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The purpose of this study is to investigate how preschool teachers in preschools inspired by 

the pedagogical philosophy of Reggio Emilia use aesthetic forms of expression to support the 

Swedish language development of children that have Swedish as a second language. We want 

to know how these teachers incorporate aesthetics in the work with second language learners 

and how they use creative expressions as tools in this process. 
 

The study is based on a qualitative method focusing on interviews with five preschool 

teachers. The interviews were held in four different preschools in the county of Stockholm, all 

inspired by the pedagogical philosophy of Reggio Emilia and all located in multicultural 

areas. The results are analysed with the help of three theoretical perspectives: Dewey’s 

theories concerning experience, pedagogy and art, the socio-cultural perspective and social 

semiotics.  
 

The results of the study show that aesthetics are a vital part of the Reggio Emilia- preschools 

we have visited, though they aren’t always incorporated in the work with the second language 

learners. Second language development was stimulated through aesthetic forms of expression 

in both planned and spontaneous activities, with the help of the preschool teachers. Aesthetic 

experiences were used as tools through their potential to include everyone and introduce 

multiple paths towards language development. Preschool teachers also experienced that their 

presence and listening skills were important in this process. As they, for example, named 

things and happenings around the children they scaffolded the children’s second language 

development.  

Keywords: Swedish as a second language, second language development, aesthetics, 

preschool.  

Nyckelord: Svenska som andraspråk, andraspråksinlärning, estetiska uttrycksformer, förskola. 
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1. Inledning 
Vi har valt att undersöka hur de estetiska uttrycksformerna i förskolan kan främja den svenska 

språkutvecklingen för barn som har svenska som andraspråk. Vi vill finna exempel på hur de 

olika estetiska verktygen i förskolan kan stötta barn som har svenska som andraspråk. För att 

begränsa vårt urval valde vi att utgå utifrån Reggio Emilia-förskolor, eftersom vi av tidigare 

kännedom vet att de arbetar med och utifrån de estetiska uttrycksformerna och har en speciell 

filosofi uppbyggd kring det.  
 

Vi har utgått ifrån ett område som vi är intresserade av och finner mycket spännande. Vi har 

tidigare yrkeserfarenhet av att de estetiska uttryckssätten kan vara en plattform för 

inkludering, oavsett vilka språkliga färdigheter som finns, men vi ville närmare undersöka och 

se hur de kan bli ett verktyg att använda sig av för barn som inte har svenska som modersmål. 

Det finns en del forskning kring området estetik kopplat till barn som lär sig flera språk 

samtidigt, men då främst internationell. Det forskningen gemensamt pekar mot är att de 

estetiska uttrycksformerna främjar barns språkutveckling, och inte minst hos de barn som lär 

sig två eller flera språk samtidigt.  
 

Every child has funds of knowledge and stories to tell. Aesthetic experience 

that acknowledges and expands these personal resources motivates children to 

value and engage in language and literacy learning as ways to actively create, 

transform and navigate their worlds (Johnson 2007, s. 319). 
 

1.1 Bakgrund 
I det följande beskrivs Reggio Emilia-pedagogiken, andraspråksinlärning och de estetiska 

uttrycksformernas roll i språkutveckling. Dessa områden utgör en bakgrund för resten av 

studien.  
 

1.1.1 Reggio Emilia-pedagogiken 

Reggio Emilia-pedagogiken har sitt ursprung i den italienska staden Reggio Emilia. Den 

italienske pedagogen Loris Malaguzzi startade där ett kommunalt förskoleprojekt för mer än 

50 år sedan, där han drev igenom en delvis ny sorts pedagogik (Dahlberg & Moss 2014a, s. 

11). Reggio Emilia-pedagogiken har fortfarande starka rötter i Italien, men har spridit sig 
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internationellt. Bara i Stockholms kommun finns det idag omkring 220 förskolor som säger 

sig ha ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt (Stockholms stad 2016). 
 

Inom Reggio Emilia-pedagogiken ses lärandeprocessen som viktigare än kunskapsprodukten. 

Det talas om en lyssnandets pedagogik och att följa barnens intressen i verksamheten. 

Projektinriktade arbetssätt är att föredra och dokumentation ses som någonting mycket 

betydelsefullt i utvecklingen av verksamheten. Förskolans miljö anses påverka barnens 

utveckling på ett påfallande sätt och miljön framhålls som den tredje pedagogen. Några andra 

nyckelord i en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik är demokrati och etik. Reggio Emilia-

pedagogiken betonar också de estetiska uttrycksformerna och deras betydelse för 

förskolebarnens utveckling (Dahlberg & Moss 2014b, s. 13–25). 
 

Inom Reggio Emilia-pedagogiken läggs stor vikt vid att barn har hundra språk, vilket syftar på 

att barn har så många fler kommunikationsmöjligheter och uttryckssätt än vi oftast ser eller 

erbjuder dem, framhåller Vecchi (2014). Dessa språk är resurser som kan användas på olika 

sätt och i olika kombinationer för att bredda förståelse och stimulera kunskapsbyggande. 

Poetiska språk är de språk som kännetecknas av estetiska uttrycksformer och har en central 

roll i Reggio Emilias förskolepedagogik. Estetiken anses aktivera lärande på särskilda sätt av 

flera olika anledningar: Den väcker känslor, empati och minnen. Den skapar även 

erfarenheter, gemensamma upplevelser och forskar och tolkar. Vecchi menar att 

utbildningsväsendet länge har försökt skilja på några av livets mest grundläggande 

komponenter: Rationalitet, fantasi, känslor och estetik. När vi däremot kombinerar dem och 

arbetar transdisciplinärt bygger vi en mer heltäckande förståelse med barnen och erbjuder 

dem fler vägar in i lärandet (ibid, s. 29–42). 
 

1.1.2 Andraspråksinlärning i förskolan 

Vi har valt att utgå från barn som har svenska som andraspråk, det vill säga de barn som inte 

har svenska som modersmål eller som förstaspråk. Hammarberg (2004) betonar att 

andraspråksinlärning sker både i formella och informella sammanhang där förskolan och 

skolan samverkar med allt det som sker genom den dagliga interaktionen i livet (ibid, s. 26). 

Hammarberg menar att samtal och interaktion är centralt för andraspråksinlärningen. I samtal 

mellan lärare och inlärare kan den språkliga processen utvecklas och stöttas. I likhet med 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv så blir det tydligt hur interaktionen kan påverka 
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språkutvecklingen genom utbyte av tankar, diskussion och gällande andraspråksutvecklingen, 

skriver Hammarberg (Hammarberg 2004, s. 60).  
 

Damber (2013) skriver om hur barn som får behålla och utveckla sitt modersmål samtidigt 

som de lär sig det nya språket får goda förutsättningar för inlärningen av båda språken (ibid, s. 

71). Här blir brobyggande mellan hem och förskola centralt för barnets språkliga 

utvecklingsmöjligheter då det skapar trygghet, samarbete och förståelse mellan föräldrar och 

förskolan. Vidare betonar hon att lusten att prata på sitt modersmål ska uppmuntras och 

stärkas av pedagogerna så att språken ska kännas värdefulla och som en tillgång för barnet 

(ibid, s. 81).  
 

Även Ladberg (2003) betonar vikten av att bejaka barnens modersmål och hemkultur. För att 

stödja den svenska språkutvecklingen hos barn med svenska som andraspråk nämner hon tre 

hörnstenar i det pedagogiska arbetet: Att organisera för språk, att skapa en atmosfär för språk 

och att ge ett rikt inflöde av språk. Att organisera för språk innebär att lägga upp dagen på ett 

sådant sätt att det ges tid för språk. Tid för lek och tid för aktiviteter i små barngrupper är 

exempel på detta. Att skapa en atmosfär för språk innebär bland annat att skapa en trygg och 

rolig miljö för barnen. Trygga och glada barn lär sig bättre. Att ge barnen ett rikt inflöde av 

språk handlar om att erbjuda barnen ett gott pedagogiskt material och att som pedagog 

använda språket på ett stimulerande sätt, exempelvis med hjälp av språklekar. Dock ska man 

som pedagog inte lura sig och tro att det endast är i samtal med pedagoger som barnen 

utvecklas i sitt språk, tvärtom: Barnen lär sig använda språket främst i samtal med andra barn, 

menar Ladberg. De vuxna ger språket och barnen använder det sinsemellan (ibid, s. 145–

149). 
 

1.1.3 De estetiska uttrycksformerna och språkutveckling 

Ladberg (2003) lyfter en mängd olika språkfrämjande arbetssätt i förskolan. Hon menar att 

det är viktigt att jobba med språket i situationer som är motiverande och spännande för 

barnen. Det är i de situationerna som barnen är mest mottagliga för språkutveckling. Ett sätt 

att jobba är att förankra språket i upplevelser och sinnesintryck. Ladberg skriver om hur barn 

med flera språk kan få nya vägar till språket genom olika kreativa uttryckssätt som genom lek, 

rim och ramsor, sagor, handdockor, skapande, bilder, musik och så vidare. Att kunna leka 

med språket lyfter hon som särskilt viktigt för barn med annat modersmål än svenska. I leken 
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får barnen på ett lustfyllt sätt möta ord, prosodi, rytm och språkljud. De estetiska 

uttrycksformerna blir ett pedagogiskt hjälpmedel i verksamheten med alla barn, oavsett 

modersmål när det gäller språkutvecklingen, men kanske särskilt för flerspråkiga barn. 

Genom det estetiska kan barnen möta det nya språket på ett inkluderande och naturligt sätt i 

den dagliga verksamheten. Ladberg betonar att skapande kan bana väg för språket då det kan 

komma att uppstå samtal kring det som skapas. I samtalet och reflektionen sätter barnen ord 

på sina estetiska upplevelser och erfarenheter. Det estetiska blir också ett sätt att förankra 

språket i upplevelser och sinnesintryck (Ladberg 2003, s. 153–158).  
 

Damber (2013) lyfter en rad estetiska uttrycksformer som verkar språkstöttande för 

förskolebarn. Hon nämner till exempel sagoberättande, sång, rim och ramsor, drama, lek och 

rollspel. I dessa aktiviteter får barnen möjlighet att använda språket i naturliga situationer, där 

språket blir funktionellt. Att barnen känner sig trygga, är aktiva och har kul i dessa situationer 

blir framgångsfaktorer. Att aktiviteterna skapar gemensamma referensramar och gör att 

barnen känner sig kompetenta blir också viktigt (ibid, s. 81–83).  
 

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare inom Reggio Emilia-pedagogiken 

använder de estetiska uttrycksformerna för att stötta den svenska språkutvecklingen hos barn 

som har svenska som andraspråk. Vi är intresserade av att finna exempel på estetiska och 

språkutvecklande arbetssätt i förskolan för barn med annat modersmål än svenska. 

 

1.3 Frågeställningar 
1. Hur kan estetiska uttrycksformer integreras i förskolans verksamhet i förhållande till 

barn som har svenska som andraspråk?  

2. På vilka sätt används estetiska arbetsformer som verktyg i språkarbetet med barn som 

har svenska som andraspråk i förskolan? 

3. Hur upplever förskollärare att de arbetar med estetik som stöd för svenska som 

andraspråk?  
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1.4 Begreppsdefinitioner 
Språk 

I denna uppsats syftar ordet språk i allmänhet på det verbala, talade språket som används vid 

samtal och kommunikation med andra. Vi nämner också språket som verktyg, vilket 

understryker vilken användning språket kan ha i olika sammanhang och vad för slags 

hjälpmedel språket kan ses som (Säljö 2000, s. 83). Detta skiljer sig från Reggio Emilia-

pedagogikens definition av språk, där olika “språk” är alla de olika uttryckssätt som vi har för 

att kommunicera med varandra (Vecchi 2014, s. 29–42).  

Svenska som andraspråk 

Att ha svenska som andraspråk innebär att individen har ett annat modersmål, eller 

förstaspråk.  Vi kallar svenska för ett andraspråk, även där barnen har med sig två eller flera 

förstaspråk (ej inkluderat svenska) från hemmet. Den som lär sig ett andraspråk har, till 

skillnad från någon som lär sig ett främmande språk, direkt kontakt med infödda talare av 

inlärningsspråket (Hammarberg 2004, s. 26).  
 

Estetiska uttrycksformer 

Estetiska uttrycksformer syftar på alla de estetiska verktyg som gör att barnen får uttrycka sig 

kreativt som till exempel: Musik, skapande, bild, rollekar, sagoberättande, drama och dans. 

(Ladberg 2003, s. 153, 157). 
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2. Teoretiskt ramverk  
Under denna rubrik presenteras studiens teorianknytning. Vårt teoretiska ramverk består av 

Deweys teorier om pedagogik, estetik och erfarenhet, det sociokulturella perspektivet och det 

socialsemiotiska perspektivet. Deweys teorier upplevde vi vara relevanta med tanke på hans 

fokus på lärande i praktiken. Det sociokulturella perspektivet kändes betydelsefullt gällande 

betoningen på sociokulturell kontext och språk som kulturellt redskap. Vi fick sätta oss in i 

det socialsemiotiska perspektivet efterhand, då det var en ny teori för oss. Perspektivet utgår 

från de semiotiska resursernas meningsskapande funktion i lärandemiljöer, något som vi 

upplevde komplettera våra övriga teorival. Våra tre teoretiska perspektiv möjliggjorde en 

teoretisk triangulering i uppsatsens resultat- och analysdel. Teorierna knyter dessutom an till 

varandra, i och med att de alla talar om kommunikation och interaktion, dock på skilda sätt.  
 

2.1 Dewey’s teorier om pedagogik, estetik och erfarenhet 
John Dewey (1859–1952) var en amerikansk filosof, pedagog och konstteoretiker (Burman, 

2007). Han lade grunden för den progressiva pedagogiken i USA och var en av 

pragmatismens främsta företrädare (Hartman, m.fl., 2004, s. 11, 15). Dewey betonar vikten av 

att förena teori med praktik i pedagogik och att låta barnen i skolan jobba med saker kopplat 

till sin vardag. Barnen ser han som aktiva inlärare och deras intressen och utveckling skulle 

stå i centrum. Skolan ser Dewey som ett demokratiskt samhällsprojekt (ibid, s. 19–24). Några 

nyckelord i Deweys pedagogik är erfarenhet och växande (Burman 2007, s. 99, 101). Vi ska 

nu lyfta fram Deweys syn på erfarenheter och estetik i förhållande till pedagogik.  
 

2.1.1 Erfarenheter 

All utbildning sker genom erfarenhet, enligt Dewey (Hartman m.fl. 2004), vilket inte betyder 

att alla erfarenheter är bra erfarenheter. Dewey menar att skolan allt för länge har jobbat med 

torrt ämnesstoff, som inte berör vardagen och dess verkliga problem. Dessa erfarenheter blir 

inte till nytta för barnet. Skolans uppgift är att förse barnet med erfarenheter som engagerar 

barnet och som leder till ett långsiktigt lärande (ibid, s. 172–173). Två kvalitetsmarkörer för 

erfarenheter är därför interaktion och kontinuitet. Den goda erfarenheten skapar en interaktion 

mellan omgivningen och elevens inre lärande. Den goda erfarenheten skapar också bra vanor 

och bidrar till växande i en gynnsam riktning (Hartman m.fl. 2004, s. 178–181, 185–187). 

Några aspekter som blir viktiga är att undervisningen kopplar till barnens vardag och att 
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barnen får prova saker själva och vara aktiva inlärare, framhåller Dewey (Hartman m.fl. 2004, 

s. 181–182). I en progressiv strukturering av lärandet ska man utgå från barnens vardagliga 

erfarenheter och sedan bygga vidare på dessa. Lärandet ska abstraheras och organiseras av 

läraren, så att en utveckling framåt sker. Att barnen får reflektera blir då viktigt. När läraren 

förstår teorin bakom begreppet erfarenhet ändras hela undervisningsmetoden och 

ämnesinnehållet. Dewey betonar att läraren också måste vara medveten om att alla 

erfarenheter i slutändan är sociala företeelser (ibid, s. 210–217). 
 

2.1.2 Estetik och pedagogik 

I artikeln “Erfarenhet som uppfostran, konst som erfarenhet - Om John Deweys pedagogik 

och estetik” skriver Anders Burman (2007) om hur estetiken och pedagogiken hänger 

samman i Deweys filosofiska tänkande. Dewey menar att konsten kan lära oss saker på ett sätt 

som traditionell undervisning inte kan; Konsten ger oss erfarenheter och vidgar våra 

perspektiv. I en god undervisning står barnet och dess skapande och göromål i centrum. 

Barnet får växa och vara aktivt i sitt eget lärande. Det här är en inneboende kraft hos barnet 

som vi vuxna ska göda och styra, inte frånta dem. Dewey påpekar att konsten kan tjänstgöra 

som ett universellt språk i och med att den gör en fullkomlig kommunikation möjlig. Dewey 

framhåller också att det är lättare att lära i en estetiskt vacker miljö (ibid, s. 101–103). 
 

Carger (2004) tar bland annat upp Deweys syn på estetik och litteracitet. Hon skriver om hur 

Dewey anser att konsten inte borde vara någon pålagd extra aktivitet i undervisningen, utan 

att konsten borde få vara en levande del av undervisningen. Genom konsten kan barnen bli 

hjälpta att förstå världen bättre och konsten blir ett medel för att skapa integrerade helheter i 

undervisningen (ibid, s. 286). Följande citat ramar in dessa tankar: “For to perceive, a 

beholder must create his [sic] own experiences” (Dewey 1934, s. 53, se Carger 2004, s. 292). 
 

2.2 Det sociokulturella perspektivet 
Språk och tänkande hänger tätt samman enligt den ryske psykologen Lev Semjonovitj 

Vygotskij som levde under år 1896–1934. Han påverkade pedagogiken redan under det tidiga 

1900-talet och har starkt inflytande på skolan än idag. Vygotskij menar att vi lär oss genom 

sociala sammanhang och att de gör oss delaktiga i den gemensamma kultur som uppstår vilket 

i sin tur leder till att kulturen kan sägas vara social (Kroksmark 2011, s. 446–447).  
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2.2.1 Kulturella verktyg 

Individen, den sociala praktiken och de kulturella verktyg som används hänger samman och 

är beroende av varandra i det sociokulturella perspektivet för att förstå och tolka människors 

handlande (Säljö 2000, s. 105). De kulturella verktygen blir de resurser som behövs för att 

förstå vår omvärld och fungera i den, menar Vygotskij. Det kan handla om både de 

intellektuella och de mer fysiska redskapen. Med de intellektuella verktygen kan vi skapa 

förståelse genom att läsa, tolka, avgöra olika saker, samtidigt som de fysiska verktygen 

faktiskt hjälper oss att handla och agera. Det sociokulturella perspektivet understryker vikten 

av att det är i de kommunikativa sammanhangen som verktygen blir till, men det är också 

genom dem som de förs vidare (ibid, s. 20–22). Detta blir en del av den mediering som 

människan gör menade Vygotskij, då de kulturella verktygen används för att försöka hantera 

vår omvärld (ibid, s. 80–82).  
 

2.2.2 Språkets betydelse och mediering 

Det mest betydelsefulla medierande verktyget, framhåller Säljö (2000), är vårt språk. Den 

sociala i människan menar Vygotskij, har en medfödd förmåga att utvecklas och lära genom 

andra och med hjälp av de kulturella verktygen, som språket. Det verbala språket hjälper oss 

att förstå och internalisera något, så att en inre betydelse kan skapas. Språket menar Säljö blir 

bron mellan den kommunikation som uppstår verbalt och det egna tänkandet (ibid, s. 106–

108). Språkets betydelse för interaktionen var högst central för Vygotskij. Han menade att 

språket gör att vi kan delta i sociala sammanhang, vilket i sin tur också formar vårt sätt att 

tänka. För att kunna dela med sig av sina tankar till andra krävs att någon form av mediering 

skett, betonar Säljö. Men det behöver inte vara av verbal karaktär, utan kan också ske genom 

bilder, skapande och gester menar han vidare (ibid, s. 87).  
 

2.2.3 Den proximala utvecklingszonen och internalisering 

De kommunikativa processerna är mycket centrala inom det sociokulturella perspektivet och 

är en av Vygotskijs grundtankar för utveckling och lärande. Det sociokulturella perspektivet 

lyfter vikten av interaktion med andra för att utvecklas som individ och att kommunikationen 

mellan människor kan leda till en intersubjektivitet där förståelse och utbyte mellan 

människor kan uppstå (Säljö 2000, s. 114). För att kunna förstå någonting behövs ibland 

stöttning av en mer kompetent person inom ett visst område. Ett begrepp som ramar in detta 

är ”den proximala utvecklingszonen” som beskriver det avstånd mellan vad en person kan och 
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det hen kan göra med hjälp och stöttning av en vuxen eller mer kompetent kamrat (Säljö 

2000, s. 120). I den närmaste utvecklingszonen kan en person få stöd, för att sedan 

internalisera, tillägna, sig den nya kunskapen och klara sig på egen hand. I interaktionen sker 

ett utbyte av kunskap och ett perspektivbyte. Vygotskij menar att den medierade kunskapen 

därefter kan användas och sättas i nya sammanhang (Kroksmark 2011, s. 450–451). 
 

2.2.4 Byggnadsställning 

Än idag kan vi se spår av Vygotskijs teorier och hans inflytande på den svenska pedagogiken. 

I läroplanen för förskolan står det till exempel att vi ska utgå från barnets perspektiv och 

intressen för att stötta och utmana så att barnet kan få möjlighet att utvecklas och lära 

(Skolverket 2016, s. 6–7). En idé som också Vygotskij myntade under tidigt 1900-tal var 

stöttning, eller engelskans scaffolding. Säljö (2000) beskriver det som en byggnadsställning 

för barnet att luta sig mot under tiden kunskapen slagit rot. På vägen kan barnet med stöd av 

den vuxne få hjälp att förstå, appropriera kunskap och utbyta tankar, i en ständig 

kommunikativ process (ibid, s. 123). 

 

2.3 Socialsemiotik  
Semiotiken, vilken socialsemiotiken härstammar ifrån, är läran om alla de tecken och 

symboler som människan använder för att skapa mening. Socialsemiotiken talar om hur allt 

meningsskapande, med hjälp av tecken och symboler, är situationsbundet. Ingenting sker 

utanför sin sociala och kulturella kontext (Danielsson, 2013, s. 170–171). 
 

Människor kommunicerar med hjälp av olika semiotiska resurser i sociala och kulturella 

sammanhang (Leijon & Lindstrand 2012). Semiotiska resurser kan definieras som olika 

teckensystem och exempel på dessa är: Bild, ljud, skriftligt språk, färg och gester. 

Socialsemiotiken lägger också vikt vid att kommunikation och representation är 

teckenskapande i sociala processer. Med kommunikation menas alla former av interaktion 

mellan två eller flera människor där någon form av tolkning sker. Med representation menas 

en gestaltning av hur man förstår ett specifikt fenomen. Vidare talas det om representation i 

två steg: Först utkristalliserar individen ett budskap ur sina tankar, sedan väljer hen hur hen 

vill uttrycka detta. Leijon & Lindstrand menar att detta manar till ett nytt sätt att se på lärande: 

Läraren måste fundera på hur barnens sätt att uttrycka sig reflekterar deras meningsskapande 
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och kunskapsförståelse. Leijon & Lindstrand menar att lärande, i ett socialsemiotiskt 

perspektiv, varken handlar om att inläraren tillägnar sig kunskap eller får kunskapen 

förmedlad till sig utifrån. Det handlar istället om en aktiv lärandeprocess, tätt sammankopplad 

med teckenskapande. Individen tolkar och skapar förståelse och mening utifrån de resurser 

som erbjuds hen här och nu (Leijon & Lindstrand 2012, s. 174–180). 
 

2.3.1 Semiotiska resurser  
Leijon & Lindstrand (2012) talar som sagt om semiotiska resurser som olika teckensystem 

(ibid, s. 174). Alla våra olika sätt att kommunicera och förstå omvärlden kan definieras som 

semiotiska resurser (Danielsson, 2013, s. 171). Danielsson framhåller att valet av semiotiska 

resurser och modaliteter som används i en pedagogisk verksamhet påverkar vilket lärande 

som möjliggörs (ibid, s. 171–173). Användningen av till exempel bilder i samband med en 

lärandesituation behöver inte automatiskt ge en större förståelse hos barnen, utan resurserna 

ska användas på ett medvetet sätt så att de gynnar just de barn som läraren har framför sig. 

Språket har länge setts som det överordnade meningsbärande systemet, men detta håller på att 

ändras (Engblom, 2013, s. 191–192). Leijon & Lindstrand (2012) menar att den hierarkiska 

ordning som har rått är någonting missgynnsamt som leder till att alla inte får uttrycka sig på 

lika villkor (ibid, s. 179). 
  

2.3.2. Multimodalitet 

Begreppet multimodalitet syftar på olika modaliteter i samverkan. Modaliteter kan definieras 

som olika framställningsformer av texter, exempelvis bild, skriftlig text och ljud. En 

text”behöver i detta sammanhang inte innebära en skriftlig text, utan begreppet text får en 

vidare definition. En text kan vara vilket sorts “avgränsat budskap” som helst. Inom den 

pedagogiska verksamheten talar man om “det vidgade textbegreppet” (Danielsson 2013, s. 

169).  
 

Det var inom den socialsemiotiska teoribildningen som begreppet “multimodalitet” tog form 

(Leijon & Lindstrand, 2012, s. 175). Där betonas att kommunikation sker på fler sätt än endast 

det genom det verbala. En lärare kan till exempel visa hur vattnets kretslopp fungerar med 

hjälp av både bild, talat språk och gester. Det multimodala kan verka meningsskapande för 

barnen då det kan ge stöttning att tolka och förstå (Danielsson, 2013, s. 170). Multimodal 

undervisning skapar flera vägar till lärande för barnet. Leijon & Lindstrand (2012) hävdar att 
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alla semiotiska resurser kan användas enskilt och tillsammans med andra. Detta öppnar upp 

för ett stort antal olika sätt att uttrycka sig, skapa mening och tolka andras gestaltningar. Detta 

synsätt ger i sin tur ett komplext perspektiv på kommunikation och lärande (Leijon & 

Lindstrand 2012, s. 176).  
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3. Tidigare forskning 
Vi har valt att presentera fem internationella, vetenskapligt granskade, artiklar och en svensk 

avhandling. Den här tidigare forskningen anser vi vara tillräckligt representativ för vårt 

område och tillför dessutom någonting till vår studie. Det var inte helt oproblematiskt att hitta 

tidigare forskning inom detta område. Det var svårt att hitta artiklar/avhandlingar som 

behandlar estetiska uttrycksformer i förhållande till andraspråksinlärning, inte endast estetiska 

uttrycksformer eller andraspråksinlärning. Vi sökte tidigare forskning på nätet via olika 

sökmotorer, vilket gav oss många olika granskade artiklar att se närmare på, främst på 

engelska, men också en del på svenska. När vi gjort informationssökningen har vi gjort 

sökningar kring våra två huvudområden; flerspråkighet hos barn och estetiska uttryckssätt i 

förskolan. De sökord vi har använt oss av på engelska sidor är bland annat: Bilingual, 

aesthetic, children, preschool, L2-learners, creativity och language development. De sökord vi 

har använt oss av på svenska sidor är bland annat: Tvåspråkighet hos barn, estetiska 

uttryckssätt, förskola, andraspråksinlärning och skapande.  
 

Det är värt att nämna att tre av artiklarna handlar om inlärning av engelska som andraspråk 

(Carger 2004, Brouillette 2012, Paquette & Rieg 2008), en om engelska som främmande 

språk (Porras Gonzalez 2012) och en om engelsk språkutveckling i allmänhet (Johnson 2007). 

Det var svårt att hitta svenska artiklar inom området. Artiklarna behandlar inte endast gruppen 

förskolebarn, utan barnens åldrar i artiklarna sträcker sig från förskoleåldern ända upp till 

skolåldern. Anledningen till detta är att det var för svårt att hitta artiklar som exakt stämde in 

på vårt valda område. Artiklarna stämde dock in på vårt forskningsområde gällande att de alla 

handlade om barn, (andra-) språkutveckling och estetik.  

 

3.1 Vetenskapliga artiklar om estetik och språk  
Johnson (2007) talar i sin artikel “Aesthetic experience and early language and literacy 

development” om hur estetiska upplevelser hänger tätt samman med språk- och 

litteracitetsutveckling. Hon beskriver hur de estetiska upplevelserna får barnen att se sig själva 

som engagerade, aktiva människor. I detta växer en känsla av att vara kompetent och 

värdefull, någonting som är väldigt viktigt i allt lärande. Barn lär sig också som bäst då de får 

göra någonting de är intresserade av. Johnson menar vidare att estetisk utbildning både är 
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viktig i sig själv och för att styrka andra ämnen. Hon hävdar också att litteracitet och estetik 

delar en gemensam kärna: Båda handlar om att kunna kommunicera. Hon framhåller att 

utbildningsväsendet ofta missar den delen av kommunikativt beteende där barnen får uttrycka 

sig. Betoningen ligger istället endast på att kunna reproducera befintlig kunskap. Uttrycka sig 

är dock en nyckelaspekt i kommunikativt beteende och i personlig utveckling. Skolan borde 

därför även stimulera barns förmåga att uttrycka sig och erbjuda flera vägar in i lärande. Barn 

har en stor repertoar av uttryckssätt och borde få använda dem alla. Multimodalt lärande blir 

en central del av ett arbetssätt som bejakar detta. Några av de sätt på vilka barn kan 

kommunicera, förutom verbalt språkande, är: Musik, poesi, konst och sagoberättande 

(Johnson 2007, s. 312–317). 
 

I artikeln “Art and literacy with bilingual children” beskriver Carger (2004) ett 

forskningsprojekt där hon undersökte om visuell konst och estetik kan stimulera språk- och 

litteracitetsutvecklingen hos unga andraspråksinlärare av det engelska språket. Hon kommer 

fram till att det estetiska gör en hel del för språkutvecklingen: Det skapar fokus, väcker 

fantasi, skapar förståelse och mening, hjälper barnen att uttrycka sig och blir någonting 

konkret att samlas kring. Carger betonar också att konst med fördel kan vara kärnan i en 

litteracitetsupplevelse, det behöver inte bara vara någonting som läraren lägger till utöver den 

“riktiga” undervisningen (ibid, s. 284–291).  
 

Porras Gonzalez (2010), Brouillette (2012) och Paquette & Rieg (2008) talar alla, i sina 

respektive artiklar, om hur engelskan som andraspråk/främmande språk kan utvecklas genom 

estetiska uttrycksformer. De olika författarna fokuserar på sagoberättande, drama respektive 

musik. Porras Gonzalez (2012) menar att sagoberättandet bäddar för roligt, långsiktigt och 

minnesvärt lärande. Aktiviteten kontextualiserar språket, inbjuder till aktivt meningsskapande 

och ökar måttet av deltagande hos barnen. Sagorna som presenterades för barnen i studien var 

specialdesignade utifrån barnens intressen och skapade därmed en grogrund för lärande 

(Porras Gonzalez 2012, s. 96–98). Brouillette (2012) beskriver hur pedagoger kan använda sig 

av drama i klassrummet. Dramat blev i hennes studie ett stöd för barnen att våga testa språket. 

I och med dramat satte sig språket i barnens kroppar och blev en verklig språkaktivitet (ibid, 

s. 143–144). Barnen lärde av varandra och uppmuntrades i sin språkutveckling. Paquette & 

Rieg (2008) menar att pedagoger bör diversifiera undervisningen och ta in uttryckssättet 

musik i fler pedagogiska aktiviteter. Musik skapar en rolig och positiv lärandemiljö. Musik 
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skapar också starka sociala band och en känsla av tillhörighet, något som är ett väldigt 

mäktigt redskap i undervisning. Sångtexter kan dessutom vara undervisande och 

språkutvecklande i sig själva (Paquette & Rieg 2008, s. 227–230).  
 

3.2 Avhandling om flerspråkiga barn i förskolan 
I avhandlingen “Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande” av Anne 

Kultti (2012) undersöks hur olika aktiviteter kan stärka flerspråkiga barns utveckling rent 

språkligt och kommunikativt. Hennes syfte utgår från att se vilka villkor som ges för 

flerspråkiga barns deltagande i olika aktiviteter (ibid, s. 18). I avhandlingen lyfter hon 

kommunikationen och interaktionen som viktiga för barns förståelse och lärande. Aktiviteter 

där barnen görs aktiva, delaktiga och interagerar med varandra skapar utrymme för att tolka 

vad de uppfattar som meningsfullt och hur de lär. De språkliga och fysiska handlingarna styr 

aktiviteten och utvecklas i interaktionen med andra. Kommunikationen kan vara verbal, men 

också icke-verbal och utgör båda en del av den intersubjektivitet som skapas, det vill säga det 

utbyte som sker mellan subjekten (ibid, s. 35–36). Kultti skriver om tvåspråkiga barn och hur 

de i leken stöttas och hjälper varandra: “Barn stödjer varandras deltagande i aktiviteter genom 

att upprepa, översätta, förklara och ge stödord samt använda kroppsspråk och konventionella 

uttryck”. Kultti understryker hur aktiviteterna i förskolan lyfts som positiva för barns 

utveckling och lärande. Leken kan bli en plattform för utlopp av barns fantasi och kreativitet, 

samt utveckling av kognitiv och emotionell utveckling. Hon menar vidare att i leken kan 

barnen få utrymme att utveckla språkliga och sociala kompetenser genom samspel med andra. 

Barn använder sig av många olika semiotiska resurser skriver Kultti, där det verbala talet bara 

är en av dem (ibid, s. 46–53). I resultatet för hennes studie visar det sig att barnen inte alltid 

uttrycker eller kommunicerar på svenska, utan använder sig av andra resurser än det verbala 

för att göra sig förstådda och bli deltagande. 
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4. Metod 
Under denna rubrik beskrivs undersökningens metod där metodval, urval, genomförande, 

validitet och reliabilitet samt etiska forskningsprinciper och slutligen arbetsfördelning 

närmare kommer att presenteras. 

 

4.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativa studier särskiljer sig från kvantitativa studier genom att de inbegriper en analys av 

insamlat material, där materialet i fråga är intervjuer, observationer eller olika typer av texter 

(Ahrne & Svensson, 2015). Inom kvalitativa metoder är man inte intresserad av att studera 

mätbara storheter eller processer, utan man vill förstå och förklara olika samhälleliga 

fenomen. Kvalitativa studier hänger tätt samman med socialantropologi och etnografi (ibid, s. 

8–16). I vårt fall vill vi studera det samhälleliga fenomenet “estetiska uttrycksformer och 

andraspråksinlärning i förskolan”. Vi vill förstå och förklara hur förskollärare arbetar med det 

här ämnet genom intervjuer.  
 

4.1.1 Minietnografisk studie 

Studien är, enligt vad Roos (2014) skulle säga, en minietnografisk studie. I en etnografisk 

studie försöker man förstå människor genom att under lång tid vistas med dem. Man strävar 

efter att få ett inifrånperspektiv på ett fenomen. Forskaren ställer frågor till sitt material, låter 

svaren bearbetas fram i en process och håller sig öppen och engagerad. Som student finns det 

sällan möjlighet att göra en mer tidskrävande studie, därför kan studenters undersökningar 

oftast inte bli renodlat etnografiska. Däremot kan det finnas en etnografisk ansats. vilket är 

något vi siktar mot (ibid, s. 46–47, 51–52).  
 

4.1.2 Datainsamlingsmetod 

Intervjun är en av den kvalitativa forskarens viktigaste redskap. Genom intervjun kommer 

forskaren nära sitt forskningsobjekt och får direktkontakt med sina informanter (Stukát 2011, 

s. 36). I en kvalitativ intervju är andelen standardiserade frågor inte så stor, utan öppna frågor 

används oftare. Detta kan kallas en semistrukturerad eller ostrukturerad intervju. Vårt sätt att 

lägga upp intervjuerna liknade detta arbetssätt (Ahrne & Svensson 2015, s. 34–54).  
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Vi valde datainsamlingsmetoden intervjuer för att vi ansåg att intervjuer var det lättaste sättet 

att få svar på våra frågeställningar. Observationer hade till exempel krävt en mycket större 

tidsram för att fylla sin funktion och kvantitativa metoder hade troligtvis inte nått tillräckligt 

“djupt” för att svara på våra frågeställningar (jmf. Stukát 2011, s. 56). Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2015) framhåller många av de styrkor som intervjuer har: Mycket information kan 

samlas in på kort tid, ett brett material kan växa fram och intervjuaren får reda på hur ett 

fenomen ser ut ur någon annans synvinkel. Dock menar de också att intervjun har svagheter: 

Bland annat ligger det svårigheter i att tolka informanternas utsagor och svar kan vara 

avhängiga tidpunkt och kontext. Dessutom kan informanterna svara i enlighet med hur de 

önskar att verkligheten såg ut, snarare än hur den ser ut på riktigt. De betonar vidare att 

observationer kan bli ett viktigt instrument för att komplettera den information som samlas in 

via intervjuer (ibid, s. 53–54). Vi medger att detta hade varit intressant och givande även i vår 

studie, men tyvärr fanns inte den tid som hade krävts för ett sådant arbete. Vi tror dock att 

endast intervjuer kan tillföra tillräckligt mycket för att utgöra ett gott underlag för en studie i 

denna skala.  
 

4.2 Urval och avgränsningar 
Vi har valt att intervjua förskollärare som arbetar på Reggio Emilia-inspirerade förskolor i 

mångkulturella områden. Detta för att personalen där bör ha, eller förhoppningsvis har, 

kompetens gällande både estetiska uttrycksformer och språkutveckling för 

andraspråksinlärare. Vi valde att göra undersökningen i områden där vi på förhand visste att 

många olika kulturer är representerade och vi väljer här att kalla dem mångkulturella 

områden. Reggio Emilia-pedagogiken är bland annat känd för att lyfta de estetiska 

uttrycksformernas betydelse. Vi har valt att studera estetik kopplat till andraspråksinlärning på 

just Reggio Emilia-förskolor, vilket är ett sätt att komma närmare vårt problemområde och det 

är inte för att jämföra olika förskolor eller studera Reggio Emilia-pedagogiken i sig. Vår 

studie syftar inte heller till att kartlägga hur förskollärare i allmänhet arbetar med frågor 

kopplade till estetik och svenska som andraspråk, snarare är våra resultat ett axplock av alla 

de arbetssätt och upplevelser som finns på olika Reggio Emilia-förskolor i Stockholm. Det här 

upplever vi vara i enlighet med vårt syfte, där vi betonar att vi vill finna exempel på hur 

pedagoger kan använda estetiska verktyg i andraspråksinlärning.  
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Vi har fem informanter i studien. Antalet fem valdes utifrån att vi hade begränsad tid, 

samtidigt som vi ville säkerställa att flera olika röster blev hörda. Vi är medvetna om att 

denna avgränsning gör att vi inte kan få några fullständigt generaliserbara resultat. Dock så 

tror vi att vi utifrån detta förfarande kan få ut relevanta resultat i förhållande till våra 

frågeställningar. Informanterna arbetar på fyra olika förskolor i två olika kommuner runt om i 

Stockholms län. Informanterna har getts fiktiva namn (Frances, Samira, Kim, Monika och 

Fatima) i uppsatsen för att de inte ska kunna identifieras för läsaren. Monika och Fatima 

arbetar på samma förskola. Monika, Fatima och Kim arbetar på förskolor inom samma 

kommun, liksom Frances och Samira.  

Efter transkribering av vårt insamlade material valde vi ut delar av intervjuerna för analys. 

Avgränsningar, såsom valda citat, gjordes utifrån vad som upplevdes vara relevant i 

förhållande till våra frågeställningar och vårt syfte och sedan utifrån de kategorier som 

utkristalliserades i resultat- och analysdelen.  

 

4.3 Genomförande 
I det följande ämnar vi redogöra för undersökningens genomförande. Vi har valt att göra detta 

genom att använda oss av underrubrikerna förberedande arbete, intervjuerna, transkribering 

och kvalitativ analys.  
 

4.3.1 Förberedande arbete 

Vi valde att genomföra intervjuer för att kunna svara på våra frågeställningar. I vårt 

förberedande arbete inför intervjuerna gjorde vi en intervjuguide (se bilaga 2) där vi 

sammanställde fem frågor utifrån vårt syfte och våra tre frågeställningar. Vi förberedde även 

potentiella följdfrågor. Vi valde noggrant våra intervjufrågor så att de skulle genomsyras av 

det vi ville undersöka. Vi sökte sedan reda på förskolor på internet som hade inspirerats av 

Reggio-Emilia eller var uttalade Reggio-Emilia förskolor i mångkulturella områden och som 

arbetar med språkutveckling. Vi kontaktade ett tjugotal olika förskolor via mail och fick 

positiva besked från fyra förskolor som ville ta emot oss för intervju. Vi mailade då ut ett 

informations- och samtyckesbrev (se bilaga 1) där vi beskrev vår studie och vårt syfte med 

den, samt de etiska aspekterna som berörde deras deltagande för underskrift. En informant 

ville ha intervjufrågorna i förväg, vilket hen då fick.  
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För att prova våra fem intervjufrågor valde vi att göra en så kallad pilotintervju med en 

studiekamrat för att se om frågorna fungerade som vi tänkt, men också för att få möjlighet att 

prova att intervjua innan vi gav oss ut på fältet på riktigt. Vi kunde därefter diskutera vad vi 

behövde tänka på och om vi behövde lägga frågorna i någon annan ordning för strukturens 

skull. Några mindre ändringar gjordes i intervjuguiden efter pilotintervjun. Patel & Davidson 

(2011) menar att en pilotintervju kan vara ett bra underlag inför den riktiga intervjun då det är 

bra att ha skaffat sig förkunskaper och vara väl förberedd (ibid, s. 83).  
 

4.3.2 Intervjuerna 

Väl ute på de olika förskolorna tog vi emot de påskrivna breven innan vi påbörjade 

intervjuerna. Fem förskollärare intervjuades, var av två av dem arbetade på samma förskola. 

Under två av intervjuerna (med Frances och Monika) var en vfu-student med under samtalet. 

Studenten fick godkännande av oss att närvara, men då under löftet att de endast skulle iaktta, 

inte delta. Vi valde att turas om att intervjua och anteckna, så att vi fick prova på att utföra 

båda uppgifterna. Informanterna valde själva i vilket rum de ville utföra intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning från mobil och transkriberades i efterhand. 

Intervjuerna varade cirka trettio minuter vardera. De redan förberedda följdfrågorna blev 

förslag till att styra samtalet vidare så att vi inte skulle behöva fastna, utan kunde skapa ett flyt 

under intervjun. Så länge vi berörde alla de ämnen vi ville undersöka ansåg vi att intervjuerna 

fyllde sitt syfte.  
 

4.3.3 Transkribering 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning från privat mobil och har transkriberats med 

hjälp av programmet “oTranscribe”, som är en gratis webbapplikation, ett 

transkriberingsprogram (www.otranscribe.com). Vi funderade noga över tillförlitligheten med 

programmet innan vi använde oss av det. Programmet sparar inte ner någonting, utan fungerar 

mer som ett “här och nu”-program, samt lämnar ej den dator som transkriberingen sker på. 

Programmet fungerar som så att vald ljudfil läggs in ett dokument och sedan används 

kommandon på skrivbordet för paus, play, spola tillbaka eller spola framåt. 

Transkriberingsprogrammet lämnar inga textförslag, utan all omvandling från ljud till text 

görs manuellt. Vi upplevde programmet som hjälpsamt och smidigt för 

transkriberingsprocessen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar fördelen med att 

själv transkribera och bekanta sig med sitt material eftersom tolkningsarbetet kan starta i tidigt 
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skede, samt att de som utfört intervjun lättare kan förstå sammanhanget och gå tillbaka till 

sina anteckningar om det skulle behövas (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, s. 51). Vi 

använde oss av ett liknande arbetssätt och kunde uppleva de fördelar med arbetssättet som 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne beskriver.   
 

4.3.4 Kvalitativ analys 

Ett sätt att beskriva den kvalitativa tolkningsprocessen är att använda de tre begreppen sortera, 

reducera och argumentera, enligt Rennstam & Wästerfors (2015, s. 220–236). Ett annat 

begrepp som Rennstam & Wästerfors lyfter är kodning (ibid, s. 224–225). Med detta menas 

att abstrahera och generalisera sitt material. Forskaren gör en initial och öppen analys och 

sedan en selektiv och fokuserad analys av sitt material. Kodning är alltså ett annat sätt att 

beskriva den kvalitativa forskningsprocessen. I vår undersökning går det att argumentera för 

att vi använde ovanstående sätt att arbeta: Vi läste igenom våra transkriberingar och strök 

under för vår studie relevanta uttalanden. Sedan diskuterade vi gemensamma nämnare i de 

olika intervjuerna, samt intressanta exempel och uttalanden. Vi sorterade alltså vårt material. 

Därefter skapade vi kategorier och valde bort de delar av materialet som upplevdes irrelevant 

och överflödigt. Vi ville att det material vi presenterade skulle vara en god representation av 

av informanternas svar, samtidigt som det som var mindre viktigt för vår undersökning 

sorterades bort. I och med detta reducerades vårt material. Genom hela 

undersökningsprocessen har vi haft våra valda teorier och tidigare forskning i bakhuvudet och 

fortgående kopplat till dem i våra samtal och anteckningar. De slutgiltiga kopplingarna 

gjordes dock i slutet av analysarbetet. Därmed utförde vi den argumenterande delen av 

analysen. Det går också att säga att vi kodade vårt material i och med detta sätt att arbeta. 

 

Vi bestämde oss tidigt för hur vi ville analysera vårt material, vilket har gjort att vi kunnat 

koda vårt material direkt efter intervjuerna. Genom att vi var väl inlästa på våra teorier kunde 

vi efter varje intervju koda och se återkommande teman, samt sålla bort det som vi upplevde 

som irrelevant för vårt syfte och våra frågeställningar. Roos (2014) framhåller att forskaren i 

en etnografiskt studie analyserar sina data fortgående under insamlingsperioden. Hon betonar 

att analysarbetet är en process (ibid, s. 55). Våra teorier gav oss de perspektiv och redskap vi 

behövde för att analysera vår datainsamling. Teori gör det möjligt att att fokusera på vissa 

frågor, men kan också begränsa andra, menar Svensson (2015). Teori kan begränsa på det 

sättet att det inte låter oss gå utanför ramarna utan smalnar av fältet av frågor och 
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perspektivtagande (Svensson 2015, s. 217). Svensson menar att med teori som utgångspunkt 

för ens analys kan en ny blick skapas och med hjälp av den kan nya perspektiv synliggöras 

och skapa nya frågor (ibid, s. 214). I vårt fall har det mer inriktade sättet att analysera varit 

positivt och hjälp oss att fokusera på det som vi vill undersöka och få reda på.  
 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Patel & Davidson (2011) menar att en undersöknings validitet, i en kvantitativ studie, handlar 

om huruvida man undersöker det man ämnar undersöka. Reliabilitet handlar om huruvida 

undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt. Patel & Davidson framhåller att begreppen 

validitet och reliabilitet flyter samman mer i en kvalitativ studie. Här handlar validiteten och 

reliabiliteten istället om att hålla en hög kvalitet på hela undersökningen: Vara tydlig, 

trovärdig och transparent. Vår transkribering av det insamlade materialet från 

ljudupptagningen är noggrant utförd, vi beskriver forskningsprocessen utförligt och väl och vi 

använder oss av teoretisk triangulering. Den teoretiska trianguleringen innebär att vi använder 

oss av tre olika teoretiska perspektiv i vår analys och därigenom belyser våra frågeställningar 

utifrån flera olika perspektiv och breddar tolkningsmöjligheterna. Vi försöker också hålla en 

röd tråd genom hela presentationen av studien. Därmed ämnar vi säkerställa vår 

undersöknings validitet (ibid, s. 102–109).  

         

4.5 Etiska forskningsprinciper 
Vetenskapsrådet har formulerat fyra etiska huvudregler, som gäller vid all 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Dessa är: Nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet. Nyttjandekravet innebär att 

forskaren lovar att inte använda studiens insamlade material till något annat än just den 

aktuella studien. Konfidentialitetskravet handlar om att informanternas personuppgifter endast 

ska vara tillgängliga för forskaren och att informanternas integritet värnas. Samtyckeskravet 

och informationskravet innebär att informanterna måste ge sitt samtycke innan de deltar 

respektive att de har rätt att veta vad studien handlar om, samt vilka deras egna rättigheter är i 

undersökningen (Patel & Davidson, 2011, s. 62–63, Löfdahl, 2014, s. 36–38). 
 

Vi har tagit hänsyn till alla dessa forskningsetiska krav i vår studie. Informationskravet och 

samtyckeskravet har tillgodosetts genom att ett informations- och samtyckesbrev skickades ut 
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till alla informanter innan intervjuerna (se bilaga 1). Vi fick även chefernas samtycke inför 

intervjuerna, vid den initiala kontakten via mejl. Breven lästes och skrevs under tills dess att 

vi kom och genomförde vår studie på förskolorna. De uppgifter vi redogör för i uppsatsen är 

förskolornas pedagogiska inriktning (Reggio Emilia), att de ligger i mångkulturella områden i 

Stockholms län och att alla informanterna har en förskolepedagogisk utbildning. Vi anser att 

dessa uppgifter inte räcker för att identifiera någon förskola och därför uppfyller 

konfidentialitetskravet. De uppgifter vi faktiskt redogör för är med för att vi anser att de bidrar 

till undersökningens validitet och reliabilitet. Det inspelade materialet från intervjuerna 

kommer att raderas efter studiens avslut, vilket bidrar till att uppfylla nyttjandekravet.  
 

4.6 Arbetsfördelning 
Inför vår studie diskuterade vi hur vi ville lägga upp arbetsfördelningen. Vi visste av tidigare 

erfarenhet att vi kompletterar varandra på ett bra sätt då vi har besitter olika typer av 

kunskaper och kan samarbeta. Vi har under studien läst, sökt forskning, kontaktat Reggio 

Emilia-förskolor, intervjuat, transkriberat och bearbetat texten tillsammans. Det finns delar 

där vi delat upp arbetet mellan oss, men då väl överenskommet och på ett jämlikt sätt så att 

arbetet fördelats över båda. Till exempel skrev Elisabet mest om Dewey och socialsemiotiken, 

medan Hannah skrev mer om det sociokulturella perspektivet och Kulttis avhandling. 

Intervjuerna utfördes av oss båda två och vi turades om att intervjua, anteckna och ta hand om 

ljudupptagningen. Elisabet ledde tre av intervjuerna (Frances, Kim och Fatima) och Hannah 

två stycken (Samira och Monika). Transkriberingen efteråt utfördes av oss båda. Hannah 

transkriberade två av intervjuerna (Frances och Kim) och Elisabet tre stycken (Fatima, Samira 

och Monika). All text som skrivits enskilt har lästs igenom och kommenterats av den andre. 

Med hjälp av att vi skrivit i ett gemensamt dokument i Google Drive har vi kunnat ge 

varandra snabb feedback och komplettera varandra på ett bra sätt. Sammanfattningsvis har vi 

arbetat väldigt tätt ihop och hela uppsatsen är ett resultat av det samarbetet.   
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5. Resultat och analys 
Under denna rubrik presenteras resultat och analys från vår studie. Vi har undersökt hur 

förskollärare inom Reggio Emilia-pedagogiken använder sig av estetiska uttrycksformer som 

stöd i arbetet med barn som har svenska som andraspråk. Genom analys av relevanta delar 

från fem intervjuer ämnar vi svara på våra frågeställningar.  
 

Det kan vara värt att nämna att våra informanter använde begreppen andraspråksutveckling 

och språkutveckling parallellt under intervjuerna. Det har i sin tur lett till att vi begagnar oss 

av begreppen parallellt i vår resultat- och analysdel. Det är svårt att veta när förskollärarna 

använde begreppet språkutveckling för att klargöra att de nu talade om hela barngruppen och 

när de använde uttrycket trots att de specifikt talade om andraspråksinlärare. Något som går 

att konstatera är i alla fall att både förstaspråksinlärare och andraspråksinlärare stöttas i sin 

språkutveckling vid användning av de estetiska uttrycksformerna. Det var något som blev 

tydligt både i intervjuerna och i läsningen av litteratur inom området. Vi har dock försökt att 

fokusera på uttalanden om andraspråksinlärning så ofta som möjligt. 
 

5.1 De estetiska uttrycksformernas plats i andraspråksinlärningen 

5.1.1 Att lära sig språk, utan att ha språk i fokus 

Att locka fram språkutvecklingen genom de estetiska aktiviteterna i förskolan var ett 

återkommande samtalsämne under intervjuerna. Den spontana, omedvetna och lättsamma 

språkanvändningen var det flera av förskollärarna som betonade blev en stöttning för barn 

med svenska som andraspråk, men också ett hjälpmedel för alla barns språkutveckling. 

Genom de estetiska uttrycksformerna kunde barnen på ett lustfyllt sätt använda sitt språk och 

få flera sätt att uttrycka sig, underströk flera av förskollärarna. Barnen fick tillfällen att 

utveckla sitt språk, utan att själva språkinlärningen upplevdes vara i fokus. Kim sade följande: 

“Jag tror att det kan hjälpa på det sättet att det blir någonting annat som är i fokus för barnet. 

Alltså, det är, språket är inte det som barnet tänker på att de använder i aktiviteten.”   
 

Dewey (Hartman m.fl. 2004) menar att det allra viktigaste i undervisning är att väcka en lust 

att lära (ibid, s. 188). Dewey (Burman 2007) framhåller att barnen och deras naturliga 

aktiviteter och skapande ska stå i centrum för undervisningen (ibid, s. 101). Vikten av glädjen 

i lärandet verkar för övrigt alla de teoretiska perspektiv vi har utgått från poängtera. Utifrån 

det perspektivet blir det inte underligt att låta skapandet stå i centrum även för förskolans 



 28 

språkarbete, om det är det som väcker barnens lust att lära. En fråga som väcks hos oss är om 

ett lustfyllt lärande alltid måste vara detsamma som ett omedvetet lärande. Ska pedagogerna 

“lura på” barnen språkutveckling?  Reggio Emilia-pedagogiken, det sociokulturella 

perspektivet, Dewey och det socialsemiotiska perspektivet talar varmt om barn som aktiva 

deltagare i sitt lärande. Kanske skulle det kunna gå att argumentera för att barnet kan vara en 

aktiv inlärare, utan att vara en medveten sådan? Dewey (Hartman m.fl. 2004) framhåller dock 

att elever i skolan bör få vara med och planera sin undervisning och förstå syftet bakom 

densamma, något som även borde gälla för yngre inlärare (ibid, s. 200–205).  
 

5.1.2 Alla “språk” är värdefulla 

Inom Reggio Emilia-pedagogikens filosofi betonas “de hundra språkens” betydelse för barns 

utveckling och lärande. “De hundra språken” ansågs av alla förskollärarna som något 

meningsfullt och gynnande för språkutvecklingen. Varje “språk” erbjuder barnen olika sätt att 

kommunicera och uttrycka sig. Vi lade märke till förskollärarnas betoning av att det verbala 

språket bara var ett av “de hundra språken” och betydelsen av att se alla “språken” som 

värdefulla. Det verbala språket ansågs många gånger som överordnat, menade förskollärarna 

och detta var något att motarbeta då barnets alla “språk” skall ses som tillgång inom Reggio 

Emilia-pedagogiken. Det blir också intressant att här lyfta Deweys idé om konsten som ett 

nästan fulländat kommunikationsverktyg och ett universellt språk (Burman 2007, s. 103). Vi 

frågar oss om Dewey utifrån den tanken skulle säga att konst som “språk” därigenom har en 

överordnad position som uttryckssätt. Utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv ska 

utbildningsväsendet jobba utifrån en multimodal utgångspunkt. Om barn får uppleva flera 

olika sätt att uttrycka sig får barnet fler möjligheter att kommunicera och får göra det på sina 

villkor (Leijon & Lindstrand 2012, s. 179).  
 

Reggio Emilia-pedagogiken lyfter alla uttryckssätt som sätt att kommunicera, inte bara det 

verbala. Också det socialsemiotiska perspektivet talar för en mer jämlik syn på de olika 

kommunikationssätten, även kallade teckensystem (Leijon & Lindstrand 2012, s. 179). Detta 

tankesätt kan komma att bli problematiskt i jämförelse med Vygotskijs teori om språket som 

det främsta verktyget för kommunikation (Säljö 2000, s. 84–88). Det syns tydligt att det finns 

olika synsätt på hur det verbala språket ska värderas i utbildning. Det verbala språket blir 

antingen överordnat med rätta, enligt Vygotskij, eller anses vara ett bland många uttryckssätt, 

såsom Reggio Emilia-filosofin och det socialsemiotiska perspektivet förespråkar. Inom de 
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senare synsätten blir det verbala språkets överordnade position inom utbildningsväsendet 

någonting att bekämpa. Eftersom allt som barnen kommunicerar kan ses som meningsfullt 

och utvecklande, ställs höga krav på pedagogernas medvetna och stimulerande stöttning. 

Oberoende av synen på det verbala språkets position i verksamheten, tror vi att det skulle vara 

gynnsamt om pedagogerna utvecklade sin förmåga att sätta ord på sitt arbete med estetiska 

uttrycksformer och andraspråksinlärning, för sin egen skull och för barnens. En större 

medvetenhet skulle, i enlighet med pedagogernas egna ord och Vygotskijs tankar om den 

vuxne som byggnadsställning (se ovan, s. 14), stimulera andraspråksinlärningen vidare. 
 

5.1.3 Att låta det estetiska genomsyra verksamheten… men hur? 

Carger (2004) menar att all undervisning kan utgå ifrån det estetiska och att det kan bli kärnan 

i lärandesituationer. Flera av förskollärarna menade på att det är viktigt att se det estetiska 

som något som ska genomsyra hela verksamheten, vara integrerat i allt som sker. Arbetet med 

estetiska uttrycksformer ansågs av flera informanter som en given del av det dagliga arbetet. 

Både planerade aktiviteter och det spontana estetiska lärandet lyftes i intervjuerna. Fatima 

sade så här: “Så kreativiteten, alltså det är på alla sätt. Alltså, det… det är inte bara den här 

konstnärliga. Utan det, det kan dyka upp helt när som helst”. Hon berättade om det estetiska 

till exempel kunde bli närvarande i matsituationer, toalettbestyr, utevistelse och andra 

vardagsrutiner. Deweys tankar om att estetiken inte ska vara en pålagd extra aktivitet känns 

relevanta i sammanhanget. Han förespråkar ett helhetstänkande i undervisningen (Carger 

2004, s. 286), där uppdelning i olika ämnen blir någonting onaturligt och begränsande 

(Hartman m.fl. 2004, s. 166–171, 194). 

 

Vi kunde se en viss tendens till att vilja separera språk och estetik åt under intervjuernas gång. 

Det fanns ibland svårigheter att sätta ord på hur estetiken konkret stöttade 

andraspråksinlärningen, även om pedagogerna verkade arbeta på ett sådant sätt. Ett medvetet 

förhållningssätt från pedagogernas sida ansågs samtidigt vara en förutsättning för att kunna 

stötta barnet utifrån vart hen befann sig, i likhet med Vygotskijs teorier om den vuxnes roll 

som byggnadsställning och den proximala utvecklingszonen (se ovan, s. 13-14). Om 

pedagogerna inte är medvetna om vilket lärande som sker, kan det bli en svårighet att styra 

lärandesituationen i en gynnsam riktning. Dewey tar upp erfarenheternas betydelse för 

förståelsen och att det är genom görandet och reflektionen kring lärandet barnen lär sig som 

bäst (Hartman m.fl. 2004 s. 17, 217). Dock måste läraren bygga vidare på erfarenheterna och 
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hjälpa barnen att abstrahera och strukturera lärandet (Hartman m.fl. 2004, s. 212–216). Både 

barnen och speciellt de vuxna måste därmed förstå meningen bakom det som görs. 
 

5.2 Flera vägar in i lärandet 

5.2.1 Många uttryckssätt bäddar för ett vidare meningsskapande 

Samtliga förskollärare i studien talade som sagt om vikten av att kunna utnyttja flera “språk” i 

verksamheten. Alla “språk” ansågs här som viktiga kommunikations- och uttryckssätt. 

Sagor/berättande, skapande och musik var estetiska uttrycksformer som diskuterades av alla 

förskollärarna. I övrigt var kroppsspråk, drama, konstruktion, tecknande, film och ljud 

uttryckssätt som ofta lyftes. Tillsammans kunde de många uttryckssätten lägga grunden för en 

bredare förståelse och ett tydligare meningsskapande, menade informanterna. Deweys tankar 

om erfarenhet som källan till all kunskap ligger här nära till hands (Burman 2007, s. 99). Ju 

fler erfarenheter vi ger barnen, desto rikare blir deras lärande. 
 

Ur ett socialsemiotiskt perspektiv går det att tala om att ha tillgång till flera olika semiotiska 

resurser, vilket ger flera möjligheter till lärande. När läraren erbjuder barnen många olika sätt 

att uttrycka sig, ett multimodalt lärande, ökar hen också barnens handlingsutrymme och 

garderar sig mot att missa något barnen vill säga (Leijon & Lindstrand 2012, s. 179). Inom 

Reggio Emilia-pedagogiken förespråkas ett projektinriktat arbetssätt och här blir det naturligt 

att angripa samma innehåll från flera olika perspektiv. Det här återkom många av 

informanterna till. En av förskollärarna, Monika, talade till exempel om ett projekt de hade 

haft kring fontäner. Hon talade om alla de olika sätt på vilka de hade närmat sig temat 

fontäner: “Rita fontänen, gå och titta fontänen, filma fontänen [...] skapade den av lera…  de 

gjorde det av pappersremsor.”. Utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv menar vi här att Monika 

arbetar multimodalt och ökar barnens handlingsutrymme och lyssnar in vad alla barn vill 

säga. Dock går det också att argumentera för att ett liknande arbetssätt riskerar att förvirra 

barnen om pedagogen inte använder de semiotiska resurserna på ett medvetet sätt (Danielsson 

2013, s. 171–173). 
 

5.2.2 Estetiska uttrycksformer som kommunikationsverktyg 

De estetiska uttrycksformerna beskrevs som kommunikationsverktyg både för barnen och för 

pedagogerna. Kommunikationsverktygen kan ses som kulturella verktyg, utifrån ett 
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sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000, s. 20–22, 80–82). Med det synsättet blir de estetiska 

uttryckssätten redskap för att förstå världen. Genom att till exempel rita en fontän lär sig 

barnet något mer om fontäner och kan uttrycka sin förståelse av fontäner till andra. När en 

människa kommunicerar sina tankar har mediering skett, något som i enlighet med Säljö inte 

behöver vara av verbal karaktär (ibid, s. 87). Några av förskollärarna talade uttryckligen om 

att de som pedagoger ibland valde att kommunicera med barnen genom estetiska 

uttrycksformer för att få fram ett budskap tydligare eller som stöd i kommunikationen med 

barn som inte hade svenska som förstaspråk. Frances talar i det följande avsnittet om hur hon 

skulle välja att instruera ett barn med svenska som andraspråk vid en rörelseövning: 
 

Jag kanske inte skulle sett ett barn som inte har det svenska språket och säga så här: “Nu 

provar vi att röra oss som träd”, för det är en ju en otroligt liksom språklig instruktion… Men 

däremot skulle jag ju kunna projicera upp en film på rörelse, ett träd som blåser på ett vägg och 

sedan då börjar vi röra oss. För det skulle barnet kunna förstå och då kan jag också säga: “Ja, 

vi rör oss som trädet!” (Frances)                                                                                                           

 

I detta exempel använder Frances en estetisk uttrycksform initialt för att kunna introducera 

den språkliga aspekten av aktiviteten senare. De estetiska uttrycksformerna rörelse och film 

blir en väg in det språkliga lärandet i denna situation. Det här ämnet är någonting som är 

huvudpoängen i flera av de artiklar vi presenterar under “tidigare forskning”: De estetiska 

uttrycksformerna kan bli någonting som föregår ett språkligt lärande (se ovan, s. 17-19). Att 

använda estetiska uttrycksformer som vägar in i det verbala språket verkar alltså vara ett 

erkänt sätt att arbeta. 
 

5.2.3 Att konkretisera lärandet 

De estetiska uttrycksformerna beskrevs av flera av förskollärarna som ett verktyg för att 

konkretisera lärandet. I och med det estetiska kunde språk läras in i naturliga och funktionella 

sammanhang. De menade att dessa aktiviteter blev någonting att samlas kring och ett konkret 

sammanhang att lära i. Barnen fick någonting handfast och gemensamt att diskutera, prata om 

och engagera sig i. Bland annat det visuella beskrevs som ett verktyg i detta arbete. Frances 

nämnde bordsteater som ett sätt att implementera vissa ord hos barnen. Samira nämnde att de 

använde sångpåsar när de skulle sjunga. Om de till exempel tog fram en båt ur sångpåsen 

visste barnen att de skulle sjunga om en båt. Det här blev ett stöd för de barn som inte förstod 

sångtexten helt och fullt, menade Samira. Bordsteatern och sångpåsen blev här medierande 
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verktyg i arbetet med barn som har svenska som andraspråk. De blev också byggstenar i den 

byggnadsställning som pedagogerna använde för att stötta barnen i deras inlärning (se ovan, s. 

13-14). 
 

Det konkreta lärandet blev som sagt något som förskollärarna ofta betonade, om än mellan 

raderna, i samtalen om estetiska uttrycksformer. Dock verkade det svårare för vissa av dem att 

uttrycka hur/varför estetiska uttrycksformer bidrog till ett konkret lärande och på vilket sätt 

detta lärande skedde. Anledningen till att integrera estetik i deras didaktiska intentioner 

verkade ibland komma mer från en tradition av skapande och lustfyllt lärande än från ett 

medvetet förhållningssätt kring hur estetik gynnar lärande. En viss medvetenhet kring dessa 

teorier fanns, men då i begränsad form, i alla fall utifrån vad vi kunde observera i 

förskollärarnas uttalanden. Dewey skulle troligtvis framhålla att vi lär genom görandet och 

reflektion kring detta görande (se ovan, s. 11-12). Det är inte för intet som erfarenhet är ett av 

Deweys viktigaste begrepp. Dewey menade också att när barnet skapar sin egen erfarenhet 

blir lärandet kvar i barnet (Carger 2004, s. 292).  

 

Tanken kring att erbjuda flera vägar in i lärandet uttrycktes på olika sätt av de olika 

förskollärarna. Någon talade om att bjuda in till flera olika sammanhang, en annan talade om 

att barnen ska få uppleva flera olika saker via flera olika “språk”. Någonting som förenar de 

olika kommentarerna är idén om att de olika estetiska uttrycksformerna bidrar till en djupare 

förståelse av ett fenomen och att barnen ska få tillgång till alla möjliga resurser för att 

stimuleras i sitt lärande. Det går att tala om att erbjuda barnen många semiotiska resurser, 

kulturella redskap för mediering eller ge barnen ett rikt utbud av erfarenheter. Monika och 

Frances påpekade att olika ord lärs in i olika aktiviteter, de underströk att ord som hör ihop 

med en viss aktivitet lärs in i just det sammanhanget. Monika diskuterade detta angående 

deras fontänprojekt: “[...] om du gör det lera det, det kommer helt andra ord än du gör det med 

papper eller du ritar fontänen. Eller du hittar en sagan runt om fontänen.”        

    

5.2.4 Att nå varje enskilt barn 

Monika var den enda informanten som talade explicit om estetiska uttrycksformer som en 

resurs för individanpassad utbildning. Hon menade att hon kunde nå olika barn på olika sätt. 

Om ett barn gillar att sjunga så sjunger man, om ett barn gillar att måla så målar man, och så 

vidare. Som pedagog handlar det om att hitta rätt ingång för varje enskilt barn. Utifrån ett 
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socialsemiotiskt perspektiv blir Monikas handlande ett sätt att notera barnets sätt att göra 

representationer (Leijon & Lindstrand 2012, s. 178–179). När Monika väljer att måla med ett 

barn som intresserar sig för just målande lyssnar hon in barnets sätt att kommunicera och 

responderar på det sätt barnet är mottagligt för. 
 

Några av de andra förskollärarna talade också om detta, men då indirekt, angående att det är 

viktigt att lära känna varje enskilt barn för att kunna stimulera barnen i deras lärande. I 

slutändan handlar detta om att utgå från barnens intressen och barnens lust, någonting som 

alla förskollärarna återkom till flera gånger. Monika nämnde också att denna lust att lära 

påverkar barnens mottaglighet. Det sociokulturella perspektivet betonar vikten av att möta 

barnet där barnet är. Att möta ett barn via det uttryckssätt som passar just det barnet kan ses 

som ett sätt att möta hen i dess proximala utvecklingszon, där det barnet har störst möjligheter 

att utvecklas. Om inte annat blir det uttryckssättet som barnet prefererar en potentiell arena för 

interaktion, något som blir viktigt inom ett perspektiv som lägger vikt vid mötet mellan 

människor i en sociokulturell kontext (Kroksmark 2011, s. 446–447, 450–451). 
 

5.3 De estetiska uttrycksformerna som inkluderingsverktyg 

5.3.1 Barnens intresse och lust 

Alla förskollärarna talade återkommande om att det var viktigt att bygga verksamheten runt 

barnens intressen och lust att lära. De menade att barnen med större sannolikhet skulle ta till 

sig språket och utvecklas, om detta fick ske i ett för dem roligt och meningsfullt sammanhang. 

Monika menade bland annat att en lustfylld planerad lärandesituation kunde stimulera till 

fortsatt lärande på egen hand: 
 

Och sen att de är verkligen, man har hittat verkligen det som de tycker… då blir det 

projekterande. Då gör de det på fritid också. Det är inte bara den där tillfället varje dag som vi 

har, halvtimme eller vad det nu är, timme. Men då fortsätter de på eftermiddagarna. 

(Monika)                                                                                                   

 

Betydelsen av att barnen har roligt i de estetiska upplevelserna och vill delta är en del av 

interaktionen och därmed en kvalitetsmarkör för den erfarenheten, enligt Dewey (Hartman 

m.fl. 2004, s. 173). Dock måste aktiviteterna utövas på ett medvetet sätt av pedagogerna för 

att barnen verkligen ska utvecklas, språkligt och inom andra områden. Pedagogerna kan dock 
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bara styra över de yttre förhållandena för att stimulera lärande, hävdar Dewey. Sedan sker en 

interaktion mellan omgivningen och det inre lärandet (Hartman m.fl. 2004, s. 179–190). Även 

det sociokulturella perspektivet talar om internalisering av lärande. Att möta barnet i dess 

sociokulturella kontext stimulerar också barnets utveckling. Här återkommer vi till temat att 

pedagoger måste möta barnen där de är, i deras intressen, där de finner lärandet roligt, för att 

kunskapen ska “fastna”. Vi kan se kopplingar mellan internalisering och det lustfyllda 

lärandet - Det roliga i den estetiska upplevelsen motiverar barnet att ta till sig kunskapen. 

Detta synsätt blir, enligt oss, ett inkluderingsverktyg, ett sätt att få med alla barn. Monika 

uttryckte det såhär: “Att man försöker hitta vad barnet är och där göra det. Det som barnet är 

intresserat. Då är det med.” Frances menade följande: 
 

Så det är mer att det ska komma utifrån en lust hos barnet, så att den ska få vara i roliga och 

glada sammanhang. Att det ska kännas intressant och inte bara, det är ju inte bara språket som 

är det viktiga utan för och våga prata är det ju otroligt viktigt att få göra. Det är ju precis så alla 

våra barn lär sig. (Frances) 

                                                                                                                                                   

5.3.2 Deltagande och inkludering 

Förskollärarna uttryckte att de estetiska uttrycksformerna blir ett verktyg för att inkludera alla 

barn, trots skilda språkliga förutsättningar. Det blir ett sammanhang för alla att samlas kring 

oavsett språkliga erfarenheter och resurser för kommunikation. Att få uttrycka sig med 

kroppen då språket inte räcker till kan bli ett verktyg för inkludering och deltagande. I 

intervjun med Samira visade hon på hur hon med hjälp av leran kunde interagera med ett barn 

där det svenska språket fortfarande var under inlärning: 
 

Vi har ett barn som kan inte språket, men när han bygger med leran, han visar till mig... "Det 

här, jag har gjort det här." […] jag sade att: "Är det en bil?" Han bara nickade: "Ja, det är en 

bil." Han kunde prata med mig, även om hon, han kunde inte ett enda ord på svenska. (Samira) 

                                                                                                                                            

Med det estetiska som verktyg, i detta fallet leran, kan barnet skapa något som pedagogen 

hjälper barnet att sätta ord på. På så sätt bekräftas också barnet i sin handling. Det här 

överensstämmer med Deweys teori om hur lärande blir till genom att vi får göra och uppleva 

(se ovan, s. 11-12). Leran bli ett kommunikationsredskap och gör en interaktion möjlig trots 

att det svenska språket inte är fullt utvecklat hos barnet. Den semiotiska resurs som barnet tar 

till, leran, blir verktyget för att delta i ett socialt sammanhang trots språkliga hinder. I 

exemplet lyssnar Samira in barnets kommunikation utanför det verbala språket och lyckas 
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därmed inkludera barnet i en dialog med henne själv. Leran skulle utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv kunna ses som ett intellektuellt kulturellt verktyg som hjälper barn och pedagog att 

tolka och förstå varandra (Säljö 2000, s. 20–22). 
 

Några av förskollärarna talade om att barnen har rätt att uttrycka sig, att alla barn måste få bli 

lyssnade på, oavsett verbala kunskaper. Frances uttryckte det som att det var en demokratisk 

rättighet att få bli lyssnad på, inkluderas i gemenskapen och få uttrycka sig. Hon menade 

vidare att man som pedagog kan vara med och översätta barnens icke-verbala uttryckssätt till 

ord, för att stötta interaktionen med de jämnåriga. Samira menade så här: “Och speciellt de 

barnen som har svenska som andraspråket. […] Att de kan uttrycka sig, även om de inte kan 

prata. Men de kan uttrycka sig.” 

 

Paquette & Rieg (2008) och Brouillette (2012) talar om styrkan de estetiska uttrycksformerna 

har i att de samlar och inkluderar, samt möjliggör ett aktivt deltagande. De estetiska 

aktiviteterna blir då också ett sammanhang där barnen motiveras till att testa språket, menar 

de olika författarna (Paquette & Rieg 2008, s. 227–228, 231; Brouillette 2012, s. 143–144). 

Barn som inkluderas i gemenskapen och blir “lyssnade på” innan de kan det verbala språket 

borde därför kunna få stora möjligheter till en aktiv andraspråksutveckling. 
 

De estetiska upplevelserna utgjorde en miljö där barnen kunde testa andraspråket i en kravlös, 

lustfylld och trygg miljö enligt flera av förskollärarna. Eftersom situationerna blev lekfulla 

släppte barnen på sina hämningar och vågade prova språket. Det blev också en drivkraft och 

motivation till att våga testa. 
 

Det handlar ju mycket också om att bygga trygghet i relationer, så att man som individ som 

inte kan uttrycka sig verbalt så att kompisarna förstår fortfarande känner sig trygg nog att våga 

pröva. Och där tänker jag att man gör i de där sammanhangen, när man gör grejer tillsammans 

liksom. (Frances) 

                                                                                                                                         

Det går nästan att säga att de estetiska upplevelserna tvingade fram språk hos barnen, barnen 

kände ett trängande behov av att uttrycka sig. Det kunde handla om att vilja vara med i en 

dramalek, prata om en saga eller berätta vad man hade skapat i lera. Angående dramalek 

uttryckte Kim det så här: “[…] dels så tvingar ju det lite fram att man måste liksom 

kommunicera. Ehm, för att ehm, kunna interagera med sina kompisar.” 
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Just drama lyfter även Brouillette (2012, s. 143–144) i sin artikel och hävdar att det är ett 

utmärkt sätt för att få barn att våga testa på sitt andraspråk mer. Carger (2004) menar att hon i 

sin studie såg att barnen lockades till att prata när de gjorde en estetisk aktivitet. Det estetiska 

uppmuntrade till intertextuella kommentarer, blev ett samtalsämne i sig självt och inspirerade 

till genuina samtal. 
 

5.3.3 Självförtroende och identitet 

Under intervjuernas gång talade några av förskollärarna om hur de estetiska uttrycksformerna 

indirekt kan stötta andraspråksutvecklingen och den allmänna språkutvecklingen: Att de kan 

inge självförtroende och verka identitetsstärkande. Fatima uttryckte det så här: 
 

[...] du vet, den här stoltheten. Att: “Jag kan! Jag kan klara av det här.” Det är någonting som 

stärker deras självkänsla. Och självkänslan har, du vet, hänger ihop med språkutvecklingen 

också. Är jag […] stark barn, då kan jag också, då kan jag… lära mig… alltså, väldigt mycket 

mer än det som jag inte orkar och när jag är rädd och osäker och otryggt. Så allt, allt hänger 

ihop. (Fatima) 

                                                                                                                                                       

Fatima menade att när en människa får känna sig kunnig inom ett område sprider sig den 

motivationen och drivkraften till andra områden. Kim berättade om en aktivitet där barnen 

fick hjälp att prata om sina känslor utifrån den estetiska uttrycksformen färg. Kim menade att 

aktiviteten gjorde att barnen fick kontakt med någonting inom sig själva. Frances talade om 

vikten av att få känna sig kompetent, även om språket inte är ens starkaste sida. I sådana 

situationer lyfte Frances att det var viktigt att lyfta barnets andra styrkor för att kunna 

inkludera det barnet: 
 

Vi måste ju börja med att bjuda in till att få syn på varandra liksom, på varandras styrkor [...] 

Att om det här är ett barn som är helt fantastiskt på hem, bygg och konstruktion så kanske jag 

första veckan ser till att i vårt projekterande kring träd så gör vi mycket i bygg- och 

konstruktionshörnan för att, för att allting inte ska vara liksom en känsla av utanförskap, utan 

att man är med liksom. Att man kan få inkluderas liksom. (Frances)  

                                                                                                                                                         

Johnson (2007) framhåller att barn som får vara en del av en estetisk upplevelse får möjlighet 

att se sig själva som aktiva och engagerade elever, något som hon menar är väldigt viktigt i all 

pedagogisk verksamhet. Hon refererar till Vygotskijs tankar om barns agens: Barn är också 
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med och förändrar den värld de utforskar. Johnson menar dessutom att skolan ofta glömmer 

den del av kommunikationen som handlar om att få uttrycka sig, i likhet med de 

socialsemiotiska tankarna kring eleven som en aktiv teckenskapare (Johnson 2007, s. 314–

317). Utifrån ett tänkande i likhet med detta verkar många av våra informanter ligga i 

framkant gällande kommunikationsutveckling: Det estetiska har en självklar del i 

verksamheten och barnen får många tillfällen att uttrycka sig med hjälp av estetiska 

hjälpmedel. I citatet ovan finns det också en tydlig respekt för barnens agens och barnen 

förväntas påverka den verksamhet de är en del av. 
 

5.4 Förskollärarens upplevelse av att agera som stöd 

- att stödja andraspråksinlärningen med det estetiska som verktyg 

5.4.1 Att sätta ord på saker 

Samtliga förskollärare tog upp miljön och materialets påverkan på barnens möjligheter att lära 

och utmanas, men också hur viktig närvaron av pedagoger för stöttning och benämning i 

språk- och skapandeprocessen är. Något som alla förskollärarna gemensamt belyste var vikten 

av att hjälpa barnen att sätta ord på saker, i skapande och genom upplevelser. De här blev 

någonting meningsfullt i arbetet med andraspråksinlärningen. Benämningen av vad som görs, 

varför och hur det görs är en del av den dagliga kommunikationen med barnen, menade 

förskollärarna. Frances gav detta exempel: 
 

Men har man pedagoger runt och liksom tolkar och försöker att på riktigt vara nyfiken på den 

här människan liksom. På hon eller han. Nyfiken på eller så där och försöker sätta ord på det. 

"Åh är det den här du vill ha?", "Ja har du sett den här sjunker men den flyter", "Ser du ska vi 

prova med den här?", och även om barnen inte säger något så gör dem ju, och det är ju också ett 

sätt liksom. (Frances) 

                                                                                                                                

Genom att vara en närvarande pedagog kunde orden ges till barnet i stunden och med 

förstärkning av materialet i aktiviteten eller i leken. Många pedagoger nämnde under 

intervjuerna att orden kommer på vägen, i vardagens alla moment. Kultti (2012) betonar att 

genom planerade aktiviteter får barnen med sig språkliga handlingar, såsom benämning av 

saker och att det är genom en pedagogs medvetna användning av språket som det uppstår 

pedagogisering i det som görs med barnen (ibid, s. 168). Pedagogernas medvetna benämnande 

borde även bli viktigt utifrån att barnet lär i görandet, i enlighet med Deweys teorier. 
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Pedagogernas upplevelser av det estetiska som verktyg för de barn som har svenska som 

andraspråk framgick som någonting viktigt i intervjuerna. Inte minst av Frances när hon under 

intervjun lyfte rollen som närvarande och att stötta barn med annat modersmål än svenska 

genom att benämna under aktiviteter: 
 

Så att egentligen så bjuder vi faktiskt in dem till ganska samma aktiviteter som kompisarna fast 

i ännu mindre grupper ofta så att de är kanske bara är två, tre stycken. Istället för sex, sju. För 

att kunna sätta ord på. Så att "nu sätter vi leran ovanpå, vi trycker!". Att vi liksom ger orden på 

det viset. (Frances) 

                                                                                   

 

5.4.2 Den lilla gruppen    

Det estetiska som stöd för andraspråksinlärningen blev mer av en integrerad del av 

verksamheten än ett specifikt verktyg för just de barnen, uttryckte flera av informanterna. Den 

lilla gruppens påverkan lyftes dock av alla som positiv för språkutvecklingen eftersom de 

menade barnen där fick större talutrymme, bekräftelse och samtalsmöjligheter. Kim beskrev 

en aktivitet där en “språkgrupp” med ett fåtal barn med annat modersmål än svenska fick 

tillfälle att sitta ned med en pedagog och ha reflekterande boksamtal: 
 

De pratar om "Vad händer i boken?", alltså läsförståelse och ordförståelse...vad heter det... Och 

liksom låter de här barnen få ganska mycket talutrymme, för oftast är det ju liksom så att....det 

kan man väl uppleva att i stora grupper så faller de barnen bort. (Kim) 

                                                                                                                                                         

 

Kultti (2012) menar att utifrån förskoletradition så tenderar de mindre läsgrupperna att 

fokusera på språket och att de större lässamlingarna fungerar mer som övergångsaktivitet 

(ibid, s. 168). Den lilla läsgruppen blev ett sätt att inkludera och stötta de flerspråkiga barnen 

utifrån vart de befann sig i sin språkutveckling, menade Kim. Det gavs tillfälle att få reflektera 

kring bokens innehåll och samtala om barnens egna upplevelse. Kim beskrev det som att 

barnen vågade ta plats och uttrycka sig utan prestige. Här ser förskolläraren till att barnen får 

lära i sin proximala utvecklingszon, istället för att bli bemötta långt utanför sina befintliga 

kunskaper (se ovan, s. 13-14). Kultti (2012) beskriver i sin avhandling flera språkliga och 

sociala utvecklingsmöjligheter som sker i en lärarledd bokaktivitet. Bland annat gester, 

pekande och benämningar av saker och att kommentera det som sker (ibid, s. 166). Det 

multimodala lärandet kan här tolkas som en stöttande resurs för barnen eftersom flera olika 
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semiotiska resurser får samspela med varandra för tolkning och förståelse (Leijon & 

Lindstrand 2012, s. 174–176). De semiotiska resurserna kan ses som tillgång för barnen i 

bokaktiviteten eftersom de med hjälp av rörelser, ljud och pekande kan förstärka vad de 

upplever. Vi upplever att de semiotiska resurserna på så sätt kan bli en förlängning av det 

språkliga verbala uttrycket. 
 

5.4.3 Medveten, närvarande och inlyssnande stöttning. 

Det stöd som barnen ges i den pedagogiska verksamheten blir väsentlig för barnens 

utveckling, menade förskollärarna. Med närvarande pedagoger som är lyhörda och lyssnar på 

barnet kan språklig stöttning genom det estetiska bli möjlig. Pedagogerna arbetade på ett 

relativt medvetet sätt med det estetiska för att förstärka ordens innebörd och skapa en djupare 

förståelse. Genom olika sammanhang kan barnet få möjligheter till ett rikt språk. Med nära 

stöttning av till exempel en vuxen utvecklas barnet vidare. Det här kopplar vi till Vygotskijs 

tankar om den proximala utvecklingszonen och den vuxnes stöttande roll som 

byggnadsställning (se ovan, s. 13-14). 
 

Reggio Emilia-pedagogiken utgår ifrån ett liknande förhållningssätt när den lyfter “de hundra 

språken” som plattform för flera vägar in i lärandet. Det stöd som barnet får från de hundra 

kommunikativa språken i en sociokulturell kontext kan tolkas som en byggnadsställning för 

barnet i utvecklingsprocessen, men blir beroende av närvarande pedagoger som ser och stöttar 

barnet. Det socialsemiotiska perspektivet understryker betydelsen av att se till processen och 

utvecklingen i ständig förändring (se ovan, s. 14-15). Pedagogerna verkade medvetna om att 

verksamheten inte var menad att “överföra” kunskap till barnen, utan snarare att ett utbyte av 

tolkningar och förståelse skulle ske, med hjälp av de resurser som erbjöds i sammanhanget. 
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6. Slutsats och diskussion 
Under denna rubrik tar vi ett steg bakåt och försöker granska vår undersökning utifrån. Först 

redogör vi för vår slutsats, efter det har vi en metadiskussion kring vårt resultat. Vidare 

diskuterar vi några av studiens styrkor och svagheter och slutligen presenterar vi förslag på 

vidare forskning. 
 

6.1 Slutsats 
Utifrån valda frågeställningar har vi funnit att de estetiska uttrycksformerna sågs som en 

integrerad del av verksamheten, men inte alltid i förhållande till svenska som andraspråk. De 

estetiska uttrycksformerna kunde integreras i andraspråksinlärningen genom både spontana 

och planerade aktiviteter där pedagogernas stöttande funktion blev viktig. I språkarbetet med 

barn som har svenska som andraspråk användes exempelvis drama, bokläsning och skapande i 

ateljé som estetiska verktyg för att stötta andraspråksutvecklingen. De estetiska 

uttrycksformerna användes i de olika förskolornas dagliga arbete med andraspråksinlärning, 

bland annat utifrån ett Reggio Emilia-inspirerat tankesätt, på ett mer eller mindre medvetet 

sätt. De estetiska uttrycksformerna erbjöd flera vägar in i lärandet och fungerade 

inkluderande. Förskollärarna betonade att alla “språk” är värdefulla och att det verbala språket 

bara är ett av flera kommunikationsverktyg, i enlighet med Reggio Emilia-pedagogikens 

filosofi. Estetiken blev en motivation i andraspråksinlärningen för barnen i och med att den 

mötte barnen i deras intressen och lust att lära. Den möjliggjorde även för barnen att lära sig 

språket på ett konkret, opretentiöst och delvis omedvetet sätt. I de estetiska aktiviteterna lärde 

sig barnen olika ord som var knutna till just det sammanhanget och varje barn fick tillfälle att 

kommunicera på sina villkor. Identitetsstärkande, att ge trygghet och se barnen där de 

befinner sig lades det stort fokus på i intervjuerna. Detta blev i sin tur ett språkfrämjande 

verktyg med barnen, menade förskollärarna. Förskollärarna verkade uppleva att de arbetade 

med estetik som stöd för svenska som andraspråk genom att vara närvarande och inlyssnande 

pedagoger. I nära kontakt med barnen kunde de benämna, upprepa och stötta utifrån den plats 

där barnen befann sig i sin språkutveckling, gärna i en mindre grupp. 
 

6.2 Metareflektion 
Resultatet från vår studie knyter på många sätt an till den tidigare forskning vi har presenterat. 

I enlighet med valda artiklar och vald avhandling kan de estetiska uttrycksformerna användas 



 41 

som verktyg i verksamheten kring andraspråksinlärning genom att de väcker barnens intresse 

och lust att lära, de bjuder in till deltagande, de styrker barnets självförtroende och erbjuder 

flera vägar in i lärandet, och så vidare. Dock erbjuder vi en delvis ny vinkling i och med att 

vårt insamlade material kommer ifrån Reggio Emilia-inspirerade förskolor och att detta ibland 

jämförs mot våra teoretiska perspektiv. 
 

Ett av våra mer betydande resultat skulle kunna vara detta att de estetiska uttrycksformerna 

delvis är en dold i resurs i arbetet med barn som har svenska som andraspråk, i alla fall utifrån 

de svar vi fick i våra intervjuer. Förskollärarna vi intervjuade arbetade på Reggio Emilia-

inspirerade förskolor i mångkulturella områden, vilket hade kunnat inklinera att de var 

försedda med breda kunskaper inom detta område. Förskollärarna integrerade de estetiska 

uttrycksformerna i verksamheten, men de kunde inte alltid förklara hur detta kunde göras i 

förhållande till barn som har svenska som andraspråk. Under analys av det insamlade 

materialet kom vi att diskutera traditioners påverkan och att det estetiska kanske genomsyrar 

verksamheten för att det är så förskolan av tradition alltid gjort. Det behövdes inte speciella 

resurser enligt alla förskollärarna för att arbeta med barn med annat modersmål än svenska, 

men pedagogerna kunde agera som byggnadsställning för barnet att luta sig mot vid 

eventuella språkliga förhinder. Några av förskollärarna hävdade att de saknade specifika 

arbetsmetoder för att hjälpa barn med svenska som andraspråk, dock kunde vi mellan raderna 

höra att de hade sådana metoder. Bland annat nämnde alla vikten av att sätta ord på saker och 

att jobba med barnen i mindre grupper när barnen hade svenska som andraspråk. Kanske var 

det bara medvetenheten som saknades ibland? En större medvetenhet kring hur man som 

pedagog kan utnyttja de estetiska uttrycksformerna som verktyg i arbetet med barn som har 

svenska som andraspråk tror vi därför skulle vara gynnsamt.  
 

6.3 Med en kritisk blick på studien 
Vi är i stort nöjda med vårt val av metod och vårt genomförande. Bland annat upplevde vi att 

den teoretiska trianguleringen verkligen fyllde sitt syfte: Den öppnade upp för många olika 

tolkningsmöjligheter. Det finns dock ett antal saker som vi vill kritisera och problematisera så 

här i efterhand. För det första hade en större tidsram för undersökningen gjort det möjligt att 

även observera, vilket har nämnts tidigare. En större tidsram hade vidgat vårt empiriska 

material och gett ytterligare perspektiv på våra frågeställningar. Mer tid hade också gjort det 

möjligt att intervjua ett större antal informanter, vilket hade breddat vårt insamlade material. 
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För det andra är vi medvetna om att vi själva har påverkat undersökningens resultat i stort och 

smått, på gott och ont. Bland annat är våra analyser av resultatet ytterst subjektiva, även om vi 

har strävat efter ett ovanifrånperspektiv. Den kvalitativa analysens subjektivitet skulle kunna 

sägas vara en av den kvalitativa metodens största styrkor och svagheter. Innan vi påbörjade 

intervjuerna hade vi redan läst in oss på våra teoretiska perspektiv, vilket såklart påverkade 

analysen på olika sätt (se ovan, s. 24-25). För det tredje skulle vi behöva träna mer på 

intervjuteknik. Vi upplevde att vi själva utvecklades under den korta tid vi utförde 

intervjuerna, men inser att vi har mycket mer att lära. En mer erfaren intervjuare hade 

troligtvis fått fram ett ännu mer intressant och rikt empiriskt material.  
 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Vi anser att en studie i större skala inom vårt valda område hade varit intressant. Med fler 

informanter och möjlighet att använda observationer som komplement till intervjuerna hade 

undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet kunnat styrkas ännu mer, samtidigt som 

resultatet troligtvis hade blivit rikare. Fler svenska studier inom området skulle också berika, 

tror vi. I nuläget var det för oss svårt att finna svensk forskning där estetiska uttrycksformer 

och andraspråksinlärning studerades i förhållande till varandra. Vidare tror vi att det skulle 

vara givande att genom aktionsforskning studera hur estetiska uttrycksformer skulle kunna gå 

från att vara en dold resurs till att vara ett tillgängligt verktyg i förskolans arbete med svenska 

som andraspråk. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informations- och samtyckesbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet med interkulturell profil. Vi skriver nu vår C-uppsats, vilken 

behandlar hur de estetiska uttrycksformerna i förskolan stöttar barn som har svenska som 

andraspråk. Vi skulle uppskatta om du skulle vilja ställa upp på en intervju som handlar om 

just de olika estetiska uttrycksformerna och språkutveckling i förskolan. 

Vid intervjun kommer vi att använda ljudupptagning och materialet därifrån kommer senare 

att transkriberas. Detta kommer att raderas efter studien. I vår studie kommer dina uppgifter 

att behandlas konfidentiellt, det vill säga att varken namn, ålder eller förskolans namn 

kommer att förekomma i uppsatsen. Det som kommer att nämnas är förskolans pedagogiska 

profil, din yrkestitel samt vilket län förskolan ligger i.  Det är självklart frivilligt att delta samt 

att avbryta deltagandet när som helst. Resultatet av studien kommer att presenteras i vår 

skriftliga uppsats och du kan ta del av studien vid intresse, eftersom den är en offentlig 

handling. Det kan hända att vi behöver komplettera intervjun eller fråga något i efterhand och 

hoppas i sådana fall att det går bra att kontakta er. 
 

Vid frågor kontakta oss på: 

xxxx-xxxxxx Hannah Backholm, xxx                

xxxx-xxxxxx Elisabet Petersson, xxx 

     

Jag samtycker att delta i denna studie enligt informationen ovan: 

________________________________________________                                                       
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Bilaga 2. Vår intervjuguide 
 

Intervjuguide C-uppsats 

En kort inledning 

● Presentera oss och studien. Vi heter Lisa och Hannah och studerar sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Södertörns Högskola. Intervjun ingår i studien vi ska 

presentera i vår C-uppsats. 

● Syftet med studien: Syftet med undersökningen är att studera hur förskollärare inom 

Reggio Emilia-pedagogiken använder de estetiska uttrycksformerna för att stötta den 

svenska språkutvecklingen hos barn som har svenska som andraspråk. Vi är 

intresserade av att finna exempel på estetiska och språkutvecklande arbetssätt i 

förskolan för barn med annat modersmål än svenska. 

● Begreppsdefinitioner.  Barn med svenska som andraspråk: Barn vars 

modersmål/förstaspråk inte är svenska. Ingen av föräldrarna har heller svenska som 

modersmål/förstaspråk. Vi kallar svenska för ett andraspråk, även där barnen har med 

sig två eller flera förstaspråk hemifrån. Estetiska uttrycksformer: Med estetiska 

uttrycksformer syftar vi på de estetiska verktyg som gör att barnen får uttrycka sig 

kreativt som till exempel vid: musik, bild, rollekar, sagoberättande, dans och så vidare.  

● Påminna om de etiska aspekterna. Deras personuppgifter kommer behandlas 

konfidentiellt och att man inte ska kunna identifiera varken dem eller förskolan där de 

arbetar i uppsatsen. Deras deltagande är frivilligt och att de får avbryta intervjun när 

de vill. De har också rätt att i efterhand begära att allt de sagt tas bort ifrån uppsatsen, 

innan den är publicerad. De kan också kontakta oss efter intervjun, om det kommer 

upp några frågor. 

● Fråga om yrkestitel och hur länge de arbetat inom förskola.  
 

 

Intervjufrågor 

1. Berätta om hur Reggio Emilia- pedagogiken behandlar frågor om estetiska uttrycksformer 

och språk! (Utifrån Reggio Emilia- pedagogiken: Hur går det att kombinera estetiska 

uttrycksformer med språklig stöttning för barn med svenska som andraspråk? Vad har Reggio 
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Emilia-pedagogiken lärt dig angående att använda estetiska uttrycksformer som verktyg i det 

pedagogiska arbetet?)  
 

2. Vill du ge ett exempel på när du har jobbat med estetiska uttrycksformer för att stötta barn 

med svenska som andraspråk? Berätta! (Ge fler exempel! Kopplat till musik, bild, drama, 

dans, berättande, skapande, osv. Varför tror du att just det uttryckssättet du beskriver gynnar 

barns svenska språkutveckling?)  
 

3. På vilka sätt används estetiska arbetsformer som verktyg/hjälpmedel/redskap i 

språkarbetet med barn som har svenska som andraspråk i verksamheten? (Hur ser arbetet och 

diskussionen ut kring detta ämne i arbetslaget? Vilka förhållningssätt finns i arbetslaget?)  
 

4.  På vilka sätt tror du att estetiska uttrycksformer kan gynna/hjälpa barn med svenska som 

andraspråk i deras språkutveckling? (Kan du beskriva någon av de estetiska processer som 

stöttar de barn på er förskola som har svenska som andraspråk i deras språkutveckling? Ge 

exempel!) 

 

5.  Om fick drömma fritt- Hur önskar du att ni skulle arbeta med estetiska uttrycksformer 

kopplat till svenska som andraspråk? (Vilka spontana idéer har du? Hur skulle man kunna 

jobba?) 

 

Avslutning 

● Fråga om informanten har någonting mer att tillägga. 

● Informera om studiens fortgång (Vi ska analysera materialet och uppsatsen kommer 

sedan lämnas in för granskning 7/12. Den kommer att läggas upp på DIVAs portal och 

de kan läsa den där senare, vid intresse) 

● Fråga om det är okej att vi kontaktar dem i efterhand för att ställa följdfrågor, om det 

skulle behövas. Säga att det är okej att de kontaktar oss om de har någon fråga om 

studien.  

● Tacka! 


