar det svenska språket 

och då är det viktigt att man förtydligar genom att använda sig av bilder, kroppsspråk och 

tecken som stöd när man samtalar med barnen. Ibland anser Anna att man behöver teckna för 

att förstärka vissa saker. ”Vi använder oss av tecken som stöd för att förstärka vissa ord” 

(Förskollärare Anna). När det kommer till att utveckla flerspråkiga barns utveckling av det 

svenska språket läser alla pedagoger för barnen. Även om några pedagoger är flerspråkiga och 

betonar vissa propositioner fel så ska man ändå låta alla läsa för barnen för det ger ett tillfälle 

att lära tillsammans, enligt Anna. Hon berättar även att de flerspråkiga pedagogerna på hennes 

avdelning oftast läser korta sagor för barnen. 

Bo, förskola B 

Då det går många flerspråkiga barn på Bos arbetsplats som behöver träna på sin 

språkutveckling berättar Bo att de har språkträning på samlingarna varje morgon. Förskolan är 

inriktad på språkutveckling och pedagogerna arbetar ständigt med det språkutvecklande 

arbetet för att barnen ska få ett bra hanterligt språk. Högläsning gynnar språkutvecklingen på 

det sätt att barnen får sätta ord på det de ser och det ger barnen en möjlighet att använda sitt 

språk för att säga vad de ser. Bo tycker även att barnen bör få en chans att hitta rätt ord själva. 

Bo anser även att det är oerhört viktigt med ständig repetition för att barnen ska utvecklas 

språkligt. Genom högläsning får, enligt Bo, de flerspråkiga barnen lära sig vad orden heter på 

svenska. Barnen skapar en förståelse för saker och ting genom högläsning och upprepning är 

alltid bra.  

På förskolan där Bo arbetar finns ett främjande arbete för att utveckla språket genom böcker 

där barnen får sätta ord på det de ser, berätta om sina upplevelser och återberätta sagan. Det är 
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viktigt anser Bo att arbeta med att det svenska språket ska utvecklas. Bo berättar att alla 

pedagoger läser för barnen oavsett språkliga kompetenser. ”Barnen skapar en förståelse för 

saker och ting genom högläsning” (Förskollärare Bo). 

Carola, förskola C 

När det kommer till språkutveckling tycker Carola att högläsning ger barnen möjlighet att 

träna på uttal, att prata om ords betydelse och man får öva på hur man säger orden. Genom 

högläsning lär sig barnen även olika synonymer på vardagliga ord. Carola tror på att alla barn 

har samma lärande kurva, samma grund, oavsett om barnen är flerspråkiga eller endast talar 

ett språk. Carola anser att barn med ett annat modersmål utvecklar en stor förståelse för det 

svenska språket genom högläsning. Carola menar att högläsning fungerar som ett verktyg för 

att utveckla det svenska språket hos de flerspråkiga barnen. När man högläser för de 

flerspråkiga barnen är det betydelsefullt att man använder sig av kroppen för att barn ska 

koppla ihop det man säger och att man samtalar om ords betydelse för att öka barnens 

ordförråd. Carola tycker att man bör tänka på hur man berättar sagan och på vilket sätt man 

visar bilderna i böckerna man läser.  

Förskolan har ett främjande arbete i form av högläsning för att utveckla det svenska språket 

hos de flerspråkiga barnen, men Carola tycker att man alltid kan utveckla det arbetet ännu 

mer. Pedagogerna lyfter ofta fram siffror och bokstäver på olika språk och de räknar ofta på 

flera språk för att barnen ska bli medvetna om att det finns en massa olika språk och inte bara 

svenska och deras modersmål. Arbetet på förskolan för att främja modersmålet är dock inte 

lika stort och framtonat. På förskolan läser alla pedagoger för barnen för att utveckla deras 

svenska språkutveckling, berättar Carola. 

Diana, förskola D 

För att utveckla språket hos barnen anser Diana att det är viktigt med bra bilder i böckerna för 

att barnen ska koppla ihop bild och öra, det man ser med det man hör. Genom högläsning 

ökas barnens förmåga att lyssna och associera och genom att ha en dialog med barnen om 

innehållet i boken berikar man själva historian och barnens språkutveckling. Pedagogen bör 

vara med och peka och fråga för att högläsningen ska bli något extra för barnen. Diana tycker 

att högläsning som metod utvecklar det svenska språket hos barn med ett annat modersmål 

genom att man som pedagog har en direkt kommunikation och dialog med barnen. Diana 

berättar att hon ofta ser barn läsa själva på sitt eget språk när de sitter själva med en bok. 

”Genom dialog berikar man själva historian” (Förskollärare Diana). 

Förskolan har en tanke om att främja det svenska språket och det görs genom ett medvetet val 

utifrån böcker. Diana menar att alla behöver språket så mycket som möjligt oavsett 

förutsättningar hemifrån. Diana berättar att alla pedagoger läser för barnen, även de 

flerspråkiga pedagogerna som inte kan uttala alla ord korrekt. Diana anser att det är bra att 

man som pedagog kan visa barnen att man själv har brister i det svenska språket och att man 

delger varandra kunskap konstant. Fast de pedagoger som talar svenska tar mycket plats anser 

Diana att de flerspråkiga pedagogerna som inte kan det svenska språket lika bra kan lära 

tillsammans med barnen genom att högläsa. 
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6.5 Analys 

Under följande avsnitt presenteras en analys som utgår utifrån studiens frågeställningar 

På samtliga förskolor som medverkat i denna studie förekommer högläsning varje dag i 

verksamheten. Högläsningen förekommer både organiserat och spontant i samtliga förskolor 

utifrån barnens och pedagogernas initiativ. Det varierar hur ofta högläsning sker varje dag 

beroende på hur mycket barnen vill och orkar lyssna. Den planerade högläsningen sker i 

samband med lunchen, antingen innan eller efter, i samtliga förskolor. Anledningen är då att 

barnen ska få komma till ro, få en lugn stund och en möjlighet att varva ner.  

Högläsningen sker på olika sätt hos de medverkande förskolorna. Två av respondenterna 

poängterar att det är viktigt att använda stora böcker med stora bilder så att alla barnen kan se 

när man läser för hela barngruppen eller att man använder sig av en projektor eller dator. På 

en förskola sker läsningen antingen genom högläsning eller att barnen får lyssna på en bok 

från CD spelaren eller surfplattan. Samtliga förskolor tycker att det är viktigt att tänka på att 

sitta på ett anpassat ställe som inte lockar till annan lek och som inbjuder till att lyssna. Två av 

pedagogerna tycker även om att högläsa för barnen utomhus i den fria miljön. Två 

respondenter tycker att det är väsentligt att välja böcker med bra innehåll som t.ex. visar olika 

miljöer och att man väljer böcker som lyfter fram allas lika värde med omsorg utifrån vad 

som är passande för barnens förståelse. Två pedagoger lyfter fram samtalets betydelse för att 

utveckla barnens språkutveckling. Respondenterna menar att genom diskussion får barnen 

tillgång till ord som man kan använda sig av i vardagen och deras ordförråd ökas. En 

respondent tycker att ett hinder med högläsningen kan vara att barnen kan vara 

okoncentrerade. En respondent påpekar att hon tycker att det är ett hinder att högläsning 

försvinner mer och mer från verksamheten och det är synd då hon menar att det är ett bra 

verktyg för att gynna språkutvecklingen. 

Gruppindelning vid högläsning sker på samtliga förskolor under eller efter lunchen. En 

förskola har en given grupp vid maten när högläsning sker. Motivet för uppdelningen på 

samtliga förskolor är beroende på barnens koncentrationsförmågor, utifrån hur mycket barnen 

orkar lyssna och att några barn behöver mer lugn än andra. Vid den spontana högläsningen 

läser man dock endast för de barn som är intresserade av att lyssna. Två av respondenterna 

tycker att det främjar att sitta i mindre grupper då  barnen kan koncentrera sig på innehållet 

och språket i boken istället för att ”störa” sig på varandra som tex. att de inte kan se eller att 

de inte får plats. På två av förskolorna blandas grupperna med både yngre och äldre barn. 

Motivet för gruppindelningen är att de yngre barnen tar ofta efter de äldre barnen som 

fungerar som bra förebilder och att de yngre lär av de äldre barnens samtal och dialoger.  

En respondent tycker att det är viktigt att man nyanserar språket och att man använder rösten 

som ett verktyg för att gynna språkutvecklingen. När man läser för yngre barn tycker två 

respondenter att det är bra att peka ibland på texten och bilderna för att förtydliga vad som 

händer. Samtliga pedagoger tycker att det är bra att barnen får se orden och bilderna i boken 

för att kunna koppla ihop det man ser med det man hör. En pedagog ser även en fördel med 

att inte ha så många bilder i boken då barnen behöver ha sin fantasi igång och själva skapa 

inre bilder. En annan respondent menar att barnens förmåga att lyssna och associera ökas 
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genom högläsning och genom att ha en dialog med barnen om innehållet i boken berikar man 

själva historian. Högläsning ger även barnen möjlighet att träna på uttal, att prata om ords 

betydelse och man får öva på hur man säger orden samtidigt som barnen lär sig olika 

synonymer på vardagliga ord. En pedagog tror på att alla barn har samma lärande kurva, 

samma grund, oavsett om barnen är flerspråkiga eller ej. En uttrycker att det är viktigt att man 

talar till barnen, med barnen och att man lyssnar på dem för att skapa en dialog för att 

utveckla det svenska språket. En pedagog använder sig av högläsning som arbetssätt genom 

att barnen får sätta ord på det de ser, berätta om sina upplevelser och återberätta sagan. En 

respondent använder sig av kroppsspråk för att förtydliga det hon säger. Resultatet visar även 

att på samtliga förskolor läser alla pedagoger för barnen, även de flerspråkiga pedagogerna.  
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7. Diskussion  

Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare ser på arbetet med att gynna 

flerspråkiga barns utveckling av det svenska språket genom högläsning som arbetssätt. 

Utifrån de fyra pedagoger som har deltagit i studien har det visat sig att förskolorna använder 

sig av högläsning för att stärka alla barns språkutveckling, och inte enbart de flerspråkiga 

barnens språk. Enligt Skolverket (2013, s. 4) har vart femte barn på förskolan ett annat 

modersmål än svenska. Med andra ord är vart femte förskolebarns värld och vardag 

flerspråkig oavsett i vilket mån de själva använder sina språk och hur deras språk används i 

olika sammanhang och miljöer. Därför är det viktigt att uppmärksamma barnens språk i 

dagens förskola (Kultti, 2014, s. 33). Kultti hävdar att forskning  visar att förskolan erbjuder 

rika möjligheter för flerspråkiga barn att utveckla det svenska språket och detta sker genom 

högläsning av böcker på svenska. Forskning visar även att barn med ett annat modersmål än 

svenska har sämre förutsättningar att nå de nationella målen i grundskolan än barn som har 

svenska som modersmål. Detta bekräftar hur viktigt det är att ha kunskap om flerspråkiga 

barns språklärande tidigt i livet, och att pedagoger i förskolan har en betydelsefull uppgift att 

stärka barns språkutveckling redan på förskolan (Kultti, 2014, s. 34). Studien visar att 

samtliga respondenter använder sig av svenska böcker för att främja flerspråkiga barns 

utveckling av sitt svenska språk. Böcker är en viktig dimension för barns språkutveckling då 

böcker erbjuder möjligheter till kommunikation utifrån barnens erfarenheter på både det 

svenska språket och modersmålet (Kultti, 2014, s. 107). 

I arbetet med att utveckla de flerspråkiga barnens språk har respondenterna bland annat svarat 

att det är viktigt att man nyanserar språket, att man använder rösten som ett verktyg och att 

man pratar långsammare samt förtydligar orden som står i texten. Högläsningen gynnar 

språkutvecklingen genom att barnen får en möjlighet att sätta ord på det de ser och utveckla 

sin förmåga att använda sig av det svenska språket. Detta stöds av Toumela när han menar att 

genom att uttrycka sig om att högläsning erbjuder barnen det inflöde som saknas i talspråket 

och barnen får en möjlighet att få in alla språkliga situationer in i samtalet (Claesdotter, 2003, 

s. 54). En respondent menar även att det är viktigt att man talar till barnen, med barnen och att 

man lyssnar på dem för att skapa en direkt kommunikation och dialog. Förtydliga innehållet 

kan man göra genom att använda sig av bilder, kroppsspråk, tecken som stöd och peka på 

texten och bilderna. I samtalet får barn möjlighet att sätta ord på det ser, berätta om sina 

upplevelser och återberätta sagan. Toumela uttrycker att flerspråkiga barn förses med ett 

mångsidigt inflöde när de får möjlighet att bearbeta, diskutera, dramatisera och leka kring det 

de har läst (Claesdotter, 2003, s. 55). Respondenterna i studien har visat att de har en stor 

medvetenhet om hur viktigt det är att arbeta med språket för att en språkutveckling ska ske 

hos barnen. En respondent menar att det är viktigt att utgå från barnens förutsättningar och att 

en språkutveckling sker när barnen kan relatera till innehållet i boken. En pedagog lyfter upp 

kommunikationens betydelse för språkutvecklingen då hon menar att det är genom samtal 

barnen får tillgång till nya ord och deras ordförråd ökas. En pedagog menar att barnen 

fokuserar mer på språket och innehållet när de får möjlighet att sitta i mindre grupper. Två 

respondenter blandar grupperna med äldre och yngre barn för att de yngre ska lära sig av de 

äldre barnens samtal och dialoger. En pedagog lyfter fram att han ofta reflekterar om hur han 
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kan fånga barnens intresse ännu bättre vid högläsningsstunderna. Språkanvändningen är det 

centrala i Vygotskijs teori och han hävdar att språket är länken mellan människor, barnen och 

dess omgivning. Genom kommunikation och interaktion med andra människor blir barnet 

delaktig i hur människor förklarar och uppfattar det som sker och det leder till att barnet ser 

världen genom sitt språk. Språket är ett redskap för tänkande och det är genom språket barnen 

får möjlighet att upptäcka världen (Elfström m.fl, 2008, s. 31). Två respondenter tar upp att de 

samtalar med barnen under eller efter högläsningen genom en direkt kommunikation och 

dialog om bokens innehåll för att fördjupa barns förståelse kring innehållet. Samtal kring 

böcker bidrar till att fördjupa barnens tolkningar och upplevelser av boken samtidigt som 

språket utvecklas (Lindö, 2009, s. 258). 

Sammanfattningsvis bör man tänka på att flerspråkiga barn inte är en homogen grupp. Varje 

barn bör bemötas utifrån sina kunskaper och erfarenheter och bör befinna sig i en berikad 

språkmiljö. Språkmiljöer barn befinner sig i är ofta gynnsamma för deras språklärande och 

utveckling och det är därmed viktigt att pedagoger i förskolan medvetet arbetar för att skapa 

en gynnsam språkmiljö utifrån barnens kunskaper och erfarenheter. Kunskap i språk bidrar till 

lärande av varandra (Kultti, 2014, s. 22). 

7.1 Studiens reliabilitet och validitet 

Med den begränsade tid som fanns för studien genomfördes fyra intervjuer i fyra olika 

förskolor och det går därför inte att dra några generella slutsatser om att alla förskollärare 

arbetar med högläsning på varje förskola för att gynna flerspråkiga barns språkutveckling. 

Dock kan man säga att reliabiliteten är ganska god då dessa fyra förskolor använder sig av 

högläsning som arbetssätt för att gynna språkutvecklingen hos barn med ett annat modersmål 

än svenska. Validiteten skulle ha ökat med observation som ytterligare en metod eftersom 

flera metoder ökar validiteten (Bjørndal, 2005, s. 21) men det var inte möjligt att utföra på 

grund av den begränsade tiden för genomförandet av studien. 

7.2 Slutsats 

Denna studie har visat hur fyra respondenter tänker kring högläsningens betydelse för att 

gynna flerspråkiga barns utveckling av det svenska språket. Under studiens gång har min 

nyfikenhet över hur man kan använda sig av modersmålet för att utveckla det svenska språket 

väckts. Då modersmålet är en viktig grund för att utveckla det svenska språket så vore det 

intressant att undersöka vidare hur man kan arbeta med detta och hur man kan samarbeta med 

modersmålspedagoger för att gynna barns utveckling av modersmålet. 

Ett annat intresse har även väckts över boksamtalets betydelse. Då två respondenter i denna 

studie tog upp att de samtalar med barnen om det de läser vore det intressant att undersöka 

med hjälp av observation hur de samtalar med barnen och vilka metoder de använder sig av i 

ett boksamtal.  

Avslutningsvis har denna studie bidragit med att mitt medvetande och förståelse har ökats 

kring hur man kan arbeta med att gynna flerspråkiga barns utveckling av sitt svenska språk 

genom till exempelvis högläsning. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Medgivande 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om förskollärares syn på högläsningens betydelse för 

flerspråkiga barns språkutveckling, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. 

Studien utförs av Safi Elmasri som går sista terminen på förskollärarprogrammet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas i min arbetsplats. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte 

utförs på insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag har kunskap om att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett 

sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för 

forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra 

ändamål. 

Jag ger härmed mitt medgivande till medverkan i ovan nämnda studie. 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift     



26 
 

Bilaga 2 – Information om studien 

Information om en studie: Förskollärares syn på högläsningens betydelse för flerspråkiga 

barns språkutveckling 

Jag heter Safi Elmasri, är lärarstudent och går sista terminen på förskollärarprogrammet. Jag 

har påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Studien jag ska genomföra handlar om förskollärares syn på vilken betydelse högläsningen 

har för flerspråkiga barns språkutveckling. Jag har valt att skriva ur förskollärarens synvinkel 

och att använda intervju som metod för mitt arbete. Syftet med intervjun är att ta del av 

förskollärares tankar och reflektioner kring ämnet för min studie. Området är mycket 

intressant för mig att studera inför min kommande yrkesroll. Min avsikt är att genomföra fyra 

intervjuer i fyra olika förskolor om ca 30 minuter per intervju. 

Intervjun kommer att ske i slutet av oktober månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under samma månad som intervjun sker. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara 

borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av 

studiens resultat.  

Underteckna den medföljande blanketten om medgivande och lämna den till mig i samband 

med intervjun. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig 

eller min handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Uppsala 6 oktober 2014 

Med vänlig hälsning 

Safi Elmasri 

Mail: Safi.El-Masri.3673@student.uu.se 

Mobil: 0736-199313 

 

Studiens handledare: Kerstin Lagrell 

tel. 018 471 24 23, e-post: kerstin.lagrell@edu.uu.se 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

Uppvärmningsfrågor: Hur länge har du jobbat på förskolan? Hur länge sedan var det du 

gick utbildningen?  

Hur och när? 

Förekommer högläsning på din avdelning?  

Kan du berätta ungefär hur ofta ni högläser för barnen på er avdelning? Har du några tankar 

om detta (dvs. om hur ofta)? 

Har ni planerade högläsningsstunder på avdelningen och när brukar de i så fall äga rum? Vad 

ser du som motiv för att välja just den/dessa tider? 

Har ni spontana högläsningsstunder? När och hur brukar de uppkomma, t.ex. på vems 

initiativ? 

Vad tycker du är viktigt att tänka på för att en högläsningsstund ska bli så bra som möjligt? 

Vilka möjligheter och/eller hinder skulle du vilja sammanfatta för högläsning i din förskola? 

Tillgång till böcker för högläsning 

Hur får ni tillgång till böcker för högläsningen? Vem väljer ut dem och på vilka grunder? Vad 

tänker du om det? 

Språkliga förmågor 

Berätta på vilket sätt du tänker att högläsning gynnar språkutveckling hos barn? Vilka 

språkliga förmågor? Kan du ge några exempel? 

Flerspråkiga barns språkutveckling 

Vilka språkliga förmågor anser du högläsning särskilt ger möjlighet att utveckla hos barn med 

ett annat modersmål? Kan du ge exempel? 

Berätta om hur du tänker om ert arbete för att främja flerspråkiga barns utveckling av det 

svenska språket genom högläsning? Finns ett sådant arbete? Kan du i så fall ge några tydliga 

exempel på det? 

Berätta om vem/vilka som i så fall brukar läsa för barnen då och hur du ser på detta? 

Berätta om hur du tänker om ert arbete för att främja flerspråkiga barns utveckling av 

modersmålet genom högläsning? Finns ett sådant arbete? Kan du i så fall ge några tydliga 

exempel på det? 

Berätta om vem/vilka som i så fall brukar läsa för barnen då och hur du ser på detta? 
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Gruppkonstellationer 

Brukar ni dela in barnen i grupper när/om ni har planerad högläsning och i så fall på vilket 

sätt?  

Vilket/vilka motiv finns i så fall för den uppdelningen?  

Om ni inte delar upp barnen alls, berätta i så fall orsakerna till detta? 

Hur ser du på en eventuell uppdelning ur ett språkutvecklande perspektiv?  

Avslutning 

Är det något som du skulle lägga till som inte kommit fram i intervjun? 

 


