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Abstract  
 
Ungefär 30 miljoner barn beskrivs vara på flykt ifrån sina hemländer. Många av dessa barn har 
kommit hit till Sverige eller kommer att komma hit, med sig har de en annan kulturell bakgrund 
och ett annat språk. Dessa barn som kommit hit till Sverige har rätt att gå i förskola på samma 
villkor som svenska barn. Förskolan ses som en kulturell mötesplats som ska arbeta för kulturell 
förståelse och accepterande av barns olika kulturer och språk. Därför blir frågan hur man som 
förskollärare på bästa sätt kan möta alla dessa barn och deras olika språk och kulturella 
bakgrunder.  
 
Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad tidigare forskning säger om estetiska 
uttrycksformer och hur dem kan vara ett stöd i språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Studien 
har även som syfte att ta reda på vad tidigare forskning säger om språkutvecklingens roll för att 
skapa förståelse mellan olika kulturer.   
 
Resultatet visar att den tidigare forskningen talar för ett multimodalt lärande, där olika språkliga 
uttryck används samtidigt och integrerar med varandra. Det är användandet av flera uttryck för 
kommunikationen som tas upp som det centrala, och det som kan ge stöd i språkutvecklingen.  
Estetiska uttrycksformer beskrivs kunna stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn, bland 
annat genom att användandet av estetiska uttrycksformer erbjuder möjlighet till kommunikation 
som inte behöver vara verbal. Estetiska uttrycksformer beskrivs kunna erbjuda kommunikation 
som inte ställer lika höga krav på kunskaper i ett visst språk, som skriftspråk eller talspråk kan 
göra. 
 
Studiens resultat visar att språkutvecklingen har en stor roll i att skapa förståelse mellan olika 
kulturer. Eftersom språket ses som ett verktyg för tänkandet och som en länk mellan en person 
och dennes omgivning. Men även om etnicitet, språk och kultur är viktiga delar i en människas 
identitetsutveckling, ger min studie exempel på att miljön har påverkan på identitetsutvecklingen 
och att den kan förändras. Men kan därför inte anta bara för att föräldrarna är invandrare och har 
en viss kulturell identitet och språk, att barnen kommer känna samma kulturella tillhörighet som 
föräldrarna eller se deras språk som deras modersmål.  
  
I denna studie beskrivs estetiska uttrycksformer och lek bidra till att skapa förståelse mellan olika 
kulturer. I leken och användandet av estetiska uttrycksformer kan barnen kommunicera med 
varandra och omgivningen på ett sett som inte måste vara verbalt. Även pedagogernas syn och 
användning av olika språk och språkliga uttryck i verksamheten påverkar hur olika kulturer och 
språk accepteras i förskolan.   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Flerspråkighet, multilingual, förskola, preschool, aesthetic, estetiska lärprocesser, 
mångkultur, multicultural. 
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1. Inledning  
 

Ända sen jag var riktigt liten, har jag haft ett intresse för olika former av skapande. Kreativiteten 
har och kommer alltid vara en stor del av mitt liv. Framförallt har mitt intresse för estetiska 
lärprocesser växt under min studietid eftersom jag läst skapande inriktning på min utbildning. 
Under min utbildning har jag fått med mig en vetenskaplig grund till användandet av olika former 
av skapande. Under min studietid har jag tagit del av forskning som talar för att språk har olika 
uttryck och att estetiska lärprocesser kan vara ett stöd i språkutvecklingen.  
 
Under vintern 2015 fick jag ett eget intresse av att arbeta med barn som kommit hit från andra 
länder och som har ett annat språk och en annan kultur. Under den stora flyktingströmmen 
under 2015 började jag som volontär på två olika flyktingboenden. Där fick jag mycket egna 
personliga erfarenheter av att använda bildspråket för att kommunicera, men även andra former 
av skapande användes för att kommunicera och lära ut ord. Jag fick även möjlighet att gå en kurs 
för Rädda Barnen i att bemöta barn på flykt. Det är dessa upplevelser som är grunden till att jag 
valde att rikta in arbetet på just barn med annan kultur och svenska som andraspråk. 
 
Sverige är idag ett mångkulturellt land. Det finns många barn i Sverige som kommer från andra 
kulturer och har ett annat modersmål än svenska. I FN:s barnkonvention finns det flera artiklar 
som handlar om att barnen har rätt till sin egen nationalitet, språk och kultur. I läroplanen för 
förskolan står det om vikten av att arbeta med kultur tillsammans med barnen i förskolan. Både 
att barnen ska bli medvetna om sin egen kultur, men även lära sig om andras kulturer.  
 

Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 
handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan ska uppmuntra och 
stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av 
omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 
Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom 
öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. (Lpfö-98 reviderad 
2016, s. 4) 
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2. Bakgrund 
 

Under detta avsnitt kommer en bakgrund för denna studie ges, där studiens tre 
forskningsområden beskrivs och hur dem kopplas samman i denna studie. De 
forskningsområden som denna studie berör är: estetiska lärprocesser, flerspråkighet och 
språkutveckling. Vidare kommer artiklar från barnkonventionen, läroplansmål, centrala begrepp 
för studien tas upp och belysas. Avslutningsvis ges en sammanfattning av studiens bakgrund och 
forskningsområden. 

 

2.1 Beskrivning av forskningsområdet 
 

Här nedan kommer en bakgrund ges till forskningsområdet, med tanke på att ge en bild av hur 
läget ser ut idag och varför de tre forskningsområdena estetiska lärprocesser, flerspråkighet och 
språkutveckling är aktuella att forska på idag. Jag kommer även ge en bakgrund till varför jag valt 
att koppla samman dessa områden i min studie. En kortare beskrivning av flyktingkatastrofen 
kommer ges för att ge en bild av varför studien riktats in på flerspråkiga barn och barn med 
annan kulturell bakgrund.  
 
Estetiska lärprocesser  
Estetiska lärprocesser är ett forskningsområde som jag under min utbildning stiftade bekantskap 
med, framförallt när jag läste Karlsson Häikiös (2007) avhandling. Hennes forskning är något 
som jag fördjupat mig i under min utbildning och i hennes forskning så beskriver hon estetiska 
lärprocesser. Karlsson Häikiö (2007, s. 35 - 38) beskriver ett vidgat språkbegrepp och kopplar 
ihop estetiska uttrycksformer med språkutveckling. Det gör hon genom att luta sig mot 
Vygotskijs teorier om närmaste utvecklingszonen och Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Bland 
annat beskriver hon Reggio Emilias syn på att barn har 100 språk och menar att skapande 
processer är en form av kommunikation. Hon belyser estetiska uttrycksformer är en form av 
språkligt uttryck som gör kommunikation möjlig. Det visuella och bildspråket har en roll att 
tydliggöra i kommunikationen. Genom bilder kan man få stöd när man beskriver sin omvärld och 
försöker förstå den.   
 
Flyktingkatastrofen och att arbete med nyanlända 
Rädda Barnen (2016) beskriver hur situationen ser ut och ger en bild av hur många människor 
som är på flykt idag, många av dem är barn:  
 

65 miljoner människor beräknades vara på flykt under 2015. Över 30 miljoner av dem är barn. Inte 
sedan slutet på andra världskriget har världen sett en mer dramatisk flyktingsituation. Under 2015 
sökte totalt 1,3 miljoner människor asyl i EU, en ökning på över 100 % från år 2014. Av de som 
sökte asyl för första gången var nästan 30 procent barn. 

  
Med tanke på den stora mängd barn som är på flykt idag blir det väldigt tydligt att flerspråkighet 
är ett viktigt ämne att forska på. Många barn har kommit till Sverige som flyktingar senaste året 
och har en annan kulturell bakgrund och ett annat modersmål. Skolverket (2013, s. 4 - 5) ger en 
bild av att personal i förskolorna idag möter fler barn och föräldrar som har ett annat modersmål 
än svenska. Nästan vart femte barn använder dagligen mer än ett språk, vilket är en tillgång för 
individen och samhället. Men eftersom en majoritet av personalen i förskolorna i Sverige pratar 
svenska, så uppstår frågor hur man ska följa mål i läroplanen och skollagen med tanke på de barn 
som har annat modersmål än svenska. Detta beskriver skolverket redan 2013, med tanke på 2015 
och den flyktingsituation som var då, kan man förstå att flerspråkighet är något som kommer bli 
ännu mer vanligt att möta som pedagog i förskolan idag.     
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När jag var volontär och mötte både nyanlända barn och vuxna, var det på ett tillfälligt boende 
där meningen var att de nyanlända skulle bo tillfälligt, under första veckorna i Sverige. På boendet 
var det brist på aktiviteter och inga av de nyanlända hade fått någon sysselsättning än. Därför var 
det många av de på boendet som väntade på att få börja lära sig svenska och få en sysselsättning, 
de väntade även på att deras barn skulle få börja förskolan och skolan. Som blivande förskollärare 
väcktes därför intresset för hur man kan arbeta för att stödja de nyanlända barnen när de väl får 
möjlighet att börja i förskolan. Migrationsverket (2016a) beskriver de nyanländas rätt till att få 
börja förskola och skola.  
 

Asylsökande barn rätt att gå i förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Kommunen 
ska erbjuda skolplats från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Socialtjänsten fattar 
beslut om vissa insatser vid behov - främst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar. 

 

Enligt migrationsverket (2016 b) är det kommunernas ansvar att se till att de nyanlända barnen 
ges möjlighet att gå i skola på samma villkor som andra barn i Sverige. 

 
Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen 
det år de fyller sex år. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i 
Sverige. Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har 
han eller hon rätt att avsluta sin utbildning. 
Barnet bör få börja senast en månad efter ankomsten till Sverige eller så snart det är lämpligt med 
hänsyn till barnets personliga förhållanden. Migrationsverket kan på föräldrarnas uppdrag informera 
kommunen om att en familj bor där. 
Kommunen har rätt till statlig ersättning för asylsökande barn i skola eller förskola. 
 

De nyanlända barnens rätt till förskola var något som det talades om och det var när jag träffade 
de nyanlända barnen som inte gick i förskola än, som jag valde att bli volontär och tillsammans 
med andra volontärer ge dessa barn en sysselsättning. Även om de inte var mer än en gång per 
vecka så verkade de ge mycket till barnen. Som volontär fick jag se en bild av barn som fick vänta 
flera månader på det tillfälliga boendet, fast det inte var menat så. Dessa barns enda sysselsättning 
var de få timmar varje vecka som vi volontärer var där och lekte, målade och genomförde olika 
aktiviteter med dem. Detta fick mig att intressera mig mer för dessa barn och förskolans roll, 
även min egen roll som blivande pedagog för dessa barn.  
  

Kopplingen mellan estetiska lärprocesser och de nyanlända barnen 
Under hösten och vinter 2015 när jag började engagera mig i flyktingfrågan, träffade jag många 
barn som precis kommit till Sverige och som inte kunde svenska. De kunskaper jag tagit med mig 
om estetiska lärprocesser och dess roll i språkutvecklingen blev aktuellt för mig igen. Som 
volontär fick jag snabbt leta efter alternativa sätt att kommunicera, det var då jag kopplade mina 
tidigare kunskaper i estetiska lärprocesser även till arbete med de nyanlända barnen. Jag använde 
mig av bland annat bilder för att kommunicera med barnen och de vuxna på boendet, även för 
att lära ut svenska ord. Även om vi inte kunde varandras språk fanns ett stort intresse att förstå 
och kommunicera med varandra. Vi målade mycket bilder på föremål och vi lärde oss 
tillsammans vad dessa föremål heter både på svenska och de nyanländas språk. Under min 
utbildning för att bli volontär för Rädda Barnen var estetiska lärprocesser också en del. Bland 
annat fick vi använda olika musiklekar under utbildningen. Dessa erfarenheter var det som gjorde 
att intresset väcktes att forska vidare på de estetiska ämnenas roll i språkutvecklingen hos barn 
som inte har svenska som modersmål.   
 
I denna studie kommer inte hela processen i mottagandet av flyktingar och hur man bemöter 
barn på flykt behandlas, då det i sig är ett väldigt stort område. Men för den som vill ha 
handledning i bemötandet av nyanlända barn, så finns värdefull information på Rädda barnens 
hemsida. https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-pa-flykt/fragor-och-svar/ 

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-pa-flykt/fragor-och-svar/
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I utbildningen för att bli volontär för Rädda Barnens fick vi även ta del av ett stödmaterial som 
ger hjälp i arbetet med barn på flykt: Gustafsson, Ödqvist Drackner (2016) som tydligt beskriver 
viktiga saker att tänka på när man möter nyanlända barn. Delar som tas upp är bemötandet av 
barn i kris, hur man arbetar med tolk, regelverket i Sverige för arbetet med barn på flykt, olika 
myndigheters ansvar, samarbetet med barnens familjer och arbetet med ensamkommande barn. 
Studien kommer beröra språkutveckling, men kommer inte gå in på språkutvecklingen i stort. 
Utan kommer istället inrikta sig på språkutvecklingen hos flerspråkiga barn.   
 

2.2 Läroplanen för förskolan  
 
De tre områdena för studien är något som är viktigt i arbetet på förskolan och alla tre områden 
finns med och beskrivs i läroplanen för förskolan. Att använda olika uttrycksformer är en viktig 
del i arbetet i förskolan.  
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformers såsom bild, sång och musik, drama, 
rytmik, dans, och rörelse liksom med hjälp av tal -och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 
förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, 
konstruera, och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan 
användas såväl i skapande processer som i tillämpning. (Lpfö-98 reviderad 2016, s. 7) 

 
I läroplanen för förskolan så står det flera punkter som visar på vikten av att ta hänsyn till barns 
olika kulturella bakgrunder i förskolan. Förskolan är en kulturell mötesplats och har en viktig roll 
i att hjälpa barnen att få förståelse för kulturella olikheter: 
 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna 
som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att 
utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras 
och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns 
förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och 
historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. (Lpfö-98 reviderad 2016, s. 6) 

 
Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 
förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats 
som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat 
samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att 
barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan 
bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i 
att utveckla en flerkulturell tillhörighet. (Lpfö-98 reviderad 2016, s. 6.) 

 
Vad det gäller barnens språkutveckling, står det i läroplanen att förskolan ska lägga stor vikt vid 
att hjälpa varje barn i deras språkutveckling. Barn med annat modersmål ska få möjlighet att 
utveckla både svenska språket och sitt modersmål: 
 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska 
lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 
nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar 
sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 
områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 
både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. (Lpfö-98, reviderad 2016, s. 7) 
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Att kunna kommunicera, reflektera är också något som beskrivs i läroplanen som något som 
förskolan ska bidra med att barnen utvecklar. 
 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle 
präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till 
att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 
samhället behöver. Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. 
Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som 
utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt 
fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar (Lpfö-98 reviderad 2016, s. 6) 
 

I läroplanen för förskolan står det också att förskolan har en viktig uppgift att förmedla de 
mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingarna som svenska samhället vilar på. 
(Lpfö-98, reviderad 2016, s. 6) Eftersom förskolans värdegrund bygger mycket på de mänskliga 
rättigheterna vill jag här beskriva de som står i FN:s barnkonvention om barns rättigheter och 
speciellt deras rätt till sin egen kultur och språk. 
 
Det som beskrivs i artiklarna om barns rättigheter kan sammanfattas med att alla barn har rätt att 
få gratis grundskoleutbildning och att undervisningen ska förbereda barnen för livet och sträva 
efter att utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna. Undervisningen ska också fostra i en 
anda av fred, förståelse och vänskap mellan olika kulturer. Alla barn har samma rättigheter och 
lika värde, bland annat så har barnen rätt till sitt eget namn och nationalitet. Barn som tillhör 
minoritetsgrupp har rätt till sitt språk, kultur och religion. Konventionsstaterna ska sträva efter att 
med sina resurser förverkliga barnens sociala och kulturella rättigheter, annars bör man söka 
lösningar genom samarbete internationellt.  
http://unicef.se/barnkonventionen 
 

2.3 Beskrivning av centrala begrepp 
 
I detta stycke kommer de olika centrala begreppen i studien diskuteras. Stor del av begreppen har 
olika betydelser beroende på kontext och har flera olika definitioner. Därför kommer en bred bild 
av begreppen ges för att ge en vidare förståelse av dessa. En sammanfattning av olika tolkningar 
av begreppen kommer att ges liksom en beskrivning av hur begreppen tolkas i denna studie. 
Engelska motsvarigheter av begreppen och som använts i studien kommer också behandlas här 
nedan. 
 
Begreppet estetiska lärprocesser 
I min studie har jag valt att tolka begreppet estetiska lärprocesser som de lärande som sker när 
man använder estetiska uttrycksformer. Estetiska uttrycksformer syftar då främst på användandet 
av de olika kulturformerna, bild, drama, musik och dans. Karlsson Häikiö (2007, s. 17) ger en 
liknande beskrivning av begreppet estetiska lärprocesser i sin avhandling.   
 

Estetiska läroprocesser är en beteckning som används i avhandlingstexten men som i andra 
sammanhang också kallas estetiska lär- eller lärandeprocesser. Omväxlande används också uttrycket 
kreativa samt skapande processer, estetiska samt konstnärliga uttrycksformer för att beskriva barns 
kreativa skapande. Begreppet kunskapande, som en kombination av orden kunskap och skapande, 
innehåller både kunskapsmässiga och kreativa delar och beskriver på ett klargörande sätt 
utvecklingens hos barn där dessa olika element finns närvarande i lärandet och varför det blir centralt 
för min tolkning av vad estetiska lärprocesser är.    
 

Värt att notera är att begreppet av Karlsson Häikiö (2007) stavas estetiska läroprocesser, men att 
begreppet i forskningen även används med stavningen estetiska lärprocesser. Engelsk 
motsvarighet till begreppet som är: aesthetic learning processes. 

http://unicef.se/barnkonventionen
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De olika kulturbegreppen 
Begreppet kultur har många tolkningar och definitioner. Ehrlin (2012, s. 20 - 21) beskriver 
begreppet kultur och nämner tre förklaringar som bland annat finns när man pratar om 
kulturbegreppet. Första definitionen för kultur är att man är kultiverad, begreppet står då för att 
vara bildad. Andra definitionen av kulturbegreppet har med konst och de olika konstformerna att 
göra. Den tredje definitionen av kulturbegreppet handlar om att förklara människors sätt att 
tänka, handla och vara, både i grupp och som enskilda individer. I denna studie kommer 
begreppet kultur framför allt att användas för att beskriva människor utifrån deras bakgrund och 
uppväxt vad gäller modersmål, nationalitet, traditioner och tro. Det vill säga att definition tre som 
Ehrlin beskriver, är den definition som kommer att användas mest när begreppet kultur kommer 
på tal. Kulturbegreppet kan också komma att användas i tal om de olika konstformerna. Så 
begreppet kultur kommer ha flera definitioner i denna studie beroende om det talas om 
människors kulturella bakgrund eller om de talas om de olika konstformerna. 
 
Mångkultur 
Ehrlin (2012, s. 22) beskriver ett mångkulturellt område som ett område där många kulturer 
möts. Med kultur menas vanor och seder som människor använder och har tagit med sig från 
sina hemländer. I denna studie så kommer begreppet mångkultur tolkas på liknande vis, som 
miljöer där flera kulturer finns och ges uttryck för samtidigt, av människor på daglig basis. 
 
Interkulturell  
Skans (2011, s. 17 - 18) jämför begreppen interkultur och mångkultur och menar att skillnaden är 
att interkultur beskriver att de finns ett möte och interaktion mellan individer. 
Mångkulturbegreppet beskriver att det finns flera olika kulturer i en och samma miljö. Begreppet 
interkulturell pedagogik är enligt Skans en undervisning som är till för alla, oavsett bakgrund. 
Interkulturell står alltså för handling och interaktion mellan individer. Engelska motsvarigheter till 
begreppen är: multicultural och intercultural  
 
Flerspråkighet 
Skolverket (2013, s. 12) beskriver skillnader i hur man ser på begreppet flerspråkighet. Något som 
är vanligt i Sverige är att man kopplar ihop utländsk bakgrund och flerspråkighet. Men flerspråkig 
har i grunden betydelsen en person som kan använda sig av fler språk än två. En risk med det är 
att flerspråkighet får en annan betydelse och istället för att koppla det till kunskaper i flera språk 
har flerspråkighet börjat användas för att beskriva bristande kunskaper i svenska. Begreppet 
flerspråkighet i denna studie kommer att stå för användandet av flera språk än ett. Att ett barn är 
flerspråkigt kommer då att stå för att barnet använder fler språk än sitt modersmål och att barnet 
lär sig mer än ett språk och använder olika språk i olika kontext. 
 
Flerspråkig förskola 
Skans (2011, s. 12) menar att begreppet flerspråkig förskola beskriver en förskola där den största 
delen av barnen inte har svenska som modersmål. Skolverket (2013, s. 7 - 8) förklarar begreppet 
flerspråkig förskola och beskriver att det blivit ett mer vanligt begrepp att använda för 
förskolepersonal och forskare, när man talar om en förskola där en stor del av barnen har annat 
modersmål än svenska. Men att det finns barn i verksamheten som pratar flera språk gör inte 
automatiskt att förskolan är en flerspråkig förskola. Begreppet används även om svenska till 
störst del används i verksamheten. Man kan tala om individuell flerspråkighet eller institutionell 
flerspråkighet. Individuell flerspråkighet syftar på användandet av flera språk i det dagliga livet, 
medan institutionell flerspråkighet syftar på att man använder flera språk i verksamheten vid en 
institution. Så skillnad finns om man har en verksamhet där flera språk används av barn och 
pedagoger i verksamheten eller om verksamheten bedrivs till största delen på svenska men har 
stor del barn som pratar flera språk i det dagliga livet. I Sverige är det inte vanligt med förskolor 
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som har sin verksamhet på flera språk, även om användande av flera språk kan förekomma i 
verksamheten. Engelska motsvarigheter till begreppen är: multilingual, multilingual och preschool 
 
Multimodal 
Enligt Skaremyr (2014, s. 29 - 30) beskriver ett multimodalt perspektiv på språk att 
kommunikation och språk är mycket mer än verbalt språk. Ett multimodalt perspektiv på språk 
bygger på de delar av språket och kommunikationen som inte bara är verbalt tal. Det kan vara 
gester, kroppsspråk men även stå för andra uttryck för att kommunicera. Multimodal syn på 
språk står för att man kombinerar olika sätt att uttrycka sig för att kommunicera. Multimodalt 
språk kan ses hos barn i deras lek och i deras teckningar bland annat.   

 

2.4 Sammanfattning av studiens forskningsområden 
 

Studien är inriktad mot förskolan och har tre forskningsområden: estetiska lärprocesser, 
språkutveckling och är inriktad på flerspråkiga barn. I bakgrunden ges en beskrivning av att runt 
30 miljoner barn är på flykt. Denna beskrivning ges för att visa på hur många barn som är på 
flykt och som tvingats fly från sina hemländer. Många av dessa människor flyr hit till Sverige, 
vilket gör att många barn kommer till Sverige från andra länder och kan därför inte svenska. I 
bakgrunden belyses det faktum att de nyanlända barnen som kommit hit till Sverige och söker 
asyl, har samma rätt att få gå i förskola som barn födda i Sverige. Därför är det aktuellt att forska 
på hur man kan bemöta och stödja dessa barn när dem kommer till förskolan. Barnkonventionen 
belyser även barnens rätt till gratis skolgång och deras rätt till sin kultur och språk. I läroplanen 
för förskolan, blir det tydligt att studiens tre områden är något som ingår i förskolans uppdrag. 
Enligt läroplanen ska barnen få möjlighet att skapa och kommunicera med olika uttrycksformer, 
barnen ska i förskolan få stöd att utveckla både svenska språket och sitt modersmål. Enligt 
läroplanen för förskolan ska förskolan bidra till att skapa förståelse för olika kulturella skillnader 
och accepterande av olika kulturer och språk. Studiens riktar in sig på språkutvecklingen hos 
flerspråkiga barn, hur estetiska lärprocesser kan vara ett stöd och inte hela processen i 
mottagandet av nyanlända barn.   
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3. Syfte och frågeställningar 
 
Mitt eget intresse med denna litteraturstudie, ligger i att undersöka vad tidigare forskning säger 
angående estetiska uttrycksformer och hur de kan stödja barns språkutveckling. Studien kommer 
inrikta sig på språkutveckling hos barn med annan kulturell bakgrund och som har ett annat 
modersmål än svenska. Studiens syfte är att undersöka hur olika estetiska och språkliga 
uttrycksformer kan användas som stöd i arbetet med barn som har en annan kulturell bakgrund 
än svensk och som har svenska som andraspråk. 
 

 
1. Hur kan olika estetiska och språkliga uttrycksformer användas för att stödja 

språkutvecklingen hos barn med annan kulturell och språklig bakgrund? 
 

2. Vad finns det för likheter och skillnader med att lära sig ett eller flera språk och hur 
påverkar dessa språkutvecklingen? 
 

3. Vad tar tidigare forskning upp som viktiga områden när de gäller flerspråkiga barns 
utveckling av flera språk? 

 
4. Hur kan flerspråkiga barns språkutveckling påverka deras utveckling och kunskaper i 

andra ämnen?  
 

5. Kan arbetet med språkutveckling bidra till ökad förståelse mellan olika kulturer och vara 
ett viktigt stöd för barn som har annan kulturell bakgrund än svensk?  
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4. Metod  
 
Under metodavsnittet kommer arbetsprocessen med denna studie beskrivas. De etiska 
ställningstagande som gjorts i arbetet med studien kommer redogöras och belysas i detta avsnitt. 
Vidare kommer urvalskriterier, avgränsningar samt sökprocessen beskrivas här. I metodavsnittet 
kommer även kvalitetsgranskning och analys av vald litteratur presenteras. 

 

4.1 Studiens utformning  
 
Denna studie är en systematisk, översiktlig litteraturstudie. Enligt skolforskningsinstitutet (2016) 
innebär en systematisk översiktsstudie en sammanställning av den bästa tillgängliga vetenskapliga 
kunskapen som finns för tillfället då studien ska genomföras. En systematisk översikt bör 
revideras efter cirka tre år. I arbetet med studien blev det centrala att försöka hitta den nyaste 
forskningen. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 32) ger sin bild av vad en 
systematisk litteraturstudie innebär och menar också att fokus ska vara på aktuell forskning när 
man genomför en sådan studie. 
 

En litteraturstudie innebär alltså att systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa 
litteraturen inom ett valt ämne eller område. En systematisk litteraturstudie syftar till att åstadkomma 
en syntes av data från tidigare genomförda empiriska studier. Den systematiska litteraturstudien bör 
fokusera på aktuell forskning inom det valda ämnet och kan syfta till att finna beslutsunderlag för 
skolarbete, ledande principer för utbildning och för nya forskningsstudier. 

 
För att göra arbetet med studien systematiskt tog jag först hjälp av skolforskningsinstitutets 
(2016) kriterier för hur arbetet med en studie ska gå till för att vara systematiskt. De menar att för 
att ett arbete ska kunna bli systematiskt måste man utgå från en eller flera tydliga frågeställningar. 
Man ska följa ett tydligt protokoll och dokumentera. Alla arbetsmoment och resonemang ska 
redovisas såsom urval, bedömning av studiekvalitet och syntes. The Cambell Collaboration 
(2016) beskriver systematiska litteraturstudie med:  
 

The purpose of a systematic review is to sum up the best available research on a specific question. 
This is done by synthesizing the results of several studies. A systematic review uses transparent 
procedures to find, evaluate and synthesize the results of relevant research. Procedures are explicitly 
defined in advance, in order to ensure that the exercise is transparent and can be replicated. This 
practice is also designed to minimize bias. Studies included in a review are screened for quality, so 
that the findings of a large number of studies can be combined. Peer review is a key part of the 
process; qualified independent researchers control the author's methods and results. 

 
De kriterier som ska uppfyllas i en systematisk litteraturstudie enligt The Campbell Collaboration 
är: Tydliga beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar. Det ska finnas en 
uttalad sökstrategi. Det ska finnas en systematisk kodning av alla inkluderade studier. Om det är 
möjligt ska metaanalys användas för att väga samman resultat från flera små studier. 
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4.2 Valet av metod 
 
Valet av metod grundade sig först på mitt eget intresse av att genomföra en litteraturstudie. 
Intresset fanns av att undersöka och analysera redan befintlig forskning inom ett valt ämne, för 
att få en bild av valt forskningsområde. För att få förståelse för ett forskningsområde kan det vara 
av intresse att ta del av den kunskapen som redan finns inom området innan man går vidare och 
gör en egen undersökning inom det valda ämnet. All forskning ska vila på vetenskaplig grund och 
bygga på tidigare forskning. Med tanke på detta kan genomförandet av en systematisk 
litteraturstudie ses som ett tillfälle att ta del av tidigare forskning inom valt område inför en större 
studie. Det kan även vara ett tillfälle som student som tidigare inte forskat att lära sig ta del av, 
presentera, sammanfatta och granska tidigare forskning. Det kan vara nyttigt lära sig inför andra 
studier men även för att få en mer kritisk syn på den forskningen som presenteras. Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 17) beskriver att:  
 

Utbildningsvetenskap är ett forskningsområde där resultatet ökar i omfattning. Den stora mängden 
publicerade vetenskapliga artiklar gör det mycket svårt för en enskild lärare, rektor eller forskare att 
ha kontroll över kunskapsläget. Det finns därför ett stort behov av att resultat ifrån flera 
vetenskapliga studier sammanställs på ett systematiskt vis. 

 
Skolverket (2016) talar för ett vetenskapligt förhållningsätt i förskolan och som en del i 
verksamheten och i förskollärarnas yrkesidentitet.  
 

Förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Trots det sammankopplar sällan 
förskollärarna sin egen yrkesidentitet med ett vetenskapligt förhållningssätt eller teoretisk kunskap. 
Istället betonas förskollärares personliga egenskaper och förskollärarna menar att yrkeskunnandet 
utvecklas genom praktiska erfarenheter. 

 

Med valet att göra en litteraturstudie ville jag fokusera och fördjupa mig i mitt valda ämne utifrån 
den tidigare teoretiska kunskapen som finns. Även om jag själv personligen har erfarenheter av 
studiens forskningsområden vill jag med denna studie försöka få en mer vetenskaplig grund och 
koppla den kunskapen till tidigare forskning och teorier.  
  

4.3 Etiska överväganden 
 
För att ge studien en etiskt försvarbar grund, blev det första steget att sätta sig in i vad god 
forskningsetik är. Detta gjordes som i en del i förberedelsen inför arbetet med studien.  
Arbetet med denna studie påbörjades inte innan etiska övervägande hade gjorts. En plan för 
etiska val under arbetes gång gjordes innan arbetet påbörjades. Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013, s. 69 - 70) beskriver vikten av att göra etiska övervägande innan arbetet med 
en studie påbörjas. Vid en systematisk litteraturstudie bör etiska övervägande göras gällande urval 
av litteratur och i presentationen av resultatet. Det viktiga är att välja studier där etiska 
överväganden gjorts, att redovisa alla artiklar som ingår i studien och presentera alla resultat 
oavsett de stödjer eller inte stödjer forskarens egna åsikt. Enligt vetenskapsrådet (2016) ”Måste 
alla forskningsresultat redovisas öppet så att andra forskare kan kontrollera och upprepa 
forskningen. Först då kan forskningen betraktas som vetenskapligt godtagen.” 
 
För att tydliggöra arbetsprocessen med studien och studiens resultat för framtida läsare, så 
kommer tabeller över sök och urvalsprocessen presenteras. Detta kommer presenteras med 21 
olika tabeller över arbetsprocessen. De artiklar som valts ut och presenteras i denna studie 
kommer vara granskade enligt metoden ”peer review”. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013, s. 62 - 63) innebär peer review att artikeln blivit granskad av oberoende 
experter innan beslut har tagits att artikeln ska publiceras.  
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4.4 Plan för studiens genomförande 
 

Inför arbetet med studien så gjordes en plan för studiens genomförande, i denna process så 
användes stöd från Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 32 och s. 83) som 
redogör för de olika steg som kan används i arbetet med att genomföra en litteraturstudie. Dessa 
steg i arbetet valdes med tanke på skolforskningsinstitutet (2016) och The Cambell Collaboration 
(2016) beskrivning av vad en litteraturstudie är och vad som är viktigt när man ska genomföra en 
litteraturstudie. (se sidan 14 i detta arbete.) 
De olika stegen i sök och urvalsprocessen som beskrevs och användes var: 
 

1. Motivera varför studien görs (problemformulering) 
2. Formulera frågor som går att besvara  
3. Formulera en plan för litteraturstudien 
4. Identifiera intresseområde för studien och definiera sökord 

5. Bestäm sökord och sökstrategi 
6. Bestäm kriterier för de studier som ska väljas 
7. Genomför sökningar i lämpliga databaser 
8. Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter 
9. Välj relevanta titlar och läs sammanfattningar (abstract).  

10. Gör ett första urval av litteratur som ska bli föremål för fortsatt granskning 

11. Läs artiklarna i sin helhet och gör en kvalitetsvärdering 

12. Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 
13. Analysera och diskutera resultatet 
14. Sammanställa och dra slutsatser 

 

4.5 Urvalskriterier, avgränsningar, val av sökord och databaser. 
 

I arbetet med sökprocessen har råd använts från Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms 

(2013, s. 83) som menar att första stegen i sökprocessen är att identifiera intresseområde, sökord, 

samt bestämma kriterierna för de studier som ska väljas. De intresseområden, kriterier och 

sökord som valdes för sökprocessen kommer beskrivas här nedan. 

Intresseområde och urvalskriterier som legat till grund för arbetet med sökprocessen 

Studien, som görs inom utbildningsvetenskap, har en vald åldersgrupp och riktat in sig på barn i 

förskoleåldern. Förutom den valda åldersgruppen så är studien inriktad på barn som har en annan 

kulturell och språklig bakgrund. Ämnesområden av intresse för studien är språkutveckling och 

estetiska lärprocesser och är de områden som varit grunden när val av sökord och databaser för 

sökning gjorts. För att få så bred bild som möjlig av den tillgängliga forskningen inom de valda 

områdena för studien, har även engelska sökord och internationella databaser använts.  

 
Avgränsning för publiceringsår  
Studien kommer fokusera på aktuell forskning från det senaste decenniet, därför gjordes en 
begränsning för publiceringsår inför sökprocessen. Forsknings som kommer presenteras i denna 
studie är därför publicerade mellan 2006 - 2016.  
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Val av sökord och databaser 
Inför arbetet med att definiera sökord och välja databaser användes råd från Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013, s. 79 - 81). Det första rådet som ges inför definiering av sökord 
är att utgå från studiens syfte och frågeställningar. Utifrån studiens syfte och frågeställningar kan 
man sen skapa nyckelord som sen kan kombineras och användas i sökningen. Genom att utgå 
ifrån denna studies tre forskningsområden estetiska lärprocesser, flerspråkighet, språkutveckling 
så valdes nyckelbegrepp ut inför sökningen. Nyckelbegrepp som identifierades var: Förskola, 
estetiska lärprocesser, språkutveckling, flerspråkighet. (ibid) ger även råd som kan vara till hjälp 
under sökningarna i de olika databaserna.   
 

 När sökning gjorts och man fått träffar, granska vilka av referenserna som innehåller flera 

av de valda nyckelorden. Dessa träffar kan vara de mest intressanta att fördjupa sig i.  

 När sen sökning görs i databasen kan ämnesordlistor användas för att hitta nya sökord. 

Dessa nya ord kan användas för att göra fritextsökning.  

 Om för få träffar erhålls bör stavningen kontrolleras. Ett felstavat ord kan ge noll träffar 

 Om man får för många träffar kan man göra ämnesordsökning och använda 

begränsningar som t.ex. publiceringsår, språk eller åldersgrupper.  

 Täck in olika varianter av begreppet genom att ersätta orden genom att trunkera, vilket 

innebär att man ersätter början eller slutet av ordet med en asterisk. T.ex. ordet: child* 

kan ersättas med children och childhood. 

Högskolan Dalarnas biblioteks ämnesguide inom området pedagogik.  

Högskolan Dalarnas bibliotek har en egen ämnesguide för olika forskningsområden, som jag 

använde mig av inför sökprocessen. Med tanke på studiens forskningsområde använde jag mig av 

ämnesguiden för pedagogik. Där fanns information om vilken bibliotekarie som är kopplad till 

ämnesområdet och kontaktinformation. Där fanns även länkar och information om de vanligaste 

sökdatabaserna som kan användas för att hitta forskning inom pedagogik och 

utbildningsvetenskap. http://libguides.du.se/pedagogik 

      

Kontakt med bibliotekarie  

I sök och urvalsprocessen har jag även tagit hjälp av personlig kontakt med en bibliotekarie på 

Högskolan Dalarnas bibliotek. Bibliotekarien var den som ansvarade för stöd i frågor angående 

området pedagogik under arbetet med min studie. Hon fick ta del av mitt syfte och 

frågeställningar och delar av studiens metod, för att ge råd angående databaser och hur 

sökningarna skulle genomföras. Hon visade framför allt hur Högskolan Dalarnas databas 

Summon fungerade och vart jag kunde hitta länkar och information till andra databaser via 

högskolans sida. Rådet som hon gav var att även vid sökningar vid andra databaser, så är det 

viktigt att gå via länkarna till databaserna som finns på högskolans sida. Detta gör att man får 

tillgång till mer forskning som är tillgängligt online, eftersom man då är inloggad via skolan.   

 
Valda sökord 
De svenska sökorden som använts är:  
Estetiska lärprocesser, språkutveckling, förskola, mångfald, mångkultur, interkulturell, pedagogik, 
flerspråkighet, literacy  
 
De engelska sökorden som använts är:  
Creative, learning, preschool, multilingual, toddler, second language, linguistic, development, 
aesthetic, literacy, multicultural   
 

http://libguides.du.se/pedagogik
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Valda databaser  
Alla databaser som valdes ut inför sökprocessen fanns med i ämnesguiden för pedagogik och var 

databaser som jag fått information om från bibliotekarien på skolans bibliotek inför sökningarna. 

I referenslistan finns länkar till alla databaser som använts. De databaser som valdes och 

användes i arbetet med denna studie är:  

 Summon (Högskolan Dalarnas databas) 

 Libris 

 DiVA 

 Google Scholar 

 Eric 

 Teachers Reference Center 
 

4.6 Sammanställningar av utförda sökningar 
 

I denna del kommer en samanställning av samtliga sökningar ges. Sökningar som gjorts i de olika 

databaserna och även efterforskningar som gjorts utanför databaserna kommer presenteras i detta 

stycke. Denna samanställning kommer inledas med en presentation av utgången efter 

sökningarna i varje databas. Samanställningarna presenteras med en tabell för varje databas. 

 

Sökningar i databasen Libris     

 

 

Sökord Antal 
träffar 

Antal valda 
träffar som inte 
kunnat läsas i 
fulltext 

Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltexter 

Antal träffar som 
använts i denna 
studie               

 

Mångkultur i 
förskolan 

1 - 1  -  -  

Interkulturell 
pedagogik 

26 - 4  -  -  

Creative learning, 
preschool 

- - -  -  -  

Flerspråkighet i 
förskolan 

5 1 4  3  3  

Estetiska 
lärprocesser  

4 - 2  -  -  

Literacy i förskolan 7 - 3  -  -  
Multilingualism 56  - 5  1  1  
Tabell 1. Samanställning av genomförda sökningar i databasen Libris. Avgränsningen ”avhandling” fanns att välja på vid sökningar i Libris 

databas. Detta alternativ användes vid varje sökning i Libris. 
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Sökningar databasen Summon    

 

 

Sökord Antal 
träffar 

Antal valda 
träffar som inte 
kunnat läsas i 
fulltext 

Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltexter 

Antal träffar som 
använts i denna 
studie               

    

Estetiska 
lärprocesser, 
språkutveckling 

1 - 
 
 

- 
 
 

 - 
 
 

 - 
 
 

    

Förskolan och 
mångfalden 

8 
 

- 2  1  1     

Interkulturell 
pedagogik 

18 - 1  -  -     

Creative learning, 
preschool, toddler, 
second language, 
linguistic 
development 

45 3 10  1  1     

Tabell 2. Samanställning av genomförda sökningar i Summon. Avgränsningen ”avhandling” fanns att välja på vid sökningar i databas Summon. 

Denna avgränsning valdes vid varje sökning i Summon.   

 

Sökningar i databasen DiVA 

Sökord  Antal 
träffar 

Antal valda 
träffar som inte 
kunnat läsas i 
fulltext 

Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltexter 

Antal träffar som 
använts i denna 
studie 

Flerspråkighet i 
förskolan 

10 - -  -  - 

Språkutveckling  52 - 3  -  - 

Aesthetic, 
Preschool 

17 - -  -  - 

Aesthetic, language 
development 

32 - 6  -  - 

Tabell 3. Samanställning av genomförda sökningar i DiVA. Vid första sökningen valdes alternativen ”övrigt vetenskapligt”. Språk som valdes 

var ” Svenska” och årtal som valdes var 2006 - 2016. Vid andra sökningen användes alternativen ” Rapport”, ”Avhandlingar”. Årtal som valdes 

var 2006 - 2016. Vid de andra sökningarna användes ingen begränsning. 

 

Sökningar databas Teachers Reference Center  

Sökord Antal 
träffar 

Antal valda 
träffar som inte 
kunnat läsas i 
fulltext 

Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltexter 

Antal träffar 
som använts i 
denna studie          

Refugees, language, 
art, preschool 

39 3 
 

10  -  - 
 

Tabell 4. Samanställning av genomförda sökningar i Teachers Reference Center. Vid denna sökning valdes tre alternativ som fanns på 

databasens sida. Alternativet SmartTextsearch användes vid sökningarna och gör det möjligt att söka med en större mängd text än man kan göra 

utan sökning med SmartTextsearch. Avgränsningar som valdes bland databasens alternativ var Peer reviwed och Case studies.   
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Sökningar Eric  

Sökord Antal 
träffar 

Antal valda 
träffar som inte 
kunnat läsas i 
fulltext 

Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltexter 

Antal träffar 
som använts i 
denna studie 

 

Refugees, Language, 
Art, Preschool 

30 - 12  4  4  

Tabell 5. Samanställning av genomförda sökningar i databas Eric. Vid denna sökning fanns alternativet 2008 som avgränsning. Detta valdes då 

inte 2006 fanns som alternativ. Andra alternativ som valdes för sökningen var ”Peer–Reviewed” och ” Preschool children”.   

 

Sökningar i Google Scholar  

Sökord Antal 
träffar 

Antal valda 
träffar som inte 
kunnat läsas i 
fulltext 

Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltexter 

Antal träffar som 
använts i denna 
studie 

 

Refugees  
language  
art 
preschool 
multicultural 
multimodal 
multilinguistic 
aestethic 
 

50 1 13 1 1  

Tabell 6. Samanställning av genomförda sökningar i databas Google Scholar. Avgränsningar som gjordes var ”2006 - 2016” och vid sökningarna 

valdes inte alternativen ” Patent” och ”citat” för att inkludera i sökningarna.   
 

Kontakt med forskare 

Vid sökningarna på de svenska databaserna var det framförallt en avhandling som kunde vara av 

intresse för studien, men som inte gick att få tag på när studien genomfördes. Eftersom 

avhandlingen fått träffar vid flera av sökningarna, så kontaktades författaren av avhandlingen via 

mail. Författaren kunde inte hjälpa mig att få tag på avhandlingen men skickade annat material 

digitalt: tre artiklar och ett bokkapitel. Detta material hade inte fokus på estetiska lärprocesser, 

men kunde vara av intresse då materialet berör språkutveckling hos flerspråkiga barn.  

  

Skolverkets stödmaterial 

I studien söktes information på skolverkets hemsida då de presentera svensk forskning där som 

berör studiens frågeställningar. Skolverkets stödmaterial för arbetet med flerspråkighet i förskolan 

valdes ut från skolverkets sida. Då deras material bygger på senaste forskningen och har en 

vetenskaplig grund. Skolverket (2013, s. 85) beskriver detta om det valda stödmaterialet: 

 
Det här stödmaterialet syftar till att öka förskolepersonalens kunskaper, inspirera och ge vägledning i 

arbetet med flerspråkighet i förskolan. Materialet lyfter olika aspekter av hur förskolan kan 

uppmärksamma, stödja och uppmuntra barns flerspråkiga utveckling. Materialet utgår från förskolans 

läroplan och grundar sig på aktuell forskning samt innehåller frågor och exempel som kan användas 

för diskussion och reflektion.  
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4.7 Kvalitetsgranskning 
 

I detta stycke kommer processen med kvalitetsgranskningen av funnen forskning att beskrivas. 

Granskning av titlarna på den funna forskningen 
Studiens kvalitetsgranskning gjordes i flera steg. Första steget i granskningen var att välja ut den 

forskning som hade relevanta titlar och kunde vara intressanta att granska vidare. Vid 

sökningarna gjordes en träfflista med all forskning som det blivit träff på, därefter sorterades 

dessa in i olika grupper beroende av deras namn. För att välja ut titlar relevanta för studien, var 

fokus redan vid första granskning att titlarna skulle hålla sig till intresseområdet. De punkter den 

första granskningen utgick ifrån var: 

 Titlarna skulle beröra förskolemiljö 

 Titlarna skulle beröra estetiska lärprocesser 

 Titlarna skulle beröra språkutveckling med fokus på flerspråkighet 

Hos de avhandlingar som inte gav en helt klar bild av innehållet bara genom sin titel granskades 

innehållsförteckning eller abstract med avsikten på att se om innehållet var relevant för studien.   

 

Granskning av titlarna på funna avhandlingar och artiklar efter sökningar i Libris 

Sökord Antal 

träffar vid 

sökningen 

valda på 

grund av 

innehållet i 

titeln 

Bortvalda på grund 

av att de hittats med 

annan upplaga eller 

vid annan sökning 

Bortvalda på 

grund av 

utgivningsår 

eller språk 

Bortvalda på grund 

av att de inte berör 

förskolan eller berör 

fel åldersgrupp 

Bortvalda på 

grund av 

titelns innehåll 

Mångkultur i 

förskolan 

1 1 - - - - 

Interkulturell 

pedagogik 

26 3 2 9 7 5 

Flerspråkighet i 

förskolan 

5 4 1 - - - 

Estetiska 

lärprocesser 

4 2 2 - - - 

Literacy i förskolan  7 3 1 1 - 2 

Multilingualism 56 5 9 11 10 21 

Tabell 7 
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Granskning av titlarna på funna avhandlingar och artiklar efter sökningar i Summon 

Sökord Antal titlar 

som dök 

upp vid 

sökningen 

Valda titlar 

på grund av 

innehållet i 

namnet 

Bortvalda på grund 

av att de hittats med 

annan upplaga eller 

vid annan sökning 

Bortvalda 

på grund av 

utgivningsår 

eller språk 

Bortvalda på grund av 

att de inte berör 

förskolan eller berör 

fel åldersgrupp 

Bortvalda på 

grund av 

titelns innehåll 

Estetiska 

lärprocesser, 

språkutveckling 

1 - 1 - - - 

Förskolan och 

mångfalden 

8 2 1 - - 5 

Interkulturell 

pedagogik 

18 1 12 5 - - 

Creative learning, 

preschool, toddler, 

second language, 

linguistic 

development 

45 10 - - 7 28 

Totalt efter alla 

sökningar i 

Summon 

72 13 14 5 7 33 

Tabell 8 

 

Granskning av titlarna på funna avhandlingar och artiklar efter sökningar i Diva 

Sökord Antal titlar 
som dök 
upp vid 
sökningen 

Valda titlar 
på grund av 
innehållet i 
namnet 

Bortvalda på grund 
av att de hittats med 
annan upplaga eller 
vid annan sökning 

Bortvalda på 
grund av 
utgivningsår 
eller språk 

Bortvalda på grund av 
att de inte berör 
förskolan eller berör fel 
åldersgrupp 

Bortvalda på 
grund av titelns 
innehåll 

Flerspråkighet i 
förskolan 

10 - - - - - 

Språkutveckling 52 3 4 - 35 11 

Estetiska 
lärprocesser, 
förskolan 

4 - - - - 4 

Aesthetic Preschool 17 - 5 1 - 11 

Aesthetic Language 
Development 

32 6 2 1 1 22 

Tabell 9  
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Granskning av titlarna på funna avhandlingar och artiklar efter sökningar i Teachers Reference 

Sökord Antal titlar 

som dök 

upp vid 

sökningen 

Valda titlar 

på grund av 

innehållet i 

namnet 

Bortvalda på grund 

av att de hittats med 

annan upplaga eller 

vid annan sökning 

Bortvalda 

på grund av 

utgivningsår 

eller språk 

Bortvalda på grund av 

att de inte berör 

förskolan eller berör 

fel åldersgrupp 

Bortvalda på 

grund av 

titelns innehåll 

Refugees, Language  
Art 
Preschool 
 

39 10 - - 16 13 

Tabell 10 

 

Granskning av titlarna på funna avhandlingar och artiklar efter sökningar i Eric 

Sökord Antal titlar 

som dök 

upp vid 

sökningen 

Valda titlar 

på grund av 

innehållet i 

namnet 

Bortvalda på grund 

av att de hittats 

med annan upplaga 

eller vid annan 

sökning 

Bortvalda på 

grund av 

utgivningsår 

eller språk 

Bortvalda på grund av 

att de inte berör 

förskolan eller berör 

fel åldersgrupp 

Bortvalda på 

grund av 

titelns innehåll 

Refugees Language 
Art 
Preschool 
 

30 12 - - - 18 

Tabell 11 

 

Granskning av titlarna på funna avhandlingar och artiklar efter sökningar i Google Scholar 

Sökord Antal titlar 
som dök 
upp vid 
sökningen 

Valda titlar 
på grund av 
innehållet i 
namnet 

Bortvalda på grund 
av att de hittats 
med annan upplaga 
eller vid annan 
sökning 

Bortvalda på 
grund av 
utgivningsår 
eller språk 

Bortvalda på grund av 
att de inte berör 
förskolan eller berör fel 
åldersgrupp 

Bortvalda på 
grund av titelns 
innehåll 

Refugees Language  
Art  
Preschool 
Multicultural 
Multimodal 
Multilinguistic 
Aestethic  

50 13 - - 1 36 

Tabell 12 
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Granskning av innehållet på den funna forskningen 

När den funna forskningen valts ut eller valts bort med hjälp av deras titel, gjordes en djupare 

granskning av innehållet, för att se hur väl de stämmer överens med denna studies 

intresseområde. I denna granskning ingick en genomgång av innehållsförteckning och abstract på 

utvalda titlar. De titlar som valdes ut efter detta steg, gick vidare till fortsatt granskning. 

 

Granskning av innehåll på valda titlar efter Librissökningar 

Författare Titel Didaktik för 
förskolan 

Estetiska 
lärprocesser 

Språkutveckling Flerspråkighet 

Allard, K.  Varför gör de på detta viset? 
Kommunikativa praktiker i 
flerspråkig språkundervisning 
med svenskt teckenspråk 
som medierande redskap 

Studien berör inte specifikt 
förskolemiljö 

Nej Studien berör 
språkutveckling med 
teckenspråk 

Ja, studien berör 
flerspråkighet 

Andersson, M.  Berättandets möjligheter: 
multimodala berättelser och 
estetiska lärprocesser. 

Studien är gjord i skolmiljö Studien berör estetiska 
lärprocesser och andra 
uttrycksformer  

Studien berör 
språkutveckling 

Studien berör olika 
uttrycksformer, men inte 
specifikt flerspråkiga elever 

Björklund, E Att erövra litteracitet: små 
barns kommunikativa möten 
med berättande, bilder, text 
och tecken i förskolan. 

Studien är gjord i 
förskolemiljö 

Studien berör olika 
estetiska uttrycksformer 

Studien berör olika 
kommunikationssätt 
och uttrycksformer. 
Men fokus inte på 
språkutveckling 

Studien berör inte specifikt 
flerspråkiga barn. Den är 
inriktad på enspråkiga barn. 

Björk-Willén, P.  Lära och leka med flera 
språk: socialt samspel i 
flerspråkig förskola 

Ja, studien ät gjord i 
förskolemiljö 

Studien berör olika 
språkliga uttrycksformer, 
fokus är dock inte på 
estetiska lärprocesser 

Ja, studien berör 
språkutveckling 

Ja, studiens fokus är på 
flerspråkiga barn 

Ehrlin, A Att lära av och med varandra: 
en etnografisk studie av 
musik i förskolan i en 
flerspråkig miljö 

Ja, studien är gjord i 
förskolemiljö 

Studien tar upp musik Studien berör ämnet 
språkutveckling 

Studien är gjord i en 
flerspråkig miljö 

Eriksson, A Förutsättningar blir till 
erbjudanden: belyst genom 
utformning och 
genomförande av förskolans 
temainriktade arbetssätt 

Studien är gjord i 
förskolemiljö 

Nej, studiens syfte har 
fokus på organisering av 
olika teman, inte 
specifikt estetiska 
lärprocesser 

Inte specifikt fokus på 
språkutveckling 

Inte fokus på flerspråkiga 
barn 

Greek, A Reading cultural encounter: 
literary text and intercultural 
pedagogy 

Studien har fokus på 
skolan 

Studien har inte fokus 
specifikt på estetiska 
lärprocesser 

Studien berör 
språkutveckling 

Studien berör flerspråkiga 
barn 

Hjelm, H Cross-language ontology 
learning incorporating and 
exploiting cross-language 
data in the ontology learning 
process. 

Nej Nej Ja Studien berör användandet 
av flera språk. Men inte 
skolmiljö. Utan allmänt om 
användandet av olika språk. 

Hvit Lindstrand, S Små barns tecken- och 
meningsskapande i förskola: 
multimodalt görande och 
teknologi.  

Ja, studien är gjord i 
förskolemiljö 

Studien berör olika 
uttrycksformer, men inte 
specifikt estetiska 
lärprocesser 

Studien berör 
språkutveckling 

Studien fokus är inte 
flerspråkiga barn  

Knutsson, B Curriculum in the era of 
global development: 
historical legacies and 
contemporary approaches 

Studien berör politik 
undervisning men inte 
specifikt i förskolan. 

Nej Nej Studien berör mångkultur 
och har ett globalt 
perspektiv. Studiens fokus är 
politik och läroplaner 
angående undervisning sett i 
ett globalt perspektiv. 
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Kultti, A Flerspråkiga barn i förskolan: 
villkor för deltagande och 
lärande.  

Ja, studien är gjord i 
förskolemiljö 

Studien tar upp olika 
uttrycksformer, bland 
annat musik 

Studien berör 
språkutveckling 

Studien är gjord i en 
flerspråkig miljö 

Lind, U.  Blickens ordning: bildspråk 
och estetiska lärprocesser 
som kulturform och 
kunskapsform 

Studien är gjord i både 
skolmiljö och förskolemiljö 

Studien berör estetiska 
lärprocesser och andra 
uttrycksformer  

Mer fokus på estetiska 
lärprocesser än 
språkutveckling 

Studien har inte fokus på 
flerspråkiga barn 

Ljunggren, Å Erbjudanden till 
kommunikation i en 
flerspråkig förskola: fria och 
riktade handlingsområden.  

Ja, studien är gjord i 
förskolemiljö 

Studien berör olika 
kommunikationsformer 
och uttryckssätt 

Berör kommunikation 
och olika språkliga 
uttryck 

Studien har fokus på 
flerspråkiga barn 

Lorentz, H Talet om det mångkulturella i 
skolan och samhället: en 
analys av diskurser om det 
mångkulturella inom 
utbildning och politik åren 
1973- 2006 

Inte fokus specifikt på 
förskolan  

Inte specifikt focus på 
estetiska lärprocesser.  

Inte fokus specifikt på 
språkutveckling 

Studien berör synen på 
mångkultur inom 
undervisningsområdet. 

Lunneblad, J.  Förskolan och mångfalden: 
En etnografisk studie på en 
förskola i ett multietniskt 
område.  

Ja, studien är gjord i 
förskolemiljö 

Fokus är inte på estetiska 
lärprocesser 

Studien har inte fokus 
specifikt på 
språkutveckling 

Fokus är på barnens olika 
kulturella bakgrund, synen på 
mångkultur bland förskolans 
personal. Inte specifik om 
flerspråkighet. 

Plüddemann, P Language policy from below: 
bilingual education and 
heterogeneity in post-
apartheid South Africa.  

Studien är mer 
övergripande över 
flerspråkighet i Sydafrika. 

Inte specifikt focus på 
estetiska lärprocesser. 
Dock ingen tydlig 
innehållsförteckning 
som ger snabb bild av 
innehållet. 

Ja Studien har tydligt fokus på 
flerspråkigheten i Sydafrika. 

Skans, A En flerspråkig förskolas 
didaktik i praktiken 

Ja, studien är gjord i 
förskolemiljö 

Ja, studien berör olika 
estetiska uttrycksformer 
till viss del 

Studien berör 
språkutveckling 

Studiens fokus är på 
flerspråkighet 

      

Tabell 13 
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Granskning av innehåll på valda titlar efter Summonsökningar 

Författare Titel Didaktik för 
förskolan 

Estetiska 
lärprocesser 

Språkutveckling Flerspråkighet 

Aman, R Impossible interculturality? : 
education and the colonial 
difference in a multicultural world.  

Nej, studiens 
fokus är inte på 
förskolan 

Nej fokus är inte på 
estetiska 
lärprocesser 

Nej Fokus är inte specifikt på 
begreppet flerspråkighet. Fokus 
för studien är spridningen och 
synen på begreppet 
interkulturalitet i utbildning och 
utbildningspolicy 

Basta, H Ideological uptakes: Discourses on 
raising bilingual children 

Hemmiljö Inte fokus på 
estetiska 
lärprocesser 

Inte fokus på språkutveckling Ja, studien berör flerspråkiga 
barn. Men fokus är på analys av 
handböcker för familjer med 
flerspråkiga barn 

Cohen, Miller, A. S. Do you speak alien?" the ups and 
downs of a spanish language 
preschool program 

Studien är gjord i 
förskolemiljö 

Fokus inte på just 
estetiska 
lärprocesser 

Fokus är på språkutveckling, 
vad gälla att lära sig flera 
språk än ett 

Studiens fokus är på 
flerspråkighet och undersöka 
fördelar och nackdelar med att 
lära sig ett till språk i förskolan. 

Gibson, R. E.  Musical parenting: An ethnographic 
account of musical interactions of 
parents and young children  

Nej, hemmiljö Ja, musik Ja Nej 

Jung, Y  Mother-child book reading of latino 
families in family literacy programs: 
Variations by demographic 
characteristics and language use  

Nej, studien är 
gjord i hemmiljö 

Nej, fokus är inte på 
estetiska 
lärprocesser, fokus 
är på mamma-barn 
bokläsning 

Ja Ja, studien har fokus på 
flerspråkiga barn och deras 
föräldrar och deras bokläsande. 

Mangoff, L The effects of an infant/toddler 
curriculum on literacy development 
for multilingual children 

Studien är gjord i 
förskolemiljö 

Studien tar upp 
literacy och olika 
uttrycksformer. 
Fokus inte på 
estetiska 
lärprocesser 

Studiens fokus är läroplan för 
språkutveckling 

Fokus är på flerspråkiga barn 

McLeod, J. R. H The relationship between teacher 
language use in enhanced milieu 
teaching sessions and child language 
outcomes 

Studien är gjord i 
förskolemiljö 

Nej Språkutveckling med fokus 
på hur som lärare påverkar 
barnens språkutveckling med 
sitt eget språkanvändande 

Nej, fokus för studien är inte på 
flerspråkiga barn 

Nilsson, E.  Sociala konstruktioner i förskolans 
planeringssamtal: I en 
landsgränsnära förskola.  

Studien är gjord i 
förskolemiljö 

Studien har inte 
fokus på estetiska 
lärprocesser.  

Studien har inte fokus på 
språkutveckling 

Fokus på kulturella skillnader, 
planering av verksamheten 
beroende av vart förskolan 
ligger. 

Skaremyr, E.  Nyanlända barns deltagande i 
språkliga händelser i förskolan 

Studien är gjord i 
förskolemiljö 

Studien berör 
estetiska 
uttrycksformer 

Studien berör 
språkutveckling 

Studien berör flerspråkiga barns 

Smith, J. R Promoting speech and vocabulary 
development through specialized 
storybooks in children with and 
without cleft palate 

Studien är gjord i 
hemmiljö  

Nej  Ja Nej, fokus för studien är inte på 
flerspråkiga barn 

Solomon-Rice, P. L.  Enhancing the language skills of 
toddlers with severe communication 
difficulties who benefit from AAC: 
A comparison of two language 
intervention approaches 

Studien är gjord i 
förskolemiljö 

Inte fokus på 
estetiska 
lärprocesser 

Studiens fokus är 
språkutveckling hoss barn 
med språksvårigheter 

Fokus är på barn med 
språksvårigheter men inte fokus 
på flerspråkiga barn 

Suwannakhae, Y.  Family literacy activities and 
parental-child interactive reading 
with preschoolers from asian 
immigrant families in the north 
texas area of the united states  

Nej, studien är 
gjord i hemmiljö  

Nej Ja Ja, fokus är på flerspråkiga barn 

Tabell 1 
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Granskning av innehåll på valda titlar efter sökningar i Diva 

Författare Titel Didaktik för 
förskolan 

Estetiska 
lärprocesser 

Språkutveckling Flerspråkighet 

Andersson, T Aesthetic Flexibility: 
Modularity of Visual Form 
in Product Portfolios and 
Branded Products 

Nej Ja, men inriktad på 
tillverkning av 
produkter och 
försäljning.  

Nej, fokus är inte 
på flerspråkiga barn 

Nej, fokus är inte på 
flerspråkiga barn 

Čekaitė, A.  Getting started: Children’s 
participation and language 
learning in an L2 
classroom.   

Studien är gjord i en 
förberedelseklass  

Nej, fokus är inte 
estetiska lärprocesser 

Ja Ja 

Damber, U.  Reading for Life: Three 
Studies of Swedish 
Students’ Literacy 
Development 

Nej Fokus är på läsning och 
literacy 

Ja Ja 

Holmström, O., Persson, 
A. & Svensson, B.  

Språkutveckling och 
forskningscirklar: 
Utvärderingar av insatser i 
regi av Malmö Stads 

Nej, inte fokus på 
förskolan 

Nej Ja Nej, inte fokus på flerspråkiga 
barn 

Köping Olsson, B The language of 
interaction: creative tension 
in heterogeneous groups 

Nej Ja Nej Nej 

Nyberg, J.  You are seldom born with 
a drum kit in your hands: 
Music Teachers’ 
Conceptualizations of 
Knowledge and Learning 
Within Music Education as 
an Assessment Practice  

Nej, studien är gjord i 
skolmiljö 

Ja, musik är fokus för 
studien 

Nej  Nej 

Svensson, A.-K.  Litteraturprofil i 
förskoleverksamheten: vad 
ger det barnen? En 
utvärdering av ett 
samarbete mellan bibliotek, 
förskola och 
familjedaghem.   

Ja Ja Ja Nej, fokus är inte på 
flerspråkiga barn 

Svensson, A.-K.  Läsfrämjande samarbete i 
Mölndal: litteraturprofil i 
förskoleverksamhet 

Ja Ja Ja Nej, fokus är inte på 
flerspråkiga barn 

Viberg, Å Emotion and emotionality 
as a hidden dimension of 
lexicon and discourse. 
Bilingualism: Language and 
Cognition 

Nej Nej fokus är inte 
estetiska lärprocesser 

Ja Ja 

Tabell 15 
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Granskning av innehåll på valda titlar efter sökningar i Techers Reference Center 

Författare Titel Didaktik för 
förskolan 

Estetiska 
lärprocesser 

Språkutveckling Flerspråkighet 

Dunn, J., Bundy, P., & 
Woodrow, N 

Combining drama pedagogy 
with digital technologies to 
support the language learning 
needs of newly arrived 
refugee children: a classroom 
case study.  

Skolmiljö Fokus på digital literacy 
och drama 

Ja Ja 

Emert, T.  Interactive Digital 
Storytelling with Refugee 
Children. Language Arts 

Inte specifikt fokus på 
förskolan. Fokus på 
äldre barn 

Fokus på digitalt 
berättande 

Ja Ja 

Gilhooly, D., & Lee, E The Role of Digital Literacy 
Practices on Refugee 
Resettlement.  

Nej, fokus på 
tonåringar 

Fokus på digital literacy Ja Ja 

Haines, S. J., Summers, J. 
A., Turnbull, A. P., 
Turnbull, H. R., & Palmer, 
S 

Fostering Habib’s 
Engagement and Self-
Regulation: A Case Study of 
a Child From a Refugee 
Family at Home and 
Preschool.  

Ja, även hemmiljö Inte fokus på estetiska 
lärprocesser 

Ja Fokus på kulturella skillnader. 

Hammond, K., & 
Danaher, K.  

The value of targeted comic 
book readers 

Skolmiljö  Literacy, fokus på 
serietidningar 

Ja Ja 

MacDonald, M. T.  EMERGING VOICES: 
Emissaries of Literacy: 
Representations of 
Sponsorship and Refugee 
Experience in the Stories of 
the Lost Boys of Sudan. 
College English 

Inte specifikt fokus på 
förskolan 

Fokus på literacy Ja Ja 

Perry, K. H.  “Mama, sign this note”: 
Young Refugee Children’s 
Brokering of Literacy 
Practices. 

Hemmiljö Fokus på literacy Ja Ja 

Sarroub, L. K., Pernicek, 
T., & Sweeney, T. ( 

“I was bitten by a scorpion”: 
Reading in and out of school 
in a refugee’s life 

Nej Fokus på literacy Ja Ja 

Truesdell, K. S., & Hill, P. 
P 

Family Literacy and Global 
Literature 

Inte skol eller 
förskolemiljö 

Literacy Ja Ja 

Wellman, S., & Bey, S.  Refugee Children and Art 
Teacher Training: Promoting 
Language,  

Skolmiljö Ja Inte specifikt fokus 
på språkutveckling. 

Ja, men med fokus på 
kulturella skillnader, mer än 
språkliga skillnader enbart. 

Tabell 16 
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Granskning av innehåll på valda titlar efter sökningar i Eric 

Författare Titel Didaktik för 
förskolan 

Estetiska 
lärprocesser 

Språkutveckling Flerspråkighet 

Brown, Eleanor D.; 
Benedett, Barbara; 
Armistead, M. Elizabeth  

Arts Enrichment and School 
Readiness for Children at 
Risk 

Ja  Ja Ja Fokus på barn med olika typer 
av bakgrund 

Dachyshyn, Darcey M.; 
Kirova, Anna  

Understanding Childhoods 
in-between: Sudanese Refugee 
Children’s Transition from 
Home to Preschool 

Ja Nej Nej, fokus på 
kultur 

Fokus på kulturella skillnader 

Dachyshyn, Darcey; 
Kirova, Anna  

Classroom Challenges in 
Developing an Intercultural 
Early Learning Program for 
Refugee Children 

Ja  Berör estetiska 
uttrycksformer men 
inte fokus på det.  

Ja Ja, men fokus är på kulturella 
skillnader 

Griebling, Susan  Discoveries from a Reggio-
Inspired Classroom: Meeting 
Developmental Needs 
through the Visual Arts 

Ja  Ja Ja Nej 

Henderson, C. Miki; 
Lasley, Elizabeth  

Creating Inclusive 
Classrooms through the Arts 

Små barn Ja Ja Tar upp språkutveckling med 
olika språkliga skillnader och 
svårigheter. 

Hurley Jennifer J, 
Warren, Rachel A., 
Habalow, Rebecca D., 
Weber, Lauren E, 
Tousignant, Sarah R 

Early Childhood Special 
Education in a Refugee 
Resettlement Community: 
Challenges and Innovative 
Practices 

Fokus på barn i 
förskoleåldern 

Inte specifikt om 
estetiska lärprocesser 

Inte specifikt fokus 
på språkutveckling 

Fokus på kulturella skillnader 
och hur man kan hjälpa barn 
med olika kulturella 
bakgrunder 

Justice, Laura M.; 
Mashburn, Andrew J.; 
Hamre, Bridget K.; 
Pianta, Robert C 

Quality of Language and 
Literacy Instruction in 
Preschool Classrooms 
Serving At-Risk Pupils 

Ja  Nej, men literacy, fokus 
på lärarnas arbete 

Ja Nej, inte specifikt fokus på 
flerspråkiga barn 

Liu, Ping  Integrating Thinking, Art and 
Language in Teaching Young 
Children 

Ja Ja Ja Nej 

Petersen, Douglas B, 
Spencer, Trina D 

Using Narrative Intervention 
to Accelerate Canonical Story 
Grammar and Complex 
Language Growth in 
Culturally Diverse 
Preschoolers 

Ja  Fokus på olika typer av 
berättande 

Ja Ja 

Rowe, Deborah; Fain, 
Jeanne Gilliam  

The Family Backpack Project: 
Responding to Dual-
Language Texts through 
Family Journals 

Hemmiljö och 
förskolemiljö, fokus på 
familjens roll 

Fokus på literacy Ja Ja 

Rhoades, Mindi “Little Pig, Little Pig, Yet Me 
Come In!”Animating “The 
Three Little Pigs” with 
Preschoolers 
     

Ja Literacy och olika 
former av estetiska och 
språkliga 
uttrycksformer 

Ja, med fokus på 
användandet av 
olika språkliga 
uttrycksformer 

Nej, inte specifikt fokus på 
flerspråkiga barn 

Charles L. Carney, 
Gustave J. Weltsek, M. 
Lynne Hall &  
Ginger Brinn 

Arts infusion and literacy 
achievement within 
underserved communities: A 
matter of equity 

Både förskolemiljö och 
skolmiljö 

Literacy, drama och 
olika former av 
språkliga uttryck. 

Ja Inte fokus på flerspråkiga barn  

Tabell 17 

 

 

 

 



30 
 

Granskning av innehåll på valda titlar efter sökningar i Google Scholar 

Författare Titel Didaktik för 
förskolan 

Estetiska 
lärprocesser 

Språkutveckling Flerspråkighet 

Becker, A.  Funds of (Difficult) 
Knowledge and the 
Affordances of 
Multimodality: The Case of 
Victor.  

Nej Nej, inte specifikt 
estetiska lärprocesser 

Mer fokus på olika 
kulturella skillnader 

Kulturella skillnader 

Bezette, N.  An Ethnographic Study of a 
Refugee Family in the Initial 
Stages of Resettlement in a 
Major City in the United 
States. 

Nej Nej Nej Fokus på kultur 

Bland, J.  Children's literature in second 
language education 

Blandade åldrar tas 
upp 

Ja, men fokus på 
literacy 

Ja Ja 

Books, C.  Learning to Read a New 
Culture. 

Skolmiljö Nej, men literacy Ja Ja 

Botelho, M. J., & Rudman, 
M. K.  

Critical multicultural analysis 
of children's literature: 
Mirrors, windows, and doors. 

Nej Nej, inte specifikt 
estetiska lärprocesser, 
dock barnlitteratur 

Nej Studien har fokus på 
mångkultur och 
barnlitteraturens beskrivning av 
mångkultur. 

Daugaard, L. M., & 
Johansen, M. B 

Multilingual children's 
interaction with metafiction 
in a postmodern picture 
book. Language and 
Education 

Nej Nej, fokus på 
användandet av 
bilderböcker 

Ja, fokus i artikeln är 
språkutveckling  

Ja, artikeln berör flerspråkighet 

Emert, T The Transpoemations 
Project’: digital storytelling, 
contemporary poetry, and 
refugee boys 

Nej, artikeln beskriver 
ett sommarläger för 
flerspråkiga pojkar 

Artikeln berör olika 
språkliga uttryck, 
bland annat 
filmskapande och 
musik. 

Artikeln beskriver 
språkutveckling  

Ja, artikeln berör flerspråkighet 

Lotherington, H Pedagogy of multiliteracies: 
Rewriting goldilocks  

Ja Fokus på litteratur Ja Ja 

McArdle, F., & Tan, J. P.-
L 

Art As Language, Pedagogy, 
And Method: Promoting 
Learning Engagement for 
Young African Refugee 
Migrant Students in Urban 
Australia. 

Nej, skolmiljö Ja, artikeln har fokus 
på estetiska 
lärprocesser 

Ja, fokus i artikeln är 
språkutveckling  

Artikeln berör ämnet 
flerspråkighet  

Morris, H Tall enough?: an illustrator’s 
visual inquiry into the 
production and consumption 
of isiXhosa picture books in 
South Africa  

Nej inte fokus på 
förskolemiljö 

Bilderböcker är i 
fokus 

Ja  Ja 

Ortega, A., & Korn-
Bursztyn, C.  

Immigrant Youths and the 
Language of Music. 
Immigrant Children and 
Youth 

Nej Ja, musik Nej, fokus är inte på 
språkutveckling 

Ja, men fokus är på kulturella 
skillnader och den mentala 
hälsan 

Saneka, N Barriers and Bridges: Child 
participation, second-
language learning  

Nej Inte i fokus Ja, fokus på 
språkutveckling i en 
social kontext 

Ja 

Sturgess, J., & Thumath, J. 
A 

Teaching Literature in the 
Multicultural Classroom. 

Nej Fokus på litteratur Ja  Ja 

Tabell 18 
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Granskning av innehåll på valda titlar som hittats via personlig kontakt med forskare 

Författare Titel Didaktik för 

förskolan 

Estetiska 

lärprocesser 

Språkutveckling Flerspråkighet 

Polly Björk-Willén, Jakob 

Cromdal 

When education seeps into 

‘free play’: How preschool 

children accomplish 

multilingual education 

Ja Fokus är barnens lek, 

den interaktion och 

kunskaps som 

barnen får via den 

fria leken 

Ja, studien berör 

språkutveckling 

Ja, studien berör flerspråkiga 

barn 

Polly Björk-Willén  Routine Trouble: How 

Preschool Children 

Participate in Multilingual 

Instruction 

Ja Nej, fokus är inte på 

estetiska lärprocesser 

Ja Ja 

Polly Björk- Willén Berättande med flera språk Ja Fokus på olika typer 

av berättande 

Ja Ja 

Polly Björk- Willén Participation in multilingual 

preschool play: Shadowing 

and crossing as interactional 

resources 

Ja Barns lek i fokus Ja Ja 

Tabell 19 
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4.8 Kvalitetsgranskning av vald forskning 
 
I denna del kommer den slutliga kvalitetsgranskningen som gjordes av den valda forskningen att 
presenteras. I arbetet med att formulera och välja ut vilka punkter som skulle ingå i 
kvalitetsgranskningen, så tog jag hjälp och inspirerades av Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013, s. 176 - 192) som med hjälp av flera tydliga checklistor ger exempel på vad 
som kan vara bra att ta med, när man ska kvalitetsgranska olika typer av studier. För denna studie 
valdes delar ut av dessa punkter som de gavs förslag på, därför är inte alla punkter exakt 
beskrivna som av (ibid).  
 

 
Kvalitetsgranskning av svensk litteratur 

Författare Titel Uttalat syfte Tydliga 
frågeställningar 

Tydliga etiska 
övervägande 

Tydliga, 
korrekta 
källhänvisningar 

Tydligt 
beskrivet 
resultat 

Tydlig 
metodbe-
skrivning 

Ehrlin, Anna Att lära av och med 
varandra: en 
etnografisk studie av 
musik i förskolan i 
en flerspråkig miljö 

Ja, Ja  Ja Ja  Ja Ja  
 

Ellinor, Skaremyr Nyanlända barns 
deltagande i 
språkliga händelser i 
förskolan 

 Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
  

Kultti, Anne Flerspråkiga barn i 
förskolan: villkor för 
deltagande och 
lärande 

 Ja,   Ja, många men 
tydliga 
frågeställningar 

 Ja, noga 
beskrivna etiska 
överväganden 

 Ja  Ja Ja  
 

Ljunggren, Åsa Erbjudanden till 
kommunikation i en 
flerspråkig förskola: 
fria och riktade 
handlingsområden. 

 Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 

Polly, Björk- Willén Participation in 
multilingual 
preschool play: 
Shadowing and 
crossing as 
interactional 
resources  

 Ja Frågeställningar 
finns och diskuteras. 

 Etiska 
överväganden 
finns beskrivna. 

 Ja  Ja  Ja 

Polly, Björk- 
Willén, Jacob 
Cromdal 

When education 
seeps into ‘free play’: 
How preschool 
children accomplish 
multilingual 
education 

 Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
  

Skans, Anders En flerspråkig 
förskolas didaktik i 
praktiken 

Ja Ja  Ja Ja  Ja Ja 

Tabell 20 
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Kvalitetsgranskning av utländsk litteratur  

Författare Titel Uttalat syfte Tydligt 
metodbeskrivning 

Tydliga etiska 
övervägande 

Källor Resultat 

Brown, Eleanor 
D, Benedett, 
Barbara; 
Armistead, M. 
Elizabeth 

Arts enrichment and school 
readiness for children at risk 

Ja Ja Ja Ja Ja 

C. Miki 
Henderson, 
Elizabeth Lasley 

Creating Inclusive Classrooms 
through the Arts  

 Ja Nej   Peer- reviewed   Ja  Ja 

Griebling, Susan Discoveries from a Reggio-
Inspired Classroom: Meeting 
Developmental Needs through 
the Visual Arts 

Ja Nej Nej. Men är peer-
reviewed 

Ja Ja 

McArdle, F., & 
Tan, J. P.-L 

Art As Language, Pedagogy, 
And Method: Promoting 
Learning Engagement for 
Young African Refugee Migrant 
Students in Urban Australia 

 Ja  Ja    Ja  Ja 

Tabell 21 
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4.9 Presentation av vald forskning 
 

I denna del kommer vald forskning presenteras. Det som kommer beskrivas är titel, författare, 

ursprung, språk, forskningens syfte, resultat och slutsats. Presentationen är uppdelad i typ av 

litteratur och ursprung. 

4.9.1 Presentation av valda svenska studier 

Under denna rubrik kommer de svenska studierna presenteras. Först kommer svenska 
avhandlingar presenteras, följt av svenska artiklar och övrig forskning. 
 
Avhandlingar 

 
Titel:  

En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken. 

Författare: Skans, Anders 

År: 2011 

Utgivare: Malmö högskola, lärarutbildningen. 

Språk: Svenska 

Syfte:  

Studiens syfte är att undersöka didaktiken som används i flerspråkiga förskolor. Studien 

undersöker hur pedagoger på en flerspråkig förskola vill arbeta och hur de faktiskt arbetar. 

Resultat 

I resultatet beskrivs arbetet med barnens olika språk och kulturella bakgrund, under olika delar av 

dagen och i olika delar av förskolans verksamhet. Olika delar som tas upp är, samling, 

sagoberättande och omsorgssituationer. 

I resultatet beskrivs skillnad i arbetssättet beroende på kontexter. Bland annat samling beskrivs 

som den situation där språkstödet är tydligast. Barnen får stöd där på sitt modersmål, med hjälp 

av bilder, föremål och teckenspråk för att förtydliga kommunikationen. Studien visar att 

språklärandet på förskolan till största delen är styrt och i planerade aktiviteter i storgrupp. Som de 

dagliga samlingarna. I smågrupperna är språkstödet inte lika tydligt. 

I studiens resultat belyses vikten av att barnen kan växla mellan sitt modersmål och svenska. Att 

använda barnens alla språk är en viktig del i deras språkutveckling.    

Slutsats: 

Slutsatser som görs är att alla delar av dagen ger möjligheter till kommunikation och 

språkutveckling, något som borde tas tillvara på mer av pedagogerna i förskolan. Istället för att 

bara fokusera på att ge språkstöd vid planerade samlingar och vuxenstyrda aktiviteter, så borde 

fler chanser tas tillvara på när barnen tar egna initiativ till olika språkliga uttryck. Det kan vara i 

smågrupper, fria leken eller omsorgssituationer. Om situationer som inte är vuxenstyrda tas 

tillvara på så ökar chansen att barnen tar egna initiativ. 

En utvecklingsmöjlighet som beskrivs mot slutet är att arbeta för att kombinera språkutveckling 

och ämneslärande. Se det som en helhet och inte två skilda saker. Det finns en risk att bara 

fokusera på språkutveckling eller ämneslärande. Om man ser det som en helhet kan man få en 

mer mångsidig språkutveckling, om man ser språket som en del i andra ämnen och något som är 

en del under hela dagen.    
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Titel:  

Att lära av och med varandra: en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö 

Författare: Ehrlin, Anna 

År: 2012 

Utgivare: Örebro Universitet 

Språk: Svenska 

Syfte:  

Studiens syfte är att undersöka den funktionen musiken har i den pedagogiska verksamheten i två 

förskolor med musikprofil.  

Resultat:  

I studien används triangulering och författaren använder därför olika metoder för att följa upp 

och beskriva den data som samlas in i arbetet med studien. De metoder som används i processen 

med datasamlingen är samtal, intervjuer med personal på förskolorna, observationer, läsning av 

lokala styrdokument och ett språktest. Det är resultatet från dessa olika metoder som sen jämförs 

och beskrivs i resultatet. Studien är gjord i två förskolor med musikprofil och en 

jämförelseförskola som inte har musikprofil. I resultatet beskrivs först de tre olika förskolorna 

där studien gjordes och de samtal och intervjuer som gjordes med personalen på förskolorna.  

Det resultat som man kommer fram till där är att förskolecheferna på alla tre förskolorna anser 

att deras engagemang är viktigt för valet av pedagogisk inriktning på deras förskolor. De tre 

förskolorna har ett ledarskap som strävar mot att all personal ska arbeta mot ett gemensamt mål. 

Bland annat så har cheferna på de två musikförskolorna deltagit i fortbildningar tillsammans med 

personalen och även deltagit i förskolornas musikaliska aktiviteter. Chefernas roll och samarbetet 

mellan personal och cheferna tas upp i resultatet som en viktig del arbetet och något som vart 

grunden när musikprofilen på förskolorna skapats. Resultatet beskriver vikten av gemensam 

förståelse när man planerar verksamheten. I samtal med pedagogerna på musikförskolorna 

kommer det fram att flera av pedagogerna hade känslan av att inte ha tillräckligt med kompetens 

att arbeta med musik när förskolorna fick sin musikaliska inriktning. Något som ändrats under 

arbetets gång med att skapa musikprofil. 

Resultatet av observationerna och språktesten visar att på musikförskolorna är barnen mer 

språkligt aktiva än barnen på jämförelseförskola under samlingarna. Barnen på 

jämförelseförskolan har mer talutrymme vad gälla verbalt tal. Men att barnen på 

musikförskolorna är mer aktiva med olika språkliga uttryck, som kroppsspråks, rörelse och olika 

ljud som används när de sjunger. Barnens spontana uttryck är större hos barnen på 

musikförskolorna.  

Resultatet från språktesterna visar på bättre resultat och större förbättring hos barnen på 

språkförskolorna. Men bortfall av deltagande barn gör att antal deltagande barn var för litet, men 

testet kunde vart användbart om de gjorts i större grupper.     

Slutsats: 

Vad man väljer att ha för fokus och syfte med musiken påverkar verksamheten. Det kommer 

fram i resultatet att pedagogerna påverkats av sin egen syn på sin musikaliska kompetens till en 

början. Slutsatser som görs är att man kan bedriva musikverksamhet med syfte att utveckla den 

musikaliska kunskapen hus barnen. Men musikförskolorna valde att inte ha fokus på att utveckla 

den musikaliska kunskapen utan mer fokus på språkliga uttryck som utvecklas i användandet av 

musik. Fokus tog bort från det som var rätt eller fel sätt att ha musikundervisning. Vilket gjorde 

pedagogerna mer trygga att sjunga med barnen. 

Genom att inte ha fokus på det musikaliska och vad som är rätt, fel eller vackert så skapas en 

tillåtande miljö där barnen vågar använda olika språkliga uttryck genom musik. De härmar ljud, 
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provar rytm, kommunicerar och lär sig av äldre kompisar i gruppen. Musiken lyfts fram som 

något som kan skapa gemenskap i gruppen och därför kan bidra till den språkliga utvecklingen.  

Musikaliska aktiviteter kräver koncentration så genom att barnen deltar i musikstunder tränas 

deras koncentration. 

När det gäller just språkutvecklingen hos flerspråkiga barn så beskrivs musiken kunna hjälpa 

språkutvecklingen och att fokus då mer läggs på texterna i sångerna. Ord från sångerna kan 

förtydligas med bilder och genom att förklaras. Till en början hör barnen orden under 

samlingarna och använder dem inte annars. Men så småningom kan de börja använda ord ifrån 

sånger även i andra verksamheter.    

 

Titel: 

Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan 

Författare: Skaremyr, Ellinor 

År: 2014 

Utgivare: Karlstads Universitet 

Språk: Svenska  

Syfte: 

Studiens syfte är att undersöka nyanlända barns deltagande i språkliga aktiviteter i förskolan. Samt 

att undersöka vilka redskap för kommunikation de använder. 

Resultat 

Studiens resultat visar att nyanlända barn deltar i språkliga händelser genom att kombinera olika 

redskap i kommunikationen. De använder verbalt språk, kroppsspråk, de blandar språk, imiterar, 

skuggar, hittar på språk och använder gester. Studien visar att redan efter 5 månader så ändras 

nyanlända barns deltagande från att vara kroppslig och fysiskt till att vara mer verbal. 

Studiens resultat visar att nyanlända barn har andra kommunikativa redskap som de använder än 

den rent verbala kommunikationen. Det som är viktigaste för de nyanlända barnen är att få vara 

delaktig i barns lek och vara delaktig i gemenskapen.  

Slutsats 

Nyanlända barns förmåga att använda materiella och kroppsliga redskap är till en början viktigare 

än verbal kommunikation för att kunna delta. För förskollärare kan det innebära att man måste 

vara öppen för andra sätt att kommunicera än verbalt i mötet och arbetet med nyanlända barn.  

Barn lär av andra barn, äldre barn visar de nyanlända hur man samspelar, leker och lär sig på just 

deras förskola. Så de andra barnens roll är något att tänka på som förskollärare.  

En annan slutsats som görs är att trots nyanlända barn använder alternativ kommunikation för att 

delta, så är ändå deras inflytande begränsat på grund av att de har begränsade kunskaper i svenska 

språket. Först när barnen tillräckligt bra svenska och exempelvis kan använda rösten i 

kommunikationen på svenska, så får barnen inflytande över språkliga händelser. Så därför är 

utmaningen att synliggöra svenska språket, samtidigt som andra språk också ska synliggöras i 

förskolan.  
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Titel:  

Flerspråkiga barn i förskolan: villkor för deltagande och lärande 

Författare: Kultti, Anne 

År: 2012 

Utgivare: Göteborgs universitet 

Språk: Svenska 

Syfte: 

Studiens syfte med är att undersöka de flerspråkiga barnens deltagande i olika aktiviteter när de är 

på förskolan. Sen undersöka vad dessa aktiviteter bidrar med i deras utveckling. Några områden 

som undersöks är vad rummen på förskolan har för betydelse, vad barnen deltar i för olika typer 

av aktiviteter och hur de kommunicerar i de olika aktiviteterna.   

Resultat: 

Resultatet av studien visar att barnen har möjlighet att delta i förskolans aktiviteter, även om 

svenska är det gemensamma språket i förskolan och de själva inte alltid använder svenska i talet. 

Gemensamma aktiviteter skapar möjlighet för språklig utveckling, det kan ske bland annat via 

imitation eller att många av aktiviteterna upprepas. Studien visar att barnen tidigt socialiseras att 

använda svenska genom de olika aktiviteter som de deltar i under dagen på förskolan. Barnen lär 

sig tidigt att det är svenska de ska prata vid gemensamma aktiviteter. 

Slutsats  

Andra språk än svenska görs osynliga, en orsak till detta kan delvis vara att likheter och 

igenkänning har en stor roll för deltagande i aktivisterna på förskolorna i studien. Därför är 

likheter och gemensamma erfarenheter viktigt för kommunikation och samspel. För att ett andra 

språk ska uppfattas som funktionellt behöver de uppmärksammas, uppmuntras och ges 

möjligheter att talas tillsammans med någon annan.  

 

Titel:  

Erbjudanden till kommunikation i en flerspråkig förskola: fria och riktade handlingsområden. 

Författare: Ljunggren, Åsa 

År: 2013 

Utgivare: Malmö högskola 

Språk: Svenska 

Syfte:  

Studiens syfte är att undersöka hur barnens möjligheter till kommunikation varierar i olika 

situationer under dagen på förskolan. 

Resultat: 

Studien ger exempel på olika typer av möjligheter för kommunikation och exempel på olika 

situationer för kommunikation som finns under dagen på förskolan. Fria leken och 

måltidssituationer är det som ges exempel på i studiens resultat. Studien visar på de olika 

erbjudandena som ges för kommunikation beroende på om det är i leken eller vid måltider.  

Leken gynnar barnens kommunikation med varandra då det är mer fritt, jämfört med 

måltidsituationer då kommunikationsmöjligheter kan vara mer styrda. Det kan till viss del 

begränsa barnens kommunikation med varandra. Men möjligheter till kommunikation varierar 

även inom dessa två områden, vilket beskrivs i studien. Det som påverkar kommunikationen 

mellan barnen beskrivs vara hur styrda aktiviteten är, vad gälla regler eller olika normer för 

aktiviteten.  

Pedagogernas roll för barnens möjligheter till kommunikation varierna beroende på om de är 

närvarande eller frånvarande i barnens aktivitet. Pedagogernas egna syn på rollen för 

kommunikation påverkar också barnens möjligheter att kommunicera. 
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Studien riktade från början in sig mer mot flerspråkighet, men under studiens gång blev fokus 

mer på själva kommunikationen och de erbjudanden förskolan erbjuder till kommunikation. 

Resultatet visar dock att flerspråkighet ger möjligheter till kommunikation, men det tas inte vara 

på som det skulle kunna göras. Barnens flerspråkighet är inget direkt hinder för 

kommunikationen, men det kan ha att göra med att barnen i studien till störst del inte använder 

sitt modersmål i förskolan och mest använder svenska 

Slutsats 

Barnens kommunikation påverkas beroende på hur styrda barnen känner sig i situationen. Finns 

regler, normer eller förväntningar för hur man kommunicerar i en viss kontext så kan 

kommunikationen då bli mer styrd och inte lika fri. Just den fria kommunikationen lyfts fram 

som något som är positivt för barnens kommunikation. Men det intressanta är just de 

variationerna som de olika situationerna ger för kommunikation, vilket öppnar upp för reflektion 

angående kommunikation och hur den kan påverkas av förskolans olika situationer. Den öppnar 

också upp för reflektion angående ens egna roll som pedagog för kommunikationen mellan 

barnen. 

    

Artiklar 

 

Titel:  

When education seeps into ‘free play’: How preschool children accomplish multilingual education 

Författare: Polly Björk-Willén och Jakob Cromdal 

År: 2016 

Utgivare: Elsevier 

Språk: Engelska 

Syfte:  

Att undersöka hur barn använder sig av fri lek för att skapa förståelse. Studien undersöker hur 

barn använder sig av fri lek och kopplar den till styrda aktiviteter i förskolan. Fokus för studien är 

flerspråkig verksamhet på förskolan och hur barnen använder sig av fri lek för att förstå den. 

Resultat: 

 Studien visar att barn redan när de är 3 år gamla kan socialiseras in i skolans värld genom att 

skapa förståelse för hur undervisningen på förskolan fungerar. Denna förståelse och kunskap är 

något som barnen lättast får via fria leken och gruppen som helhet. Lära genom att undervisa är 

något som beskrivs vara lika aktuellt idag. Artikeln ger exempel hur barn lär av varandra. 

Slutsats: 

Barns tidiga förståelse av skolvärlden och undervisning skapas genom deras fria lek. Barnen 

använder det de lär sig i undervisningen i sina fria lekar.  

 

Övrig forskning: 

Titel: Flera språk i förskolan: teori och praktik 

Utgivare: Skolverket  

Språk: Svenska 

År: 2013 

Syfte:  

Materialet är ett stödmaterial som tagits fram av skolverket med syftet att öka 

förskolepersonalens kunskaper om barns flerspråkiga utveckling. Materialet handlar om barns 

språkanvändande i förskolor där barn talar två eller fler språk i vardagen. Syftet är inte att ge en 

färdig metod, utan mer att vara underlag för diskussioner och ökad förståelse för arbetet med 

flerspråkighet.  
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4.9.2 Presentation av vald utländsk forskning 
 

Under denna rubrik kommer utländsk forskning presenteras. I sökningen efter utländsk 

forskningen var det bara artiklar som valdes ut, därför kommer all forskning som presenteras i 

denna del vara artiklar. 

Titel:  

Creating Inclusive Classrooms through the Arts  

Författare: C. Miki Henderson, Elizabeth Lasley 

År: 2014 

Utgivare: Southern Early Childhood Association  

Språk: Engelska  

Syfte: 

Artikelns syfte är att beskriva hur man kan skapa en inkluderande klassrumsmiljö genom 

artistiska uttryck. 

Resultat: 

Artikeln beskriver att det finns 10 olika områden att ta hänsyn till när man ska skapa en 

inkluderande miljö. Olika estetiska uttryck passar in i alla områden för att bidra till att den 

inkluderande miljön blir bättre. Dessa områden är: Gemenskap, mångfald, samhällsbyggande, 

skilda förmågor, ”ALLT ÄR MÖJLIGT” attityd, delad tid och utrymme, eleven i centrum, 

professionellt samarbete, dokumentation och familjerna.  

Slutsats: 

Olika estetiska uttryck bidrar på många olika sätt att skapa en inkluderande miljö. Genom att 

utföra olika skapande aktiviteter tillsammans i en grupp skapas gemenskap och vi-känsla. Genom 

olika skapande projekt som sen delges till barnens familjer eller någon annan klass så blir barnen 

delaktiga i ett gemensamt projekt och blir en del av en gemenskap, med olika uttrycksformer kan 

man dela likheter och olikheter med varandra vilket skapar en mångfald. Genom att använda 

olika uttryck får barnen olika möjligheter att visa sina kunskaper på, inte bara genom talet.   

Titel:   

Arts enrichment and school readiness for children at risk 

Författare: Brown, Eleanor D.; Benedett, Barbara; Armistead, M. Elizabeth 

År: 2010 

Utgivare: Elsevier  

Språk: Engelska  

Syfte: 

Artikelns fokus är på konst, olika uttrycksformer och hur de påverkar barns kunskaper i andra 

skolämnen. Fokus är på barn i riskzonen. Första studien är gjord på en förskola som ligger i ett 

fattigt område med många barn till låginkomsttagare, förskolan i studien har ett speciellt 

konstberikande program i verksamheten. Första studiens syfte är att undersöka samband mellan 

konst och kunskaper i olika skolförberedande ämnen.  

Den andra studien jämför förskolan i första studien med en närliggande förskola som inte följer 

samma konstberikande program i sin verksamhet. Barnens kunskaper, bland annat deras 

ordförråd testas och jämförs.  

Resultat: 

Resultatet i första studien visar på att användandet av konst integrerat i verksamheten ger 

möjligheter för barnen att utvecklas både i skolförberedande ämnen och inom estetiska ämnen 

som musik samtidigt. Enligt tidigare forskning som presenteras i artikeln så skiljer sig förskolans 

syn och användande av konst mot andra förskolor. Enligt tidigare forskning så använder hälften 
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av förskolorna konst för att berika miljön, genom bakgrundsmusik bland annat. Nästan hälften 

av förskolorna använder konst och de estetiska ämnena för att uppmuntra kreativitet. Men en 

väldigt liten del av förskolorna använder konst för att bidra till olika andra färdigheter och 

kunskaper. 

Resultatet visar på en förbättring i ordförrådet hos barnen i första studien jämfört med barnen 

som går i närliggande förskola. Men fortsatt forskning är av intresse som undersöker detta 

närmare och i en större skala som är mer tillförlitligt. 

Slutsats: 

Konst och estetiska ämnen kan integreras med andra ämnen och bidra till utveckling både inom 

de estetiska ämnena och de skolförberedande ämnena. Konst och andra skolämnen behöver inte 

skiljas åt utan kan användas tillsammans.  

 

Titel:  

Discoveries from a Reggio-Inspired Classroom: Meeting Developmental Needs through the 

Visual Arts 

Författare: Griebling, Susan 

År: 2011 

Utgivare: Art Education 

Språk: Engelska 

Syfte:  

Undersöka barns användande av visuella uttryck och bilder som språkliga uttrycksformer. 

Resultat: I artikeln beskrivs självförtroendets roll i barnens utveckling och något som då tas upp är 

cirkeln av mod ” circle of courage”. Det är ett begrepp som bygger på fyra utvecklingsområden 

som barn har behov av att utveckla. Mastery, Belonging, Generosity Independence.  

Mastery står för barnens behov att känna sig kompetenta och kunna bemästra det som de gör. 

Ett sätt som barnen upplever att de bemästrat en aktivitet i studien är när dem får prova att 

använda olika skapande material för att beskriva sina tankar, känslor och idéer.  

Belonging står för barnens behov att ha en tillhörighet. De behöver känna att de är betydande del 

av en familj och är en del i ett socialt sammanhang. Ett sätt för barnen att känna tillhörighet är 

genom att delta i fri lek med andra barn. Genom barns förhandlingar om att delta i olika lekar 

utvecklar barnen en känsla att få tillhöra. I ett exempel i artikeln beskrivs det hur en flicka 

använder en bild som hon själv skapat för att förhandla om att delta i en lek. Att visa något som 

de skapat är ett sätt för barn att starta en kommunikation. Barn i studien som gillade någon gav 

gärna något till dem som de skapat själva. Vilket stärker bandet till den personen.  

Generosity står för barnens behov av att få känna att de bidrar med något till andra i deras 

närhet. Visuell konst kan användas och bidra till att skapa en känsla av att bidra med något till 

gruppen. Exempel i studien visar på när barnen började skapa olika saker till själva förskolan 

under projektet. Detta bidrog att skapa glädje och en känsla av att bidra till gruppen och 

förskolan. 

Independence står för barnens behov av att känna sig självständiga. Genom att ha fri tillgång till 

olika material kan barnen själva bestämma vad de vill skapa, vad de vill använda för material och 

de kan på så sätt känna sig självständiga och uttrycka sig via konsten och använda konsten som 

ett språk. 

Slutsats: 

Genom visuella och bildspråkliga uttryck som barnen använder kan de utveckla inom the circle 

of courage. De kan känna att de kan klara av att bemästra en aktivitet, de kan få en känsla av 

samhörighet, känsla av att bidra med något till gruppen och även utveckla en känsla av 

självständighet via bildspråket.  
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Titel: 

Art As Language, Pedagogy, And Method: Promoting Learning Engagement for Young African 

Refugee Migrant Students in Urban Australia. 

Författare: McArdle, F., & Tan, J. P.-L 

År: 2012 

Utgivare: National Institute of Education, Nanyang Technological University 

Språk: engelska  

Syfte: 

Artikeln beskriver en del av ett större projekt, där kunskapsbehovet hos nyanlända flyktingar som 

kommit till Australien från Afrika undersöks. Dessa unga elever går i ett mellanstadie-program i 

en skola som är speciellt anpassad för att förbereda flyktingbarn för att delta i ordinarie 

skolgången i Australien. Den del av projektet som tas upp i artikeln handlar om konst och dess 

roll. ”Konst som ett språk” är ett uttryck som används och något som artikeln belyser.  

Resultat:  

Eleverna fick göra ett ”självporträtt” och skapa något som skulle visa viktiga delar av deras liv. 

De fick fem frågor att reflektera över om sig själva och som de skulle försöka visa med sitt 

självporträtt. Dessa fem frågor togs upp och skrevs upp på en whiteboard.  

What are the things that are most important to you/do you like most? 

Who are the people that are most important to you? 

Who are the people you spend the most time with? 

What activities do you like?  

to do (in and out of school)? 

Any other people, things, or activities about your lives you want to share with  

Us? 

Alla barnen fick en kamera för att fotografera något viktigt för dem och de uppmuntrades att 

använda olika tekniker och uttryckssätt. Fotografera, måla bilder och skriva var några av de 

aktiviteter barnen använde sig av för projektet. Barnen fick samla sitt material och skapa en egen 

bok om sig själva. I projektet delgav barnen sina olika historier med varandra på ett kreativt sätt.  

Slutsats: 

Även om literacy har en central roll i läroplanen så hamnar konst i utkanten av den ordinarie 

undervisningen och den dagliga verksamheten. När detta sker så går eleverna och pedagogerna 

miste om tillfällen för att använda artistiska metoder för lärande. I artikeln ges exempel på hur 

konst kan användas och ges en större roll i läroplanen. Genom att börja på en nivå där barnen är 

och börja med något som intresserar barnen. Barnen i projektet visade en säkerhet och ett 

intresse för att använda olika uttrycksformer, något som skapade engagemang och tillfälle för 

lärande. Under projektet kunde eleverna berätta om sig själva, sina kulturer med hjälp av digital 

teknik, konst och andra uttryck. De fick tillfälle att kommunicera med varandra och få nya 

kunskaper i engelska. Fördelar med projektet för de deltagande barnen är tydligt, men man kan 

inte veta de långsiktiga fördelarna med projektet är, för det krävs det att man följer barn under en 

längre tid under deras skolgång. Men resultatet av studien visar att användandet av konst och 

multimodalitet kan vara en hjälp för nyanlända barn i deras undervisning och lärande. Därför är 

detta något som kan vara av intresse att forska vidare på under en längre tid för att se vilka 

fördelar nyanlända barn kan ha av liknande projekt senare under deras skolgång.  
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5. Resultat 
 
I detta stycke kommer resultatet från de valda studierna att presenteras och beskrivas. Det som 
presenteras här är det som är relevant för denna studies syfte och frågeställningar. En djupare 
diskussion angående studiens syfte och frågeställningar kopplat till resultatet kommer göras i 
resultatdiskussionen.  
 

5.1 Estetiska lärprocesser och språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. 
 
I denna del kommer resultat från den valda forskningen presenteras, med fokus på hur de 
estetiska ämnena kan stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. I forskningen lyfts estetiska 
ämnen och andra uttrycksformer fram som alternativa sätt att kommunicera. Att få tillgång till 
flera redskap för kommunikation och använda flera kommunikationssätt samtidigt beskrivs vara 
ett stöd i språkutvecklingen oavsett vilket språk det gäller, eller om det handlar om 
språkutveckling på flera språk.  
 
Allmänt om estetiska lärprocessernas roll för den flerspråkiga språkutvecklingen 
I forskningen beskrivs estetiska uttrycksformer ge möjligheter för kommunikation, speciellt 
beskrivs estetiska uttrycksformer kunna ge stöd i kommunikationen hos barn som har begränsade 
kunskaper inom ett språk. McArdle, Tan (2012, s. 4) belyser detta och menar konst kan vara 
många olika saker och ger bilden av att konst kan bidra med alternativta sätt att kommunicera 
och förstå saker på.  
 

For illiterate populations, arts (paintings, sculptures, performances) served as “the book” of the 
people, as sources of lessons, knowledge and ideas. But this does not mean that the arts are the 
developmental precursor to becoming literate in the more traditional sense. Rather the arts have the 
capacity to transcend the limited realm of words and provide alternative ways of knowing and 
communicating.   

 
(ibid) talar för att ta till vara på de möjligheter konst kan ge för kommunikation och lärande, och 
menar att estetiska uttrycksformer och att använda konst att uttrycka sig med, ofta är 
underskattat.  
 

In Australia, mastery of the English language is essential for the future success of all students. In 
schooling, the way to this success is mostly presumed to be through the traditional view of literacy as 
written and spoken text. With this strong emphasis on the word, artistic forms of expression and 
communication are often undervalued, with the arts relegated to the margins of education and 
research. 

 

Henderson, Lasley (2014, s. 11) menar att olika former av konst, som drama, dans, musik, och 
olika litterära aktiviteter är viktiga delar i läroplanen. I artikeln talar de för användandet av olika 
estetiska uttrycksformer och menar att estetiska uttrycksformer inte är speciellt beroende av att 
man är duktig på majoritetsspråket och förlitar sig inte på det verbala språket. Därför är estetiska 
uttryck tillgängliga för alla barn oberoende av deras kunskaper i språk och vilket språk de talar. 
Estetiska uttryck jämförs med leken som något som ger möjlighet till naturligt lärande. Pedagoger 
kan använda estetiska uttrycksformer för att utveckla kunskaper i områden med barnen som: 
motorik, språk, emotionella och kognitiva utvecklingsområden. (ibid, s. 17) fortsätter att beskriva 
fördelar med att använda olika estetiska uttryck:  
 

The use of the arts to relay early childhood content is practical and advantageous because it builds on 
what is natural for children to do, but without the fear of falling short that might come with a more 
academic approach. The arts are natural, pleasurable and gratifying for children because they can be 
made accessible to all, they are desirable to teachers because of the beneficial opportunities they 
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contribute to establishing a creative inclusive classroom where imagination and innovation are 
valued. 

 
I sin studie beskriver Kultti (2012, s. 172) om att använda olika kommunikationssätt och hur 
hennes studie visar att användandet av olika kommunikationssätt bidrar till språkutvecklingen. 
 

Betydelsen av de kommunikativa resurserna som gruppaktiviteter erbjuder visar på intressanta 
resultat för barnens deltagande. Sångsamling och sagostund, som per definition karaktäriseras av 
språklighet, erbjuder barnen möjlighet att observera och att använda fysiska och/eller språkliga 
handlingar (samt musicera). Exempelvis innefattar sångsamling relativt lika villkor för deltagande då 
den karaktäriseras av sånger som inkluderar gester (s.k. rörelsesånger). I sådana aktiviteter finns ett 
stort utrymme för varierat individuellt deltagande, något som passar väl in i förskolans verksamhet 
och pedagogiska agenda (se ovan). Skillnader i barns språkliga kunskaper behöver därmed inte bli ett 
hinder för deltagandet. 

 
Skolverket (2013, s. 35 – 36) problematiserar den enspråkiga normen som finns i Sverige och 
menar att dilemmat blir hur man ska följa läroplanen och stödja barnens språkutveckling inte 
bara i svenska, utan deras språkutveckling på alla språk. 
   

Det finnas skäl att problematisera den rådande idealbild av språklig kompetens som utgår från en 
enspråkig, ”infödd”, vuxen, verbal (skrift-)språkare. Språklig förmåga bedöms i relation till denna 
idealbild mer utifrån språkets formella sidor och mindre utifrån praktisk språkanvändning i ett 
sammanhang. 

 

(ibid) menar att ett sätt som man kan utmana enspråkighetsnormen är genom en vidgad syn på 
flerspråkighet. Istället för att flerspråkighet står för användandet av olika språk, skulle begreppet 
med en vidgad syn kunna inkludera olika varianter av språken, som olika dialekter, formellt eller 
informellt språk och verbala och icke verbala uttryck för dessa språk. Icke verbala uttrycksformer 
beskrivs som ett sätt att kommunicera när man inte kan använda många ord verbalt i ett språk. 
När barnen börjar förskolan kan de flesta små barn inte säga många ord, oavsett språk som 
barnen använder hemma. Men det betyder inte att de inte kan kommunicera med olika 
uttrycksformer. Men oftast har verbala uttryckssätt som kan användas i skrift högre status i 
samhället. Skolverket (ibid) beskriver olikheter som finns i synen av de olika språkliga 
uttrycksformer och dess roll i språkutvecklingen.  
 

Bild, sång, musik, drama, rytmik, dans och rörelse ses ofta, jämfört med tal och skrift, som mer 
universella och allmängiltiga uttryckssätt som i relativt hög utsträckning kan förstås eller avkodas 
oavsett språklig kompetens. Men för talspråk och i ännu högre grad skriftspråk blir gränserna mellan 
det vi vanligtvis ser på som olika språk skarpare och kraven på formell kompetens och förståelse 
högre. På sätt och vis är detta självklart och tanken är inte att fullt ut likställa olika uttryckssätt med 
varandra. Inte heller ska vikten av ett välutvecklat tal- och skriftspråk för att klara sig i samhället 
förringas. Å andra sidan skapar tal- och skriftspråkets särställning föreställningar kring språk och 
olika språk som något mer komplicerat och mer svårtillgängligt än andra uttryckssätt. 

 

Musikens roll för språkutvecklingen hos flerspråkiga barn 
I forskningen beskrivs musik kunna stödja språkutvecklingen, i olika aktiviteter med musik 
beskrivs barnen kunna möta och utveckla olika delar av språket, utan att de än har ett väl 
utvecklat talspråk. Ehrlin (2012, s. 159) beskriver musikens språkliga funktion och menar att i 
musikförskolorna i hennes studie, får barnen ta del av sånger med begrepp som de inte börjat 
använda aktivt än. I olika aktiviteter med musik möter barnen olika meningsbyggnader, språkljud 
och språkrytm. För de flerspråkiga barnen beskrivs musikaktiviteter kunna ge stöd i 
språkutvecklingen med bland annat användande och fokus på sångtexterna i de sånger som 
sjungs tillsammans med barnen. När man pratar om olika ord och begrepp som finns i 
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sångtexterna tillsammans med barnen bidrar det till utvecklingen av talspråket. Ord som till en 
början bara används av barnen när de deltar i sångerna, kommer senare även användas i deras tal. 
(ibid, s. 148) beskriver vidare i sin studie hur sångtexter kan användas som stöd i 
språkutvecklingen. 
 

Sångtexterna används som redskap för att befästa ord och begrepp samt för att vidga ordförrådet. 
Texten i en sång blir en förebild av det talade språket. Ofta sjungs en sång fler gånger vid samma 
tillfälle, och återkommer också vid senare tillfälle. På så sätt repeteras ord och meningar på ett 
naturligt sätt. Sångtexter illustreras också med bilder och rörelser som förklarar och ger en koppling 
till innehållet. Barn som lär ett andraspråk är i behov av en kontextnära undervisning som ger 
exempel på kopplingar mellan innehåll och tidigare erfarenheter.  

 
(ibid, s. 91) beskriver en musikpedagogs syn på kopplingen mellan språk och musik. Pedagogen 
som hon intervjuade i sin studie menar att rytm kopplar samman musik och språk.  
 

Språkrytm har betydelse för förmågan att tala, och genom rytm och rörelse får barnen redskap att 
göra språket och känna dess rytm, enligt musik och språkpedagogen. Det är språket som är styrande i 
aktiviteterna och musiken som förstärker, säger hon. Språk och musik integreras i sånger, rörelser, 
och rytmövningar som är så enkla att alla kan vara med och succesivt ökas sedan svårighetsgraden 
genom att flera olika moment kombineras. Mod att våga tala har också betydelse för språkutveckling, 
och barnens självförtroende att ta del med sin röst och sina rörelser stärks i musikaktiviteterna som, 
enligt språk och musikpedagogen, inte ställer krav på att kunna formulera ett talat språk.   

 
Kultti (2012, s. 90 - 91) beskriver att sångsamlingarna på alla förskolorna i hennes studie är styrda 
och ledda av pedagogerna. Vid samlingarna används sångpåsar, lådor, olika bilder eller andra 
saker som symboliserar något i de sånger som ska sjungas. Under samlingarna kombineras sång 
med samtal. Under dessa samtal lyfts sångtexter eller begrepp upp, vilket gör språkutveckling som 
ett tydligt mål för samlingarna. Det är bara svenska sånger som sjungs och man använder inte 
sånger på olika språk under samlingarna (ibid, s. 146) ger exempel från sin studie, på hur en 
musikstund kan bidra till språkutvecklingen. 
 

Deltagandet i sångsamlingen organiseras genom att läraren tar fram en låda när det är dags att sjunga. 
Korten i lådan används som symboler för sånger som ska sjungas. Hon utgår även från sina 
anteckningar om turordningen. Leo kommer fram och tar upp ett kort. Genom turordningen regleras 
att samtliga barn ges möjlighet att delta som centrala aktörer. Barnen svarar på frågor om vilken sång 
kortet symboliserar. De frågor som ställs till barnen introducerar den sång man ska sjunga för hela 
gruppen. Stöttningen sker genom lärarens instruerande och demonstrerande. Barnen svarar på 
frågorna med verser av sånger. Detta accepteras av läraren. Hon riktar uppmärksamheten på bilden 
språkligt och genom att själv göra rörelserna. Sångtexten görs till ett innehåll i aktiviteten och 
innebörder hos orden uppmärksammas som en del av aktiviteten. Barnens deltagande stöttas genom 
att läraren pekar på delar av bilden och sin kropp när hon ställer frågor om texten. Hon förklarar 
ovanliga ord med synonymer. Läraren talar tydligt. Detta agerande upprepas genom hela sångtexten. 
Efter att tillsammans ha sjungit sången upprepas strukturen: ett barn tar upp ett sångkort vilket leder 
till ett samtal som förstärks med fysiska handlingar. Sådant återupprepat handlingsmönster stödjer 
barnens deltagande. När barnen ska sjunga sången vet de hur sången går, vad den handlar om och 
vilken texten är. 

 
Skans (2013, s. 88) beskriver sångsamlingar på förskolorna i hans studie och hur dessa är 
planerade med syftet att vara språkutvecklande.  
 

Detsamma gäller användandet av sånger under samlingen. De sjunger samma sång under en lång 
tidsperiod, så barnen lär sig texterna. Sångernas innehåll varierar, de kan handla om kroppsdelar eller 
vardagliga saker som lampa och batteri. Det kan också innehålla begrepp som ljust och mörkt. Det 
mest framträdande i sånginnehållet är att de handlar om olika djur. Samlingarna har inget tematiskt 
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innehåll men för att stödja barnens förståelse av sångerna väljs sånger som kan illustreras med 
konkreta föremål. 

 
Pedagogernas roll för användandet av musik i förskolan är något som Ehrlin (2012, s 140 - 143) 
ger exempel på i sin studie. Hon ger bilden av att många förskollärare kan känna sig osäkra på 
sina egna kunskaper i musik och att det då är lätt att man då inte använder sig av musik, för att 
man inte anser sig ha kompetensen att leda sång. I hennes studie var det flera av pedagogerna 
som kände att dem inte hade tillräcklig kompetens när deras förskola de arbetade på fick 
musikprofil. Hon beskriver denna syn med begreppet elitistisk, och menar att denna syn på att 
leda musikverksamhet är mer inriktad på vad som är rätt eller fel. Detta kan bidra med osäkerhet 
och en känsla av att en musikaktivitet måste utföras på ett specifikt sätt och bara kan ledas av 
personer som är kunniga inom musikämnet. Något som hjälpte till att ta bort fokus från denna 
syn, var att tala om vad syftet med musikaktiviteterna skulle vara, och ta bort fokus ifrån att 
musikaktiviteter skulle ha som syfte att bidra till den musikaliska utvecklingen. (ibid, s. 143)  
 

Att det uttalade syftet med musikaktiviteterna på förskolorna inte är att utveckla barnens musikalitet 
står klart i personalens berättelse. Aktiviteterna uppmärksammar emellertid barnen på olika uttryck i 
musiken, vilket faktiskt tas upp som mål i verksamhetensplanerna. Personalen har dock blivit 
frimodig att tala om sin verksamhet genom att tala om musik som ett redskap för språkstimulans, för 
social träning eller något som främst har till uppgift att skapa gemenskap och glädje.     

 

(ibid) menar att när syftet med musikaktiviteterna istället var språkutveckling, gemenskap och 
glädje så blev kravet inte att musikaktiviteterna skulle utveckla barnens musikalitet. Utan det 
kravet, kan även de som är osäkra i att leda musik känna att de kan leda musikaktiviteter, bidra till 
barnens språkutveckling och att de är meningsfullt att de leder och använder musik i sin 
verksamhet med barnen.   
 

Bildens och det visuellas roll för språkutvecklingen hos flerspråkiga barn 
Det är flera av studierna som beskriver användandet att bilder, foton och andra föremål i 
verksamheten på flerspråkiga förskolor. I sin artikel beskriver Griebling (2011, s. 10) bildspråkets 
roll som en uttrycksform och ett språk som kan användas för att lära sig nya saker.   
 

The visual arts allowed the children to use the arts as a language for learning and expression. Open 
access to materials provided independence in using this language and open-ended materials provived 
a means for children to be problemsolvers. The need for independence was satisfied throughout the 
visual arts. 

 
Skans (2011, s. 81 - 82) belyser att pedagogerna på de valda förskolorna i sin studie anser att 
samtal om konkreta föremål är viktigt för att underlätta förståelsen. På förskolorna tar man foton 
vid olika aktiviteter för att senare använda dem som stöd i samtal tillsammans med barnen, under 
t.ex. en samling. (ibid, s. 71) ger exempel på användandet av personliga dockor. 
 

I samlingarna används personliga dockor för alla barnen, när närvaron kontrolleras. Ibland ersätts 
dockorna med namnkort där barnens namn är skrivna. Vid vissa tillfällen används både dockor och 
namnkort. Tanken med dockorna, som är sydda av respektive barns föräldrar vid inskolningen, är att 
barnen ska bli representerade i samlingen av sin docka. De flesta barnen känner igen både sin egen 
och de flesta andras dockor när de används i samlingen. 

 

(ibid, s. 87) Ger mer exempel på användandet av fotografier i samlingarna och hur det kan vara 
ett stöd för barnens språkutveckling.  
 

Ett annat innehåll i samlingarna är samtal kring fotografier från verksamheten. Barnen ges möjlighet 
att återberätta vad de upplevt. När pedagogerna utgår från det gemensamt upplevda på förskolan har 
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de en kännedom om det som skett och kan lättare ställa frågor och föra ett samtal med barnen. 
Pedagogernas val av det gemensamt upplevda och konkreta föremål på förskolan som innehållet i 
kommunikationen, underlättar att ge språkstöd till barnen. Pedagogerna försöker att anknyta till 
barnens erfarenheter och kunskaper 

 

(ibid, s. 84 – 86) ger exempel på hur man använder olika föremål och även bilder när man har 
planerade sagoläsningar tillsammans med barnen. Vid sagoläsning används ofta handdockor som 
symboliserar något från sagan. Barnen får då ett föremål eller bild tilldelat till sig innan man 
börjar berätta sagan. Ibland används gosedjur, handdockor och en bild som förstorats har 
kopierats och används av pedagogen vid sagoläsningen. Ofta används sagor med vardagliga 
begrepp. Ett exempel är när man berättar sagan God natt Alfons som tar upp vardagliga begrepp. 
Vid sagoläsningen används även flanotavla och barnen får ta ner bilder efterhand från tavlan. 
 

Denna saga illustrerar hur det innehållsliga, vardagssaker som barnen kan relatera till, bidrar till en 
ökad förståelse av sagan samt tränar begrepp. Genom att barnen får stöd i vad begreppen tandborste 
eller potta är så blir det mer än bara ett ord. Detta är extra tydligt när riktiga föremål som finns på 
förskolan används och inte bara bilder. Då får barnen möjlighet att leka med dessa, vilket kan 
stimulera användandet av begrepp och språk. 

 
Kultti (2012, s. 157 - 166) beskriver även användandet av olika läsaktiviteter på förskolorna i 
hennes studie. Använda bilder vid sagostunder och att använda bilderböcker beskrivs ge stöd i 
språkutvecklingen hos de flerspråkiga barnen. Olika sagostunder och läsaktiviteter beskrivs som 
aktiviteter rika på tillfällen för lärande. Ett exempel är när en pedagog läser en bilderbok med ett 
barn som har engelska som modersmål. Då används bilderna och pedagogen samtalar med 
barnen om bilderna och begrepp. Hon berättar vad saker i boken heter på svenska och barnet får 
sen berätta vad det heter på engelska. Då används bilderna för att visa vilket ord, begrepp de 
pratar om. 
 

Analysen av ett flerspråkigt samtal mellan barn och lärare av sådan didaktisk karaktär (obs. 9.2) är 
intressant då de delar två språk (jfr stöttningen av modersmålsläraren i obs. 6.4). När Eric håller upp 
bilderboken på svenska, visar han sin språkliga kompetens genom att säga Bob the Builder. Samtalet 
fortsätter genom språkalternering där både engelska och svenska används. Läraren frågar Eric efter 
en term på engelska som hon uppenbarligen inte själv känner till. Genom att de delar två språk görs 
språk till ett innehåll under samtalet. Eric ges ett tillfälle att både använda sitt modersmål, att lära sig 
svenska ord och att tala om språk 

 
McArdle, Tan (2012, s. 1) beskriver ett projekt för nyanlända barn där olika uttrycksformer 
används, i detta projekt används bilder och visuella språket som en alternativ 
kommunikationsform.  

 
This chapter gives an account of an arts “intervention” undertaken as part of a larger research project 
that investigated the learning needs of recently arrived so-called “suitcase refugee” children from 
Horn of Africa countries. These young learners were enrolled in the middle years of schooling in a 
special government reception school in Australia that prepares immigrant and refugee children for 
transition into mainstream schooling. The successes of this arts intervention serve as testament to the 
value of the arts and technology in the curriculum and also as a methodology for research. The 
chapter presents a cogent argument for arts as language, pedagogy, and methodology, as well as the 
affordances of contemporary technologies for enhancing learning engagement of marginalized 
student groups in terms of developing multiliteracies, equity, agency, and social and cultural capital. 

 

(ibid, s. 14) beskriver fördelar med den pedagogik som använts under projektet och menar att 
även om studien är gjord i liten skala visar resultat på fördelarna med liknande arbetssätt. Så det 
kan vara av intresse att forska vidare på. 
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Pedagogically, social interactions were unavoidable due to the nature of the arts activity, and we 
noted a number of benefits. The intrinsically engaging task, which allowed for multiple entry points, 
meant that students were motivated to speak and communicate with us and with each other. They 
took delight in viewing each other’s work and sharing their own. They formed groups and helped 
each other with problems. Their language acquisition and practice was less teacher-centered, and 
there were many opportunities for peer learning, both individually and within groups. The need to 
communicate about the technology, about the mechanics of the book-making and about design 
choices of materials and images, necessitated the use of language. A number of the students were also 
keen to add text to their books and had no hesitation in seeking our support in scribing and 
discussing content. 

 

5.2 Språkutveckling på ett eller flera språk 
 
För att förstå språkutveckling hos flerspråkiga barn och hur olika estetiska uttrycksformer kan 
vara ett stöd i utvecklingen av deras olika språk, är det relevant att gå in på likheter och olikheter 
som finns i språkutvecklingen beroende på om den sker på ett eller flera språk. Därför kommer 
skillnader och likheter som beskrivs i den funna forskningen att presenteras här nedan. 
 
Skolverket (2013, s. 23) menar att det finns olika teorier om hur barn lär sig flera språk. En syn är 
att språk bygger på varandra medans en annan syn är att barnen bearbetar och lär sig språken var 
för sig. Den svenska forskningen visar inte direkt på ett samband mellan lärandet av första eller 
andraspråket. Studier visar istället på barn kan behärska svenska bra utan att det betyder att 
barnet behärskar sitt modersmål lika bra. Vilket kan tala för att språkutveckling sker i sociala 
sammanhang mer än att det skulle handla om översättning mellan språken. Denna syn på 
flerspråkiga utveckling beskriver Kultti (2012, s. 42) termen additiv tvåspråkighet.” Termen 
additiv tvåspråkighet, som syftar på att språken kompletterar varandra och att lärande av flera 
språk inte sker på bekostnad av varandra, har börjat användas på senare tid” 
 
Skolverket (2013, s. 23 - 24) menar att i forskningssammanhang talar man om att barn kan lära sig 
ett nytt språk simultant eller succesivt. Om barnen lär sig flera språk samtidigt så är det simultant. 
När barnen lär sig flera språk simultant så utvecklar barnen språken på liknande vis som 
enspråkiga barn lär sig ett språk. I början kan barnen blanda språken men lär sig snabbt skilja på 
de olika språken.  
 

Att barn lär sig två språk från början blir möjligt om föräldrarna talar varsitt språk och bestämmer sig 
för att ge barnen båda språken. Situationen kan också vara sådan att man talar ett minoritetsspråk i 
hemmet och majoritetsspråket utanför. Om ett barn exempelvis föds i Sverige av föräldrar som 
hemma talar ett annat språk än svenska, och barnet börjar förskolan i ettårsåldern, innebär det att 
barnet kan bli simultant tvåspråkigt. I det senare fallet får förskolans personal en central betydelse för 
barnets utveckling i det svenska språket, eftersom det kanske enbart är i förskolan som barnet 
kommer i kontakt med och får möjlighet att utveckla det svenska språket. 

 
Succesiv språkinlärning beskrivs av (ibid) vara när man lär sig ett språk efter att man utvecklat sitt 
förstaspråk. 
 

Att ett barn lär sig ett språk successivt innebär att ett nytt språklärande sker först efter det att barnet 
redan har utvecklat ett eller flera språk. Detta anses bruka kunna ske tidigast i treårsåldern, eftersom 
ett barn då anses redan ha tillägnat sig grundläggande samtalsfärdighet, ordförråd och grammatik. 
Successivt språklärande följer inte samma utvecklingsgång som simultant språklärande, eftersom 
barnet redan har ett språk och också har nått en viss kognitiv mognad. 

 
Det som forskningen lyfter fram som en likhet är omgivningens roll i språkutvecklingen. 
Interaktionen mellan människor och miljön omkring beskrivs ha en stor roll i barnens 
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språkutveckling, detta oavsett barnets modersmål och antal språk som barnet lär sig. I den funna 
forskningen tas språkutveckling upp i ett sociokulturellt perspektiv. Ehrlin (2012, s. 58) belyser 
språkutveckling i ett sociokulturellt perspektiv och beskriver miljöns roll för språkutvecklingen. 
Hon ger en bild av Vygotskijs syn på språkutveckling, som menade att språkutveckling är 
beroende av den sociala miljön barnet har omkring sig mer än den är beroende av barnets 
kognitiva utveckling. Redan vid barnets första kommunikation så är den social och används för 
att få olika behov tillgodosedda. Först är kommunikationen social, men blir sedan ett verktyg för 
barnens tänkande och kognitiva utveckling.  
 

För Vygotskij är alltså språket ett redskap och en länk mellan människan och omvärlden. Det är 
genom språket människan kommunicerar med omgivningen, och det är i det språkliga sociala 
samspelet som hon utvecklas och förändras i sitt tänkande och handlande. Barns möjlighet att 
utveckla sin begreppsförståelse utgör därför nyckeln till språkutveckling. Genom språket sätter vi ord 
på våra tankar och genom tanken formulerar vi underlag för vårt språk.  

 

(ibid, s. 59) ger en vidare beskrivning av barns språkutveckling och ger en bild av Vygotskijs syn 
på barns flerspråkiga utveckling.  
 

Vygotskij intresserade sig också för människans förmåga att lära in ett främmande språk. Han ser 
skillnader i inlärningsbetingelser när ett barn lär modersmålet och när någon lär ett främmande språk, 
men också hur de gemensamma principerna i språken kan stärka varandra. Modersmålets semantiska 
sida finns som en resurs i inlärandet av ett främmande språk. Det faktum att språket beskrivs som 
tänkandets redskap, ocsimuh att flera språk utgör resurser för tänkandet, stärker antagandet att 
Vygotskij såg inlärning av flera språk som ett naturligt och mänskligt fenomen 

  
Skolverket (2013, s. 21) menar att alla språk utvecklas på samma sätt ifrån början. Detta oavsett 
vilket som kommer bli barnets modersmål. Barnens första språkliga uttryck och första språkliga 
period är när barnen börjar jollra.   
 

Barnets allra första språkande sker genom dess joller. Under barns jollerperiod är också likheterna i 
deras språkliga utveckling som störst, oavsett vilket modersmål de föds in i. Det tidiga jollret 
utvecklas alltså på samma sätt hos alla barn, för att efterhand bli alltmer likt ljuden i det språk som 
talas av omgivningen och som ska bli barnets modersmål. 

 

Redan under barnets jollerperiod är språkutvecklingen beroende av miljön och den respons 
barnet får av omgivningen vid sina försök att få kontakt. (ibid) ger en bild av detta och beskriver 
att barnen kommunicerar med hjälp av kroppsspråk redan under jollerperioden. För att barnet 
ska utveckla de första kontaktsökande signalerna måste de uppmärksammas av omgivningen.  
När vuxna eller äldre barn svarar på barnets joller, utvecklar barnet grunden till att bli en god 
samtalare. (ibid) fortsätter och beskriver språkutvecklingen. 
 

Efter jollerperioden börjar barn använda enstaka ord i sin oböjda form. De första orden lärs in i ett 
visst sammanhang, genom ting och handlingar i barnets omedelbara närhet. När ett barn kan säga 
omkring tio olika ord, så förstår de redan över hundra. Förståelsen av ord ligger alltså betydligt 
tidigare i den språkliga utvecklingen än produktionen av ord. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke 
även när ett barn är i färd med att i förskolan lära sig svenska som andraspråk, för även vid 
andraspråkslärande förstår barnet ofta det nya språket (svenskan) innan hon eller han aktivt börjar 
tala det. 

 
 
Skans (2013, s. 12) ger bilden av förskolans roll som en verksamhet där barn med annat 
modersmål har möjlighet att komma i kontakt med det svenska språket. 
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På förskolor med barn som har ett annat modersmål än svenska handlar det både om att kunna möta 
barn med en stor variation av bakgrunder och att arbeta med de olika modersmålen. Samtidigt är 
förskolan för många barn det första och kanske det enda mötet med det svenska språket. 
Språkutvecklingen hos barnen blir därför en central del av den pedagogiska verksamheten både när 
utgångspunkten är att lära barnen svenska och när arbetet med barnens modersmål står i fokus. 
Utifrån dessa förutsättningar är förskolan för de flesta barn viktig för att grundlägga en allsidig 
språkutveckling. 

 
Skolverket (2013, s. 24 – 25) beskriver också förskolans roll för språkutvecklingen hos nyanlända 
barn, och ger även en bild av de nyanlända barnens använda av språk första tiden när de börjar 
förskolan.  
 

När ett barn som nyligen kommit till Sverige börjar förskolan och redan har ett utvecklat modersmål, 
är det vanligt att barnet först försöker göra sig förstådd med detta språk. Finns det ingen i förskolan 
som talar samma språk är det inte ovanligt att barnet för en period tystnar. Denna tystnad kan pågå 
kortare eller längre tid beroende på hur barnet tar in och bearbetar det nya språket. 

  
(ibid) menar att under denna period av tystnad så använder sig barnen av olika resurser för 
kommunikation som inte är verbala. De kan på olika sätt försöka få uppmärksamhet och kan på 
olika icke-verbala sätt försöka få hjälp, text hålla fram ett föremål för att visa vad de vill ha hjälp 
med. Använda grimaser och försöka få andra i omgivningen att skratta är ett sätt som de 
nyanlända barnen använder för att försöka få kontakt med andra i omgivningen.  
 

Under denna period är det viktigt att barns olika strategier förstås, fångas upp och bemöts på ett 
språkutvecklande sätt. Om man utgår från att barns språklärande alltid sker i samspel med andra, mer 
erfarna ”språkare”, och i meningsfulla sammanhang kan förskolans personal stödja barns 
språkutveckling på samma sätt vare sig det är barnets första- eller andraspråk 

 

 

5.3 Styrda eller fria aktiviteter och deras roll i språkutvecklingen  
 
I den valda forskningen framkommer det att det finns ett samband mellan styrda och fria 
aktiviteter. Resultaten från valda studier visar på att användandet av både styrda och fria 
aktiviteter i verksamheten på förskolan, kan vara ett stöd i språkutvecklingen hos flerspråkiga 
barn. Barnens språkanvändande ändras också ibland på grund av den kontext kommunikationen 
sker. Därför kommer jag ge exempel i detta stycke på fria aktiviteter i förskolan och hur olika 
språkliga uttryck används i dessa fria aktiviteter. I forskningen ges exempel på hur barn använder 
estetiska uttrycksformer när de leker med varandra i den fria leken. Detta kommer presenter här 
nedan i ett eget stycke.     
 
Barns användande av erfarenheter från styrda/planerade aktiviteter i deras fria lek.  
I forskningen beskrivs det hur barn använder sig av erfarenheter ifrån planerade och styrda 
aktiviteter i sin lek. Att barn lär av varandra är något som tas upp och lyfts fram som ett verktyg 
barnen använder sig av för att skapa förståelse. Skaremyr (2014, s. 93) beskriver hur hennes 
studie visar på att nyanlända barn lär sig av andra barn. 
 

Framträdande i resultatet är att barn lär av barn när de interagerar med varandra. Barns språkliga 
händelser, som i den här studien, beskriver Lave (1991) som möten mellan newcomer och oldtimer. I 
första perioden blir det tydligt hur de nyanlända flickorna läser av, studerar, imiterar barnen de 
samspelar med för att kunna delta i språkliga händelser. Likt en newcomer blir de nyanlända flickorna 
exponerade av förskolans kulturella, sociala och kommunikativa normer och regler där de mer 
erfarna barnen agerar oldtimer och visar på hur man leker och sampelar på just denna förskola. Att 
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inom förskolans praktik förstå barn som möjliga förebilder eller lärare är en tanke värd att utveckla 
och kan tolkas i enlighet med Vygotskijs zone of proximal development - ZPD (Vygotsky, 1978) 

 
Björk-Willén, Cromdal (2009, s. 1516) beskriver hur barn skapar förståelse för undervisning och 
att vara elev genom leken.  
 

Our data clearly suggest that children as young as 3 years of age are already socialised to the 
institutional activities of preschool education. By way of conclusion, we are now able to propose that 
this socialisation is not simply accomplished through teacher-led instructional activities. Rather, 
socialisation to schooling forms part of the activities of the peer group itself. Hence, our analyses 
contribute to an understanding of the relation between the social order of the peer group and the 
adult-governed order(s) of educational institutions—and we anchor this understanding in the 
children’s own organisation of ordinary instructional activities taking place within the realm of free 
play. Seneca’s notion that ‘we learn by teaching’ would seem no less true today than nearly 2000 years 
ago. 

 

Skans (2011, s. 94) ger en bild av ett styrt språklärande i sin studie, där det till störst del sker 
planerade aktiviteter för språklärande och med tanke på språkutvecklingen. Han menar att 
pedagogerna i studien använder all sin kunskap om språkstöd och flerspråkighet i de planerade 
aktiviteterna. Det liknas vid lektioner och han menar att de delvis frångår synen som finns i 
förskolans pedagogik, att lärande sker under hela dagen i alla aktiviteter och händelserna som sker 
i förskolan. (ibid, s. 89) beskriver att det finns skillnader i didaktiken som används beroende på 
olika situationer. Skillnader han menar kan ha att göra med pedagogernas arbetssätt med 
språkutveckling. Då det främst är under samlingarna som man arbetar språkutvecklande, har 
planerade språkaktiviteter och ger språkstöd. (ibid, s. 90) menar att initiativ till kommunikation 
främst tas av den pedagog som planerat en aktivitet, fokus blir att genomföra den planerade 
aktiviteten och barnens initiativ till kommunikation tas inte vara på så som de kunde ha gjort, då 
frågor från barnen som avviker ofta undviks för att kunna fortsätta med det planerade. Med 
upprepningen som sker i dessa planerade samlingar känner barnen igen sig, de vet vad som ska 
hända och hjälper dem få förståelse. Men risken är att barnen inte är lika delaktiga när deras 
spontana kommunikation inte tas tillvara. (ibid, s. 93) ger exempel på detta i sin beskrivning av 
sagostunderna, som har fokus på att barnen ska förstå sagan. Det som missas då är samtalen 
kring sagan. När olika föremål och bilder används i sagostunder och barnen får fortsätta använda 
dessa föremål och bilder även efter sagostunden, leder det till djupare kommunikation om sagans 
innehåll. Då kan de kommunicera om föremålen även efteråt och på så sått skapa djupare 
förståelse.   
 
Barns användande av estetiska uttrycksformer i den fria leken  
Ehrlin (2012, s. 17 - 18) beskriver vad tidigare forskning tar upp angående olika uttrycksformer 
och hur de används i förskolan. Hon menar att forskningen visar på att barnens kreativitet och 
delaktighet i verksamheten gynnas när barnen får använda olika uttrycksformer. Hur de olika 
uttrycksformerna kan användas i verksamheten, finns det flera sätt att se på. Ett synsätt är att 
gynna barnens lek och kreativitet genom att utgå ifrån deras intressen och fantasi i verksamheten. 
Det andra synsättet är pedagogernas roll att inspirera, visa och instruera barnen i hur man kan 
använda olika uttrycksformer. 
 
Skaremyr (2014, s. 59 - 62) ger exempel på hur barnen använder sig av erfarenheter från styrda 
aktiviteter på förskolan i sin lek. Det exempel hon bland annat ger är ett tillfälle när några barn 
leker sångsamling. Barnen använder sångburkar som tidigare använts i styrda och planerade 
sångsamlingar i sin lek. Barnen följer de regler som sångsamlingarna annars brukar ha, även i sin 
lek. Sångsamlingsleken ger språklig träning. Sångsamling är något barnen känner igen och det 
underlättar för de barn som inte har lika mycket kunskaper i svenska att de kan koppla leken till 
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något de känner igen. Sångsamlingsleken innebär också att barnen sjunger, kommunicerar, intar 
olika roller, lär sånger av barn som är mer kunniga i svenska och som kan sångtexterna/ 
melodierna. 
 
Kultti (2012, s. 146 - 155) ger också en bild av hur barn använder sina erfarenheter ifrån styrda 
aktiviteter i sin lek. Första exemplet beskriver hur några av barnen startar en sångaktivitet när de 
sitter vid bordet och väntar på mellanmålet. Barnen sjunger sånger som de tidigare sjungit vid en 
sångsamling och de gör rörelser och gester till sångerna. Två av barnen använder sångtexter, 
melodier och gester när de sjunger. Medans ett barn deltar genom gester och melodier. I denna 
typ av sånglek kan barn som har begränsade språkliga resurser och som inte har svenska som 
modersmål ändå delta, eftersom som barnen känner igen sig ifrån sångsamlingarna och även 
använder rörelser, gester som de känner igen.  
 

Rörelsesånger innefattar flera relevanta sätt för deltagande genom att sjungande (ord), gester och 
melodi strukturerar sångaktiviteten (se ovan). Palesa och Linnea deltar genom sångtext, melodi och 
gester, Nasim huvudsakligen genom gester och melodi. Nasim kan delta i sången utan att ha ett språk 
för att kunna föra ett samtal. Sången eller musicerandet, med sin melodi, text, rytm och fysiska 
handlingar, är en resurs för deltagande i en gemensam aktivitet, också för barn med begränsade 
språkliga resurser. Vad som ska göras finns inbäddat i sångaktivitetens struktur och innehåll och 
behöver inte förklaras.  

 
Ett annat exempel som ges är när några barn bygger pussel och de växlar språk som de talar i sin 
lek och i byggandet av pusslet. I pusselbyggandet sker ett växlande av språk men även i denna lek 
så kopplar barnen bilder ifrån pusslet med sånger ifrån tidigare samlingar. I leken börjar barnen 
sjunga om ekorren när de ser en bild på en ekorre på pusslet. Ett av barnen kopplar ekorren till 
tidigare sångsamling då de sjungit om ekorren. I det sista exemplet som ges så leker två barn och 
använder även i den leken sånger ifrån tidigare samlingar. De kopplar leksaker med sånger som 
de sjungit. (ibid, s. 92) menar att barnen använder sig av böcker i sina lekar. 
 

Observationerna i studien visar att barnen har tillgång till böcker vid lektillfällen. I samtliga förskolor 
förekommer att barnen initierar läsaktiviteter med läraren eller de andra barnen, men också att de 
sitter och tittar i böckerna själva. Böckerna är en del av rummet. I förskolorna finns en plats, ett rum 
eller en del av ett rum, som kallas för sagorum eller läshörna. Där finns olika typer av bilderböcker i 
en hylla eller lådor, en soffa eller madrasser och kuddar. Böckerna är huvudsakligen på svenska samt 
utgår från och beskriver en västerländsk kultur. I denna mening är svenska språket och svensk 
barnlitteratur ständigt närvarande i miljön 

 
(ibid, s. 154) gör en analys av barnens fria lek och deras användande av olika språk och språkliga 
uttryck.  
 

Analysen av lek, sång och leksaker (8.5a-b) visar hur en varaktig lekaktivitet skapas tillsammans av 
barnen med stöd i fysiska handlingar, sånger och musicerande med leksaker i miljön. Handlingar som 
att benämna leksaker med uttryck som är hämtade ur sångtexter och att börja sjunga sånger skapar en 
gemensam lekaktivitet. Sångerna (både orden och melodin) upprätthåller aktiviteten. Aktiviteten 
pågår i olika leksammanhang, både vid hamrandet och legobygget. 

 

Griebling (2011, s. 8 - 9) beskriver i sin studie de visuella språkets roll för att skapa kontakt med 
andra och att barnens behov av tillhörighet möts när barnen förhandlar om att delta i olika lekar.  
Flera exempel tas upp hur barn använder saker som de skapat för att delta i lek eller skapa 
kontakt. I artikeln ges ett exempel som visar på hur en flicka förhandlar och får chans att delta i 
en lek med hjälp av ett föremål hon själv skapat. 
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One day, Elizabeth was at the art table and a group of 5 year–old girls were on the other side of the 
room planning a play scenario. Elizabeth could hear the older girls saying ”I´ll be the mom” and ”I´ll 
be the big sister.” Elizabeth continued with her cutting and said, ”I’am the little sister.” Elizabeth 
taped two bottled caps together, first placing some small pieces of cut paper inside. When I asked 
what she was making, Elizabeth replied, ”I’am making athing for the little baby and I don’nt know 
what to do with her and I’m the sister. When the artwork was complete, Elizabeth walked over to the 
girls and said, ”Hey guys, I made a special present for you.”        

 
Barns kommunikation och språkanvändande i den fria leken 
Barnens olika lekar beskrivs i den valda forskningen som något som ger många möjligheter för 
kommunikation. Barnens lekar ger möjligheter till kommunikation som inte bara måste vara 
verbal. I leken bearbetar och utvecklar barnen sina språkliga kunskaper tillsammans med andra 
barn. Kultti (2012, s. 54 - 55) beskriver att en viktig del i barnens kommunikativa och språkliga 
utveckling är upprepning. Upprepning kan då ses på flera olika sätt. Upprepningar av egna, 
andras handlingar bland annat. 
 

I studien kategoriseras upprepning som att upprepa sina egna handlingar, att upprepa andras 
handlingar och att upprepa först andras och sedan sina egna handlingar. Vidare kategoriseras 
upprepning som enkel (exakt och reducerad) och komplex (utvidgad och utökad). Enkel upprepning 
har funktioner som att bekräfta, förklara och stötta konstruktionen av ett längre yttrande i samtal. I 
komplexa upprepningar lägger barn till ett nytt ord, ändrar grammatisk form, eller förändrar en fråga 
till ett påstående. Komplexa upprepningar refererar även till byte av perspektiv eller till att 
introducera ett nytt samtalsämne. 

 
(ibid) men att forskning visar på att det finns samband mellan barns deltagande i lek och 
upprepning. Vid upprepning av egna handlingar så blir sen deltagandet i olika lekar större. 
 

Barn med begränsade språkkunskaper kan delta i samtal med andra genom frekvent upprepning av 
sina egna ord och uttryck. Upprepning av egna uttryck används exempelvis istället för att ställa 
frågor, vilket sällan förekommer i samtal mellan barn. Komplexa upprepningar av andras uttryck 
tyder i sin tur på en utvecklad språklig färdighet för att delta i samtal. 

 
Ett begrepp som används i forskning för att beskriva barns imitation och upprepning av olika 
aktiviteter är skuggning. Björk-Willén (2007, s. 2136) beskriver skuggning som en typ av 
imitation. En syn på imitation kan handlar om att försöka likna någon annan och ta anspråk på 
någons identitet. Skuggning däremot har inte det som syfte. 
 

As will be demonstrated in the present analysis, children may replicate another player’s actions so as 
to adapt to – and gain access to – ongoing play activities, rather than playing at ‘being someone else’. 
For the current purposes, this practice will be termed shadowing. In shadowing, the current actor 
does not claim another participant’s identity, neither does s/he observably attempt to comment upon 
or ridicule the other participant. 

 
 (ibid)fortsätter förklara begreppet och vad det kan innebära. 
 

Like a shadow, the child imitates or repeats another participant’s verbal and/or nonvocal moves, 
such as postures, gestures, intonation, and pitch. Shadowing, as we will see, may be used to achieve a 
range of interactional goals, to display local competence, to display alignment between the 
participants and ultimately to gain or sustain participation. Shadowing, as it is used here, may be seen 
as a latched activity and a way of displaying local competence—that is, as a way of showing one’s 
knowledge of how to, as well as willingness to, take part in an ongoing activity 
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Skaremyr (2014, s. 54 – 55) beskriver olika kommunikativa redskap som nyanlända barn använder 
sig av när de börjar förskolan. Hennes studie visar hur barnen använder sig av skuggning. Hon 
beskriver hur ett av barnen använder sig av skuggning.  
 

Sara, som har engelska som sitt förstaspråk, följer sina kamrater på avdelningen på ett lyhört sätt, då 
hon kombinerar det verbala språket, kroppen och material, när hon repeterar, skuggar, det 
kamraterna säger eller gör med endast någon sekunds fördröjning. 

 

(ibid) beskriver att Sara använder skuggning som en strategi för att interagera med andra barn. 
Hon använder skuggning för att delta och kunna fortsätta delta i olika interaktioner.   
 

Skuggningen kan komma till uttryck på lite olika sätt, men oftast sker skuggningen genom att Sara 
iakttar och tar in sina kamraters aktioner och kort därpå utför en skuggande aktion genom att 
repetera kroppsrörelser och verbala uttryck som de andra barnen har utfört. Under den första 
perioden observeras Sara ibland endast skugga en kamrats uttal, ett ord eller mening, medan de leker 
tillsammans. För att sammanfatta kan man säga att Sara använder två olika typer av skuggning. En 
där hon skuggar sin kamrats kroppsliga och verbala handlingar och en där hon endast skuggar de 
verbala handlingarna. Gemensamt för de båda är det gemensamma fokus som sammanbinder 
barnens kroppar, verbala språk och material med den kulturella gemenskapen. 

 

Ljunggren (2013, s. 73) beskriver tre olika typer av lekar som barnen i hennes studie ägnade sig åt 
och vilken kommunikation som dessa lekar erbjöd. De tre olika typerna av lekar som hon 
beskriver är, aktionslek, konstruktionslek och lek med spel och pussel. (ibid, s. 78) menar att i 
aktionslekarna finns det många möjligheter till kommunikation. Dessa möjligheter till 
kommunikation skapas med hjälp av olika saker(artefakter) eller samspelet mellan barnen som 
blir till i barnens lek. Studien visar att barnen i sin lek bearbetar språkliga funderingar. I leken kan 
barnen fundera över hur ord låter och vad de betyder och ta hjälp av varandra i leken att få 
förståelse för olika begrepp. (ibid, s. 88 - 89) menar att genom använda olika saker i sina lekar så 
stimuleras barnens fantasi och i leken får barnen ett gemensamt meningsskapande. Leken får 
barnen in på språkliga reflektioner om begrepp. I byggandet av lego skapar barnen olika 
konstruktioner och det blir en kommunikation om detta där de diskuterar begrepp, testar nya 
begrepp och även skapar egna begrepp. (ibid, s. 97 - 98) menar att skillnader i de olika 
leksituationerna gör att barnen även får olika uttryck i sin kommunikation.  
 

Men även om det finns olikheter finns det även saker som upprepar sig i barnens kommunikation 
oavsett kontext.  Även om det framträder en variation, framkommer samtidigt också hur en del sätt 
att kommunicera på upprepas. Trots att barnen befinner sig i olika situationer, är de under hela dagen 
en del av en flerspråkig kontext. På grund av att barnen befinner sig i en flerspråkig kontext 
framträder i olika situationer ibland metaspråkliga sätt att samtala om språket. En del av variationen i 
barnens kommunikation utgörs alltså av ett likartat tema, och detta tema är kopplat till att barnen 
reflekterar kring språkets form. 

 
Skans (2011, s. 107, s. 109) beskriver i sin studie att barnen till största delen leker ensamma utan 
vuxna som deltar i leken. De vuxna är närvarande på det viset att de lyssnar in och ingriper om 
barnen har konflikter eller något barn är utanför. Men annars är de vuxna inte delaktiga och 
missar tillfällen då de kunnat bygga vidare på barnens initiativ som skapas i deras fria lek. 
Ljunggren (2013, s. 83) menar att pedagogerna har en viktig roll att ge barnen möjlighet att röra 
sig och vara aktiva även inomhus. I rörelselekar blir barnens kommunikation lättare. Ibland kan 
saker som barnen kan uttrycka i en gemensam rörelselek vara svårt att uttrycka med verbalt tal. 
(ibid, s. 92) beskriver förskolans roll att skapa gemensamma upplevelser tillsammans med barnen.  
 

Förskolan har således en mycket viktig uppgift vad gäller att rusta barnen med många upplevelser. I 
min studie ges barnen i legorummet möjlighet till samspel. Den till synes vardagliga händelse som 
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legoleken utgör är en pedagogisk aktivitet fylld av många erbjudanden till kommunikation. Barnen 
står mestadels själv för den pedagogiska aktiviteten, men den hade troligtvis inte uppstått om de inte 
fått möjlighet att på egen hand utveckla strategier till ett gemensamt samspel. 

 
Växlande av språk i barnens fria lek 
Något som beskrivs i den valda forskningen är hur barnen i den fria leken kan växla språk 
spontant och vad växlandet av språk kan bidra till språkutvecklingen hos de flerspråkiga barnen. 
Skolverket (2013, s. 29 – 30) beskriver olika syn som finns inom forskningen av begreppet 
kodväxling.  
 

Kodväxling är när man använder flera språk i ett samtal eller i en replik. Frågan ”Pratar’u español?” 
(Pratar du spanska?) är ett exempel, där både svenska och spanska används i samma sats. Fenomenet 
har väckt många forskares nyfikenhet under de senaste decennierna vilket i viss mån resulterat i en 
förändrad syn på den språkliga kompetensen hos personer som lever med fler än ett språk. Där man 
tidigare talat om bristande språklig förmåga på något eller flera språk, diskuteras numera helt andra 
orsaker och förklaringar till att individer växlar mellan olika tillgängliga språk. Det har visat sig att 
kodväxling till och med är vanligare hos personer som har en god språkbehärskning på de inblandade 
språken. 

 

(ibid) menar att man tidigare inom forskning har pratat om en fas av förvirring när barn 
kodväxlar. Att barnen växlar mellan språken skulle enligt den synen bero på att barnen under en 
period inte kan skilja mellan de olika språkliga systemen som finns i de olika språken barnen 
möter. Enligt den synen är det inte före barnet blivit tre år som de medvetet kan göra en 
kodväxling.  
 

Det mesta tyder numera på att barn som växer upp med flera språk kan skilja på språken redan från 
början och att det därför är irrelevant att prata om en förvirringsfas. Därför pratar man numera oftast 
om kodväxling bland både vuxna och barn. Inom olika forskningsinriktningar har man fokuserat på 
olika aspekter av kodväxling och på olika typer av växlande mellan olika språk. 

 
(ibid) menar också att kodväxling följer grammatiska regler. 
 

Det har visat sig att alla typer av kodväxling är grammatiskt korrekta och det gäller kodväxling i alla 
åldrar. Växlandet bryter alltså inte mot någon av de inblandade språkens egna regler. Kodväxling kan 
ske mellan olika yttranden, i det engelsk-svenska ”Look dad! Det snöar” (Titta pappa! Det snöar), 
såväl som inom ett enskilt yttrande, som till exempel i det svensk-ungerska ”Det är min nyuszi” (Det 
är min kanin) eller det svensk-katalanska ”Jag vill ha formatge” (Jag vill ha ost), men också inom 
enskilda ord, som i det svensk-engelska ” titta vad fort jag peddlar” där det engelska verbet ”pedal” 
(att trampa) används med svensk grammatik i den i övrigt svenska meningen. Att kunna kodväxla 
inom enskilda yttranden och än mer inom enstaka ord har ibland beskrivits som ett tecken på att man 
behärskar språken mycket väl. Att växla språk mellan yttranden skulle enligt detta synsätt inte ställa 
samma krav på den språkliga behärskningen av de olika språken 

 
 
Kultti (2012, s. 150 – 153) ger exempel ifrån sin studie hur barn använder sig av kodväxling i sin 
lek och hur det kan vara en resurs. Två barn leker skola, i leken så lägger barnen märke till ett 
pussel och börjar prata om detta.  
 

Pusslandet talas först om på bosniska (kommunikationsspråket i den tidigare leken). På initiativ av 
Liza läggs svenska ord till; DJURPARK, PASSA och EKORRE. Språkbyte sker på initiativ av Liza 
när hon går över till svenska. EKORRE uppmärksammas av Lejla, som börjar sjunga en sång om 
ekorren som barnen känner till från sångsamlingen (se kap. 5, s. 90). Ordet EKORRE inspirerar 
sålunda till att sjunga en sång. Den överordnade lekaktivitetens karaktär och innehåll förändras. 
Dijana sjunger med. Både språkalterneringen (användning av två språk) och bytet av 
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kommunikationsspråk (att tala svenska) utifrån de artefakter som miljön erbjuder har likheter med 
sångsamlingen som gemensam aktivitet (se obs. 8.1b). Benämning av föremål leder till att någon 
börjar sjunga en sång och andra hänger på. Ett flerspråkigt samtal framstår som bekant och 
oproblematiskt för samtliga deltagare och funktionellt i sammanhanget eftersom aktiviteten 
upprätthålls. 

 

5.4 Språkutvecklingens roll för att skapa förståelse mellan olika kulturer  
 
Det finns olika sätt som man kan se på kopplingen mellan språkutvecklingen hos en person och 
dens. kulturella identitet. Detta ges de exempel på i den funna forskningen, som visar att på ett 
samband mellan språk och kulturell identitet, men även visar att det finns olika syn på detta 
samband. Skaremyr (2014, s. 17) problematiserar synen på kopplingen mellan språkutveckling 
och kulturell identitet. Hon ger en bild av att forskningen om nyanlända barn fokuseras det mer 
på kulturell identitet än språkutveckling, Hon poängterar att de nyanlända barnen behöver möta 
både ny kultur och ett nytt språk. 
 

Forskning gällande nyanlända som individer i skolsystemet är ofta riktad mot deras identitet och 
erfarenheter av att invandra och har ett socialpedagogiskt eller sociologiskt perspektiv, snarare än ett 
språkligt. Att börja förskolan är, för de flesta barn och familjer, en stor händelse och en stor 
förändring 

 

(ibid, s. 18) ger exempel från forskningen som visar på språkets roll i mötet med en ny kultur. 
 

Sammanfattningsvis, att vara ny i ett språk och vara ny i förskolan beskrivs i forskning vara en 
individuell process som samtidigt verkar vara mödosam och ibland problematiskt. Avsnittet visar hur 
nyanlända behöver utveckla både kulturella och språkliga kunskaper i den nya miljön, 
förskolan/skolan, men inte hur det faktiskt går till, hur barn möter dessa kulturella och språkliga 
utmaningar. I forskning beskrivs också att strukturer i och utanför skolan har betydelse för 
nyanländas lärande och socialisering 

 
(ibid, s. 29) Beskriver Vygotskij syn på den koppling som finns mellan språk och en människas 
identitet och kultur.  
 

Enligt Vygotsky (1978) är språket det starkaste kulturella redskapet och han menar att intellektuell 
utveckling sker när tal och praktisk handling möts. Via språket kan människan utveckla sin identitet, 
öka sina kunskaper och utöva inflytande. Med hjälp av språket kan människan lösa utmaningar och 
problem men också påverka andra och bli påverkade av andra. Vygotsky anser att språket är vårt 
viktigaste medel för utveckling och lärande och utgör en förutsättning för tänkande och mentala 
processer som minne, associationer och perception. 

 
Skolverket (2013, s. 18 - 19) problematiserar kopplingen mellan språk och kulturell identitet och 
beskriver metaforen ”träd har rötter och människor fötter” 
 

Metaforen kan fungera som en påminnelse om vikten av att barn med utländsk bakgrund inte 
kategoriseras utifrån en idé om att de har sina rötter i ett annat land. Deras identifikationer utvecklas 
nämligen i samspel med den sociala kontext de växer upp i och blir del av. Även de språk barn talar 
ska ses som medel med vilka de skapar och återskapar både sin personliga och sociala identitet. Barn 
som talar fler språk kan ingå i flera språkliga gemenskaper men det behöver inte betyda att språk i sig 
återspeglar en persons kulturella, etniska eller nationella identitet. 

 
(ibid) menar att en vanlig uppfattning är att föräldrar och barn alltid delar samma modersmål och 
kulturella identitet. Att ha kunskaper i ett annat modersmål än svenska gör att ens kulturella 
identitet avviker från den svenska majoritetskulturen. Att ha kunskaper i flera språk leder 
automatiskt till en flerkulturell identitet, är ett äldre synsätt som inte alltid behöver stämma.  
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Visst kan det vara så att barn till invandrade föräldrar ingår i flera kulturella sammanhang, men det är 
ingenting som man alltid kan räkna med. Barn till invandrade föräldrar kan betrakta 
majoritetskulturen och majoritetsspråket som sin kultur och sitt modersmål. 
Enligt förskolans läroplan hänger språk och identitetsutveckling oupplösligt samman. Det kan tolkas 
på olika sätt utifrån olika perspektiv. Samtidigt påverkar sättet på vilket begreppet identitet definieras 
vår syn på relationen mellan flerspråkighet och identitetsutveckling. 

 
(ibid) ger en bild av att identitet kan delas upp i personlig och social identitet, något som kan vara 
viktigt för att förstå identitetsutveckling. Personlig identitet kan kopplas samman med tidig 
språkutveckling och är förståelsen och medvetenheten om sig själv som en unik individ. Genom 
språket kan man skapa en gräns mellan jaget och resten av omvärlden. Den sociala identiteten 
beskrivs stå för den grupptillhörighet som individen själv uppfattar sig tillhöra.   
 

Enligt den ursprungliga definitionen är social identitet individens kunskap eller föreställning om 
vilken grupp hon eller han tillhör. Med utgångspunkt i denna teoribildning har kultur, etnicitet och 
språk betraktats som viktiga aspekter av individers sociala identiteter. 
I dag uppfattas sociala identiteter mer i termer av identifikationsprocesser än i termer av något som 
individen har. Därmed betraktas identiteter som socialt konstruerade och föränderliga. 

 

Accepterande och användandet av barnens olika förstaspråk och kulturer 
Skans (2011, s. 72 - 74) visar med flera av sina exempel i sin studie på accepterande och 
användande av barnens olika förstaspråk. Framförallt under samlingarna i storgrupp. Där 
används ord och begrepp på olika språk samtidigt (även olika tecken) Vilket visar att det är 
accepterat att använda olika språk i kommunikationen på förskolan. Pedagogerna ser det som 
viktigare innehållet i de barnen kommunicerar än vilket språk som används. I studiens finns de 
flesta språk som barnen talar representerade bland personalen som då har samma modersmål 
som barnen. Men när ett barn har ett språk som inte finns representerat bland pedagogerna så 
försöker pedagogerna lära sig ord på de barnets språk så även dem ska känna att just deras språk 
är accepterat. (ibid, s. 118) beskriver även att accepterandet av olika språk visar sig i de material 
som finns på förskolorna i studien. 
 

Pedagogerna i studien arbetar mycket med att skapa en delaktighet och acceptans för alla barnen i 
gruppen, genom att barnens alla språk värderas lika. Pedagogerna uttrycker en vilja att genom olika 
strategier öka möjligheten för barnen att använda alla sina språk i förskolan. Förskolan har en stor 
samling sagoböcker på olika språk till vilka det finns en påse med saker som illustrerar sagan. Det 
finns även CD-skivor med sagor på olika modersmål och skyltar skrivna på barnens olika språk. Till 
det senare har föräldrarna tagits som hjälp för de språk som inte finns bland pedagogerna på 
förskolan. 

 
Brown Eleanor. D, Benedett Barbara, Armistead M. Elizabeth (2010, s. 113) beskriver att det 
barn från låginkomstbakgrund och från etnisk minoritet ofta upplever en stor skillnad mellan 
hemmiljön och den miljön som finns i förskolan. Användandet av estetiska uttrycksformer kan 
bidra till att skapa en bro mellan hemmiljön och skolmiljön. Användandet av konst i undervisning 
ger möjligheter för att bygga vidare på barnens kulturella kunskaper och att barnen kan använda 
sina olika traditioner i undervisningen. Uppmuntrandet av att delge sina egna erfarenheter och 
använda konsten olika uttryck, underlättar för de barn som använder ett annat språk än de som 
används i förskolan/skolan. Konsten kan då engagera dessa barn och höja värdet på de språk 
som barnen använder utanför förskolan och skolan.      

 
Henderson, Lasley (2014, s. 12) menar att lärare borde se möjligheter i skapande aktiviteter där 
barn paras ihop i mindre grupper och får spela rytminstrument eller måla tillsammans. Liknande 
aktiviteter är oftast något som får barnen att må bra, känna sig positiva inför att lära av varandra 
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och skapar en gemenskap. Estetiska uttryck kan användas för att barnen ska bli inspirerade att 
dela sina olika bakgrunder med varandra. Drama med olika kläder för pojkar och flickar kan 
skapa tillfälle att utforska könsroller och ett annat exempel är att barnen får måla sina familjer och 
delge med andra i barngruppen, för att barnen ska se och upptäcka de olikheter de har och få mer 
förståelse för varandras olikheter.  

 
Play as a form of art allows children to share their diverse backgrounds. Thoughtfully planned 
expressive art experiences should be developed in a manner that inspires children to share their 
differences and discover ways they are similar. One example of this might be placing male and female 
clothing in the dramatic play center and supporting children as they explore both gender roles. 
Another example is to encourage children to draw their families and share the pictures with 
classmates to nurture further understanding of the diversity within their class setting 

 

Kultti (212, s. 177) beskriver användandet och accepterandet av olika språk på förskolorna i 
hennes studie. Hon menar att studien visar att barnen socialiseras till att använda 
majoritetsspråket som används tidigt. De förstår tidigt att svenska är det språket som man 
använder när man gör en gemensam och styrd aktivitet. Barnens modersmål används vid tillfällen 
som vid olika lekar där modersmålslärare är delaktiga, eller med kompisar som delar samma 
modersmål. Hon menar dock att de flerspråkiga barnen tidigt lär sig byta språk efter situation.  
 

Barnen inkluderar flera personer (svensktalande barn och lärare) i kommunikationen genom att byta 
språk från modersmål till svenska (t.ex. obs. 6.4; 6.6). Detta tyder på att barnen i tidig ålder 
uppmärksammar vilket språk som är funktionellt i sammanhanget och att de håller isär sina språk i 
denna miljö. Detta resonemang har beröringspunkter med forskning som visar att anledningar till att 
barn byter språk är behov, kompetens och vem de talar med 
 

(ibid, s. 178) ger bilden av att andra språk än svenska görs osynligt på förskolorna i hennes studie.  
Andra språk görs osynliga genom att fokus är på likheter, igenkännande och det man upplevt 
tillsammans.  
Fokus därför inte lika mycket på olikheter och barnens modersmål.  
 

Det reser frågor om hur svenska som normspråk leder till ojämlika möjligheter till språklig utveckling 
i förskolan. Detta är viktiga frågor att uppmärksamma både i förskolans verksamhet och i forskning 
om förskolan. Samtidigt har svenska givetvis inkluderande funktioner genom att det är det språk som 
barnen har gemensamt 

 
McArdle, Tan (2012, s. 9) beskriver hur estetiska uttrycksformer kan hjälpa eleverna att ge uttryck 
för deras personligheter och olika kulturer när man inte delar samma modersmål. 
 

Through the multimodality of the arts, the images communicated much. But, in addition, we also 
learned more about the students through their shot selections, compositions of individual shots and 
combinations, editing, cropping, and, with their books, their decorative choices. Many of the students 
showed impressive sensitivity to the aesthetic component of the task, and their works spoke of their 
own unique styles and cultures. We feel safe in speculating that, had we asked the students to either 
write or tell us responses to our five questions, we would not have learned all that we did. 

 
(ibid, s. 18) menar att en syn som gör att konst och estetiska ämnen hamnar i utkanten av 
läroplanen, gör att man kan missa de möjligheterna för lärande, undervisning och metoder för att 
uttrycka känslor. Möjligheter som konst och estetiska ämnen kan skapa. 
 

While literacy and numeracy hold center stage in school curriculum, the arts have often been 
relegated to the outskirts of mainstream educational policies and practices. When the arts are pushed 
to the periphery of education, students are denied artistic methods to articulate their feelings, 
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experiences, and perceptions, and teachers are denied artistic ways of teaching and learning that can 
in fact enhance literacy and numeracy outcomes. 

 

5.5 Att koppla samman språkutveckling och konst med andra skolämnen 
 
Det finns olika sätt att se på relationen som finns mellan språkutveckling och kunskaper i andra 
skolämnen. Hur man ser på språkutvecklingen i relation till andra skolämnen påverkar vad man 
väljer att fokusera på i verksamheten. Antingen kan språkutveckling vara ett syfte i sig, något som 
man tar hjälp av andra ämnen för att utveckla. Eller så kan man välja att se på det som att 
språkutveckling är en del när man lär sig andra skolämnen, detta beskriver Skans (2011, s. 64) 
som menar att det är viktigt att lära sig språk, samtidigt som språk är ett verktyg för att utvecklas 
och läras sig inom andra ämnen. Arbeta med barnens språkutveckling utan att ha ett bestämt 
lärandeinnehåll gör att man inte utnyttjar hela förskolans verksamhet. (ibid) beskriver hur de olika 
synsätten kan få konsekvenser i planerandet av verksamheten.  
 

Om språkutveckling är vad barnen ska lära sig, så får det konsekvenser för hur-frågan. Då svarar den 
på hur barnen lär sig språk. Om istället olika ämnen eller teman är svaret på vad-frågan skulle hur-
frågan kunna vara språk, det vill säga att barnen ska lära sig ett bestämt innehåll genom språket. När 
språk är innehållet beskriver svaret på hur-frågan hur pedagogerna arbetar för att barnen ska lära 
språk. 

 

(ibid, s. 65) beskriver risken med att bara fokusera på språkutveckling i flerspråkiga förskolor. 
Gör man det finns risken att lärande hämmas i andra ämnen, då fokus helt tas bort från innehåll 
och bara läggs på språkutvecklingen. En syn som bara fokuserar på språkutveckling kan även 
bidra med att man kategoriserar barnen efter deras kunskaper i svenska och att man inte ser de 
flerspråkighet som en resurs utan ett problem.  
 
På liknande sätt kan man även se på estetiska ämnena och hur man kan koppla dessa till andra 
skolämnen. Brown, Benedett, Armistead (2010, s. 113) menar att integrera konst och estetiska 
ämnen i undervisningen står för att konst inte bara är ett objekt för, utan även är ett verktyg för 
lärande. Tidigare forsknings som presenteras visar på att konst och estetiska uttryck oftast 
används en viss begränsad tid i verksamheten och då värderas användandet av konst för att 
berika miljön högst. Användandet av konst för att utveckla kunskaper i olika ämnen värderades 
lägst.  
 

Full integration of the arts means that an early childhood curriculum incorporates music, creative 
movement, and visual arts as primary mechanisms for promoting school readiness skills. This study 
focuses on one type of full integration in which music, creative movement, and visual arts, as well as 
standard homeroom or 
early learning classes, take place as part of the daily schedule and function as co-equal means for 
promoting language, literacy, mathematics, science, and other skills. 
 

(ibid) hävdar att mycket av forskningen inte fokuserat på hur konst kan integreras fullt ut i 
undervisningen och hur konst kan användas för utveckling inom andra skolämnen. Men att detta 
ämne har stora möjligheter och borde forskas vidare på. Brown, Benedett, Armistead (2010, s. 
114 - 115) ger fler exempel på integrering av konst i undervisningen när förskolan i studien och 
dess konstberikande program presenteras i artikeln.  
 

Kaleidoscope Preschool in 1990 to promote school readiness via arts enrichment, for young children 
at risk. The founders hoped that early arts experiences might develop artistic abilities and provide 
varied channels for acquiring school readiness skills. In particular, the founders expected that 
children from racial/ethnic minority backgrounds might benefit from the cultural relevance of arts 
education, and that those showing language-based learning 
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delays related to poverty might benefit from the multiple modes of learning. 
 

(ibid) fortsätter beskriva förskolan och tar upp några tidigare studier som gjorts av förskolan och 
dess program. Dessa studier har motiverat till mer utredning av programmet och efter det 
skapades en checklista som används i det dagliga arbetet. Checklistan kopplar samman 
användandet av konst med andra ämnena som är med i verksamheten. Några exempel på hur 
konst kopplas samman med andra ämnens ges också i artikeln. 
 

Early learning themes guide instruction in the early learning and arts classes. For a given period of 
time, one theme represents a common organizing principle. If the theme is “shapes,” for example, 
children learn about shapes by labeling shapes in their early learning class, painting shapes in art, 
forming shapes with their bodies in creative movement, and picking instruments of different shapes 
to play in music. If the theme is “patterns,” children practice patterns with numbers in their early 
learning class, patterns with geometric shapes in art, patterns of movement in dance, and patterns of 
rhythm in music. Teachers build bridges between home and school by bringing various cultural 
traditions into the classroom, and by creating opportunities for children to express themselves as they 
learn about early learning themes. The core concepts are reinforced through different classes and 
sensory modalities, over the course of a single day, as well as across a week. Themes are repeated 
periodically, and developed with increasing complexity across the year. The assessment corresponds 
to this curricular approach and allows for evaluation of the tenability of this type of integrated arts 
for early childhood. 
 

 (ibid) kommer även till liknande slutsatser efter de två aktuella studierna som artikeln berör. 
 

Yet the present study suggests that the arts may be successfully integrated to promote development 
in early learning domains. In almost all cases, Kaleidoscope teachers reported observing children 
practice the language, literacy, math, science, and other 
school readiness skills tapped by the curriculum-based checklists, in their arts classes. Music, creative 
movement, and visual 
arts may function as mechanisms for children’s development of pre-academic skills. Furthermore, 
these arts components 
may provide children with unique opportunities for skill development.  

 

Skans (2011, s. 94, s. 101) ger exempel på detta med att koppla ihop estetiska områden med andra 
ämnen. En pedagog tar med sig två barn in i ateljén för att de ska få måla en bild med tulpaner. 
Att måla tulpaner hängde ihop med den månaden som var. I denna aktivitet ges inget språkstöd 
med bild eller något föremål för att kunna ha ett samtal om vad en tulpan är, för att prata om 
våren eller prata om den månad som var. Resultatet, den färdiga bilden blir det som får fokus, 
istället för att man skulle kunna kombinera skapandet med språkutveckling. Även andra skapande 
aktiviteter planerades och genomfördes i smågrupper, med mer tid. Trots mer tid för pedagog 
och barn interaktioner så tas dessa tillfällen inte vara på för att prata om begrepp eller arbeta med 
språket. Resultatet som skapas är det som är det som är centralt. 
 
McArdle, Tan (2012, s. 9) ger exempel på hur man både använder estetiska uttrycksformer som 
ett kommunikationssätt, men samtidigt lär ut begrepp som är specifika för de estetiska området 
som används. I projektet ska eleverna göra självporträtt och blir introducerade till projektet av en 
bildlärare som visar egna bilder. Hon berättar hur hon använder sina bilder för att uttrycka 
känslor. Hon visar även andra konstnärers bilder som inspiration. Men hon förklarar även 
begrepp på engelska för de nyanlända eleverna, begrepp som berör bildämnet. 
 

While sharing these artworks, Sue talked about the structures of art as language – the elements, 
content, composition, and the principles of design. She also pointed out the skills and techniques 
used – such as brush strokes, drawing, focus, zooming, cropping, and pastiche. The students 
embraced the vocabulary of the arts, and we often heard them quietly repeating new words to 
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themselves and us (e.g., color, texture, pattern, closeup, long shot). As Sue talked, the students were 
very attentive and also keen to look through the art books distributed around the table. As we talked, 
key words were written up on the whiteboard, providing cues for English language acquisition. 

6.Metoddisskusion 
 

 I detta kapitel kommer jag diskutera metoden och genomförandet av denna studie. 
   

6.1 Personlig diskussion om planerandet och genomförandet av denna studie 
 
Denna studie är inte mitt första examensarbete, redan hösten 2012 påbörjade jag ett 
examensarbete. Jag fick rådet av min handledare att börja om, att inte fokusera på de jag tidigare 
skrivit. Även om jag började om på nytt i denna studie är min gamla studie ändå relevant, 
eftersom det var erfarenheterna ifrån det gamla arbetet som jag hade med mig när jag började 
skriva på detta arbete. Eller snarare bristerna på erfarenheter som påverkade många av de val som 
jag gjorde i arbetet med denna studie. När studien skulle påbörjas visste jag bara att jag ville skriva 
en litteraturstudie, men jag insåg snabbt att förutom valet av metod, fanns ingen plan för hur 
arbetet med studien skulle gå till. Studien hade inget tydligt syfte och metoden var inte utarbetad.  
 Eftersom jag kände att jag inte hade förståelsen för hur en litteraturstudie skulle genomföras så 
blev Barajas, K Forsberg, C. & Wengströms (2013) metodbok ”Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar”. En stor hjälp i 
mitt arbete och gav förståelsen för systematisk litteraturstudie som metod. Innan hade jag inte 
förståelse för begreppet systematiskt, men under arbetes gång blev det en viktig del av metoden. 
Begreppet systematisk fick en innebörd för mig och jag har under arbetets gång lärt mig att arbeta 
mer systematiskt. En tydlig plan gjordes upp för studien med en mer utarbetad metod. Detta 
innebar att jag reflekterade på ett helt annat sätt än tidigare över urvalskriterier, sökord, databaser 
jag skulle använda, hur granskningen av vald forskning skulle redovisas och gå till. Mycket 
förarbete gjordes innan jag började med själva sökningen.   
 
Efter denna studie har jag kommit till den slutsatsen att det hade underlättat om jag begränsat 
mig ännu mer, med tanke på att detta är en studentuppsats, med en enligt mig väldigt begränsad 
tid. Något som jag hade kunnat göra är att begränsa mig till svenska databaser för att gå djupare 
in på den svenska forskningen. Men allra helst hade jag egentligen velat fördjupa mig i ämnet 
ännu mer. Efter att ha genomfört och skrivit denna uppsats så har jag fått ett intresse för att 
forska på högre nivå. Det är något jag aldrig trott tidigare att jag skulle få intresse för. Det som 
skapat intresset är den biten att kunna fördjupa sig i ett ämne under en längre period. Det känns 
som att när uppsatsen nu är färdig är det bara början. Områdena för studien är områden som jag 
är väldigt intresserad av, det var därför det var svårt för mig att begränsa mig. 
Jag kommer ta med mig min nyfikenhet och mina erfarenheter från denna studie ut i mitt yrke 
som förskollärare. Jag har mer kunskaper nu i att söka efter relevant och aktuell forskning. Något 
som jag kommer ha nytta av när jag vill söka efter nya idéer till min verksamhet för de barn som 
jag senare kommer arbeta med. Jag känner nu att jag fått redskap och bättre förståelse för hur 
man kan koppla samman forskningen med det dagliga livet. Jag har fått redskap som underlättar 
när man ska koppla verksamheten till en vetenskaplig grund.      
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6.2 Reliabilitet  
 
I detta stycke kommer denna studies validitet och reliabilitet diskuteras. Barajas, Forsberg och 
Wengströms (2013, s. 103) Beskriver att ”Reliabilitet kan definieras som mätmetodens förmåga 
att vid upprepad mätning av konstant fenomen ge samma mätvärde, det vill säga i vilken 
utsträckning resultatet blir detsamma vid upprepade mätningar”. vidare beskriver (ibid) tre termer 
som kan användas när man diskuterar reliabilitet 
 

Reliabilitet kan diskuteras i termer av ett mätinstruments replikerbarhet (att ge samma resultat vid två 
mättillfällen), tillförlitlighet (frånvaro av slumpmässiga fel) eller precision (förmågan att mäta 
gradskillnader i en variabel).  

 
Reliabiliteten för denna studie var något som jag genomgående under hela arbetets gång, försökt 
arbeta för att göra så hög som möjligt, utefter mina egna förmågor. Min erfarenhet efter 
genomförandet av denna studie är att för att ge en studie hög reliabilitet måste man vara 
medveten om sig själv som författare, men även kunna bortse ifrån sig själv, be någon annan om 
hjälp och se om de uppfattar arbetet på ett annat sätt.  
 
I sökprocessen valde jag att dokumentera alla sökningar i flera steg. Vid varje sökning så mailade 
jag eller sparade på annat vis all information som kommit fram vid sökningen. Antal titlar, namn 
på titlarna, vilken databas, vilka sökord och vilken upplaga (ifall samma titel hittades med annan 
upplaga vid samma sökning) Informationen sparade jag i ett Worddokument. Detta gjorde att jag 
kunde gå tillbaka och dubbelkolla alla träffar och få en snabb överblick på alla genomförda 
sökningar. Detta gjorde jag till största delen på grund av att jag är medveten om mig själv och hur 
jag arbetar. Att vara systematisk i mitt arbete är inte min starka sida, då jag lätt är överallt och kan 
tappa fokus på det jag gör. För att hela tiden ha koll på vad jag gjort tidigare, var därför detta 
dokument och mitt extremt noga dokumenterande av sökprocessen en stor hjälp för att öka 
arbetets reliabilitet. Under hela arbetet har jag gått tillbaka och dubbelkollat de jag gjort. Detta har 
skett i olika omgångar under arbetets gång. När jag valde bort forskning i första steget utifrån 
namnet på den funna forskningen, kollade jag igenom namnen igen vid senare tillfälle för att se 
om jag missat något av intresse. Trots detta kan jag ha missat forskning som kan ha vart relevant 
för studien, eftersom namnet inte ger en hel bild av innehållet i studierna. I denna studie 
genomfördes många sökningar i olika databaser, vilket gav en stor mängd träffar vid varje 
sökning. Med tanke på detta kan relevant forskning ha missats, eftersom det var stort material att 
granska.  
 
De resultaten som beskrivs i tabellerna, som t.ex. databas, antal träffar, sökord och avgränsningar 
har dubbelkollats genom att sökningarna som beskrivs har gjorts igen senare vid annat tillfälle. 
Detta för att minska risken för fel och för att se så inte sökningen vid ett senare tillfälle gav helt 
annat resultat. Min uppfattning är att om man går tillbaka som jag valde att göra och t.ex. gör en 
sökning egen eller annat moment i sin studie, under arbetets gång, så ökar det reliabiliteten i flera 
steg. Dels kan man upptäcka om man varit otydlig och behöver beskriva tydligare hur man utfört 
arbetet för framtida läsare. På så vis ökar möjligheten att både en själv och andra kan göra 
momentet igen och få samma resultat. I denna studie har sökningarna gjort via nätet, som 
ständigt förändras och det läggs till ny information. Därför är det inte säkert att exakt samma 
resultat går att få vid senare sökningar. Men i mina tabeller och i referenslistan har jag noga 
beskrivit sökningarna och resultatet av dem, för att sökningarna ska kunna göras igen med 
liknande resultat.  
             
 



62 
 

6.3 Validitet   
 
I detta stycke kommer denna studies validitet att diskuteras. Barajas, Forsberg och Wengströms 
(2013, s. 105) beskriver validitet och menar att ”Med validitet avses ett instruments förmåga att 
mäta det som avsett att mätas.” enligt (ibid, s. 99) så spelar den externa och interna validiteten en 
viktig roll för hur trovärdigt en studies resultat är. (ibid) beskriver intern validitet och menar att 
intern validitet avser tillförlitligheten hos resultatet i en undersökning. En viktig del i att bedöma 
intern validitet är om man kan dra slutsatser hur olika variabler påverkar varandra och därför kan 
påverka resultat. Exempel på variabler som ges är olika kontrollgrupper som finns med i en 
studie och jämförs med varandra. (ibid, s. 100) menar att extern validitet beskriver i vilken grad 
resultatet går att generalisera från ett urval till en population. En bristande extern validitet kan 
göra det svårt att jämföra och koppla resultatet mellan olika grupper.  
 
Något som påverkat denna studies validitet är bland annat valet av sökord och kombinationen av 
sökord vid sökningarna. Även valet av databaser, mängden sökningar och begränsningar vid de 
olika sökningarna som användes, påverkade studiens resultat. Jag gjorde många sökningar och 
använde många olika sökord för att få en bred bild. Det visade sig dock bli svårare än jag räknat 
med att dra några slutsatser ifrån den funna forskningen, mycket på grund av att sökprocessen 
tog lång tid och gav mycket material, men inte som var kopplat till alla tre områden för denna 
studie. Vid sökningar vid DiVa gjorde jag avgränsning på svenska studier vid några av 
sökningarna, vilket påverkade antal träffar på engelska litteratur. Samtidigt så valde jag att söka 
med engelska sökord på andra databaser som mer var inriktade på utländsk forskning. Detta 
gjorde ändå att jag kan bedöma att studien har fått en bred sökning i olika databaser som är 
anpassade för olika typer av forskning, både på svenska och engelska.  
 
Hade jag valt att bara söka på svensk litteratur och inte använt lika många databaser hade det 
kunnat påverka resultatet, eftersom jag dels kunnat ha tid att söka via litteraturförteckningar efter 
annan forskning, även göra en djupare sökning om jag haft mindre urval. För någon med 
begränsad kunskap i hur man genomför en litteraturstudie är mitt råd på vägen att fundera på att 
begränsa arbetet mer. Jag valde tre stora områden som var för sig har forskats på mycket tidigare 
och jag valde att ta med både svenska och engelska studier. För att få tid för granskning, analys 
och få möjlighet att göra ett urval på vetenskaplig grund, är därför begränsning väldigt viktigt att 
resonera kring. Risken med att göra arbetet för stort är att man inte får tiden för att göra 
trovärdig analys av forskningen man funnit. Speciellt när man är ovan vid metoden kan det vara 
ett första steg att lära sig grunderna genom att bara söka på svenska studier, begränsa området för 
studien, begränsa vilka databaser man väljer eller sökord.  
 
I den funna forskningen fanns lite material som kopplar ihop de olika områdena språkutveckling 
och estetiska lärprocesser till flerspråkiga barn. Vilket påverkar den externa validiteten i min 
studie. Resultatet av denna studie visar ändå på att områdena för min studie och 
forskningsfrågorna är aktuella och är intressanta inför vidare forskning.  
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7.Resultatdiskussion 
 

I denna del kommer studiens resultat diskuteras med fokus på studiens frågeställningar och syfte. 
Mitt eget intresse när jag gjorde denna studie var att undersöka tidigare forskning om estetiska 
uttrycksformer och hur de kan stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Studiens syfte var 
att undersöka hur olika estetiska och språkliga uttrycksformer kan användas som stöd i arbetet 
med barn som har en annan kulturell bakgrund än svensk och som har svenska som andraspråk. 
 

1. Hur kan olika estetiska och språkliga uttrycksformer användas för att stödja 
språkutvecklingen hos barn med annan kulturell och språklig bakgrund? 
 

2. Vad finns det för likheter och skillnader med att lära sig ett eller flera språk och hur 
påverkar dessa språkutvecklingen? 
 

3. Vad tar tidigare forskning upp som viktiga områden när de gäller flerspråkiga barns 
utveckling av flera språk? 

 
4. Hur kan flerspråkiga barns språkutveckling påverka deras utveckling och kunskaper i 

andra ämnen?  
 

5. Kan arbetet med språkutveckling bidra till ökad förståelse mellan olika kulturer och vara 
ett viktigt stöd för barn som har annan kulturell bakgrund än svensk?  
 

7.1 Estetiska lärprocesser och språkutvecklingen hos flerspråkiga barn 
 
I denna del kommer jag diskutera resultatet utifrån denna studies tre första frågeställningar, hur 
olika estetiska och språkliga uttrycksformer kan användas för att stödja språkutvecklingen hos 
barn med annan kulturell och språkliga bakgrund. Likheter och skillnader i att lära sig ett eller 
flera språk och det samband som finns mellan språkutveckling hos flerspråkiga barn och deras 
utveckling i andra ämnen.   
 
Estetiska ämnenas roll för språkutvecklingen hos flerspråkiga barn 
Men min studies resultat ger flera intressanta exempel på hur olika estetiska uttrycksformer kan 
användas för att ge stöd i språkutvecklingen hos barn med annan språklig och kulturell bakgrund. 
I den funna forskningen så beskrivs skriftspråket och talet vara normen när man talar om språk 
och användande av språk. Skolverket (2013, s. 35 – 36) beskriver även att i Sverige är 
enspråkighet normen, vilket gör att synen på vad som är språklig kompetens blir snäv och utgår 
ifrån en idealbild, som är enspråkig, verbal och skriftspråklig. De formella sidorna av språket blir 
det man mer utgår ifrån. Denna bild av att det verbala språket och skriftspråket är en norm 
beskriver även McArdle, Tan (2012, s. 4) och Henderson, Lasley (2014, s. 11). Men vad den 
funna forskningen ovan menar är, att trots denna norm så finns många andra språkliga uttryck än 
skriftspråket och talet, som också är en del av språket och kan användas som stöd i 
språkutvecklingen. Skolverket (2013, s. 35 - 36) menar att man kan utmana den flerspråkiga 
normen genom att ha en vidgad syn, i denna vidgade syn kan andra delar av språket tas med och 
inte bara innefatta de olika språk barnen talar, utan olika varianter av språken, som olika dialekter 
eller andra alternativa uttryckssätt för språken än de verbala och skriftspråkliga.    
    

Bild, sång, musik, drama, rytmik, dans och rörelse ses ofta, jämfört med tal och skrift, som mer 
universella och allmängiltiga uttryckssätt som i relativt hög utsträckning kan förstås eller avkodas 
oavsett språklig kompetens. Men för talspråk och i ännu högre grad skriftspråk blir gränserna mellan 
det vi vanligtvis ser på som olika språk skarpare och kraven på formell kompetens och förståelse 
högre. På sätt och vis är detta självklart och tanken är inte att fullt ut likställa olika uttryckssätt med 
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varandra. Inte heller ska vikten av ett välutvecklat tal- och skriftspråk för att klara sig i samhället 
förringas. Å andra sidan skapar tal- och skriftspråkets särställning föreställningar kring språk och 
olika språk som något mer komplicerat och mer svårtillgängligt än andra uttryckssätt. 

 
Jag tycker denna beskrivning är intressant och beskriver den syn som den funna forskningen vill 
ge av estetiska uttrycksformer och av användandet av dessas roll för språkutvecklingen hos 
flerspråkiga barn. Estetiska uttrycksformer beskrivs som ett alternativt sätt att kommunicera och 
uttrycka sig genom. Att använda estetiska uttrycksformer ställer inte samma krav på kunskaper i 
ett språk som talet och skriftspråket gör. Om man inte kan många ord kan icke-verbala 
uttrycksformer användas. Denna studie visar på att estetiska uttrycksformer kan vara just icke – 
verbal och som därför kan bidra med ett sätt att kommunicera när man inte kan tala eller göra sig 
förstådd på ett språk på ett annat sätt. Kultti (2012, s. 172) visar att användandet av olika 
kommunikationssätt kan bidra till språkutvecklingen.  
 

Betydelsen av de kommunikativa resurserna som gruppaktiviteter erbjuder visar på intressanta 
resultat för barnens deltagande. Sångsamling och sagostund, som per definition karaktäriseras av 
språklighet, erbjuder barnen möjlighet att observera och att använda fysiska och/eller språkliga 
handlingar (samt musicera). Exempelvis innefattar sångsamling relativt lika villkor för deltagande då 
den karaktäriseras av sånger som inkluderar gester (s.k. rörelsesånger). I sådana aktiviteter finns ett 
stort utrymme för varierat individuellt deltagande, något som passar väl in i förskolans verksamhet 
och pedagogiska agenda (se ovan). Skillnader i barns språkliga kunskaper behöver därmed inte bli ett 
hinder för deltagandet. 

 
Studien ger alltså exempel på hur användandet av estetiska uttrycksformer kan underlätta för barn 
som inte talar majoritetsspråket, och göra det lättare för dem att kunna delta i gemensamma 
aktiviteter trots språkliga skillnader. Om man ska beskriva användandet av ett specifikt estetiskt 
ämne eller en specifik estetiska uttrycksform och dess roll för språkutvecklingen, så är det främst 
musik och användandet av bilder som de ges exempel på i den funna forskningen. Bilder och 
även andra föremål beskrivs i den funna forskningen förstärka språket och används för att 
visuellt kunna beskriva ett ord. Kultti (2012) och Skans (2011) beskriver bland annat detta i sina 
studier och ger bilden av hur man kan diskutera kring bilder ifrån sagoböcker och hur bilder 
används i både i sagostunder och sångsamlingar för att visa centrala begrepp som berörs i 
samlingen. Andra föremål som används kan vara personliga dockor, fotografier eller andra 
föremål som visuellt kan visa och symbolisera det man vill kommunicera kring.   
 
Musik språkliga funktion beskrivs bland annat av Ehrlin (2012, s. 159, 148 och 91). Hon ger en 
bild av att med musik så får barnen möta begrepp som de inte använder aktivt själva än, de möter 
olika meningsbyggnader, de får ta del av olika språkljud och språkrytmer. Språkrytmer beskrivs ha 
betydelse för förmågan att tala. Något som lyfts fram som språkutvecklande i musikaktiviteter 
och viktigt för flerspråkiga barn är sångtexter. Genom att sjunga samma sånger, med samma 
texter och ord så får barnen repetition av ord. Genom att använda bilder så förstärker man 
ordförståelsen ytterligare. Även olika rörelser som används till sånger som använts i 
sångsamlingar beskrivs stärka ordförståelsen. Det är genom repetitionen och mötet av olika ord i 
olika sammanhang som beskrivs vara det som ger stöd i språkutvecklingen för de flerspråkiga 
barnen när de deltar i olika sångsamlingar.  
 
Skillnader och likheter i språkutvecklingen hos enspråkiga eller flerspråkiga barn 
Studiens resultat visar att oavsett vilket språk barnen har som modersmål, finns det likheter i hur 
barnen utvecklar sitt första språk. Skolverket (2013, s. 21 - 24) ger en bild av att alla språk 
utvecklas på samma sätt i början. När barnen börjar använda sitt språk är det genom joller och 
under den perioden så är språken som mest lika och barnen använder alla språkljud. Den första 
skillnaden mellan olika språk beskrivs bli synliga redan efter barnen börjar jollra. Beroende av 
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omgivningen och det språk som människor runt omkring använder, så lär sig barnen använda 
språkljud som är kopplade till det språket som talas i omgivningen. När barn lär sig de första 
orden kopplar dem orden till ett sammanhang, som olika händelser och saker i sin omgivning. 
Redan den beskrivningen visar på den roll miljön och omgivningen har för språkutvecklingen. 
Resultatet visar på att språkutveckling i den funna forskningen ses ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Bland annat Ehrlin (2012, s. 58) beskriver språkutveckling med vygotskijs syn, att 
språket är ett verktyg och en länk mellan en människa och omvärlden. 
 

För Vygotskij är alltså språket ett redskap och en länk mellan människan och omvärlden. Det är 
genom språket människan kommunicerar med omgivningen, och det är i det språkliga sociala 
samspelet som hon utvecklas och förändras i sitt tänkande och handlande. Barns möjlighet att 
utveckla sin begreppsförståelse utgör därför nyckeln till språkutveckling. Genom språket sätter vi ord 
på våra tankar och genom tanken formulerar vi underlag för vårt språk.  

 
Det finns olika syn på hur barn lär sig flera språk, något som skolverket (2013, s. 23 - 24) 
beskriver. De beskriver skillnaden om barnet lär sig ett nytt språk simultant (att barnet lär sig ett 
nytt språk samtidigt som ett annat språk) eller successivt (att barnet lär sig ett nytt språk när man 
redan utvecklat grunderna i ett eller flera språk redan tidigare) när barnen lär sig två språk 
samtidigt så liknar språkutvecklingen den hos enspråkiga barn. Ehrlin (2012, s. 59) beskriver även 
vygotskijs syn på språkutveckling hos flerspråkiga barn.  

 
Vygotskij intresserade sig också för människans förmåga att lära in ett främmande språk. Han ser 
skillnader i inlärningsbetingelser när ett barn lär modersmålet och när någon lär ett främmande språk, 
men också hur de gemensamma principerna i språken kan stärka varandra. Modersmålets semantiska 
sida finns som en resurs i inlärandet av ett främmande språk. Det faktum att språket beskrivs som 
tänkandets redskap, och att flera språk utgör resurser för tänkandet, stärker antagandet att Vygotskij 
såg inlärning av flera språk som ett naturligt och mänskligt fenomen 

 
Studiens resultat visar på att alla barns språkutveckling i grunden är lika och börjar i barnens 
behov av att förmedla sig till omgivningen. Min reflektion utifrån denna studies resultat är att det 
kan vara viktigt att både se likheter och olikheter när man talar om språkutvecklingen hos 
flerspråkiga barn. Framförallt tänker jag att det kan vara viktigt att se det som är lika i språken när 
man arbetar med små barn och om man inte kan ett barns förstaspråk. Om man som pedagog 
inte har kunskaper i barnets förstaspråk, så behöver inte det betyda att man inte kan vara med 
och utveckla barnets språk på något vis. Man kanske inte behöver ha fokus hela tiden på 
olikheter mellan språken, utan se likheter också.  
 
Oavsett barnens språk påverkar miljön omkring. Den respons barnens får för sina försök att 
påkalla uppmärksamhet från omgivning är lika viktigt, oavsett om barnen håller på att lära sig ett 
eller flera språk. Barnen är i lika stort behov av att få ett sammanhang när de ska lära sig nya ord 
och begrepp, oavsett på vilket språk de gäller. Barnen kan behöva höra ett begrepp i olika 
sammanhang innan de förstår det. Detta gäller oavsett språk. Dessa gemensamma saker i 
språkutvecklingen kan man arbeta med oavsett om man kan barnets språk eller inte tänker jag. 
En del i detta kan vara att använda estetiska uttrycksformer, som inte ställer samma språkliga 
krav, men som ändå ger möjligheter att uttrycka sig. Så även om man som pedagog inte kan 
barnets förstaspråk, har förskolan en viktig roll för de flerspråkiga barnen, genom att ge barnen 
upplevelser, använda alternativa sätt att kommunicera och genom att låta barnen få möjlighet att 
möta svenska språket.  
 
Kopplingen mellan olika utvecklingsområden och olika ämnen i förskolan och skolan.  
Denna studies resultat visar på den olika syn man kan ha på kopplingen mellan olika 
utvecklingsområden och hur man kan integrera dessa med varandra. Hur man ser på ett ämne 



66 
 

eller utvecklingsområde som pedagog påverkar tydligt vad barnen lär sig. Så därför visar studiens 
resultat tydligt på att det är viktig att tänka igenom vad man som pedagog vill att barnen ska 
utveckla och lära sig av en aktivitet. Om man har en musikaktivitet med syfte att stödja barnens 
språkutveckling blir språkutvecklingen i fokus. Om man har en musikaktivitet med fokus på att 
barnen ska bli musikaliska hamnar inte språkutvecklingen i fokus. Så en aktivitet kan bli en helt 
annan beroende på hur man väljer att integrera ämnen med varandra eller vad man anser syftet 
med aktiviteten ska vara.  
 
Ehrlin (2012 ger exempel på hur flera av pedagogerna var osäkra inför musik, för att de hade 
synen att musikaktiviteterna hade som syfte att bidra till barnens musikaliska förmågor. Men när 
syftet ändrades till att musikaktiviteterna kunde bidra till barnens språkutveckling blev 
utgångsläget ett helt annat inför musikaktiviteterna. Så studien resultat visar att synen man har 
och vad man har för syfte med att t.ex. använda en specifik estetisk uttrycksform, är det som 
avgör om användandet av denna uttrycksform blir språkutvecklande och i vilken grad den kan ge 
stöd för språkutvecklingen.      
 
Studien resultat visar på att vad - frågan är viktig att tänka igenom och att variation, byte av fokus 
vid återkommande aktiviteter (Som t.ex. en sångsamling) kan bidra ned andra kunskaper än om 
syftet bara är på samma område. Studien visar exempel på att, även om man har som fokus att 
stödja barnens språkutveckling och använder olika estetiska uttrycksformer som stöd för detta, så 
finns det andra utvecklingsområden barnen kan utveckla vid användandet av olika estetiska 
ämnen. Ett exempel är användandet av bilder på samlingarna i skans studie. Fokus var då på 
språkutveckling men inte på bildämnet i sig. Bilder användes som stöd i kommunikationen och 
förtydligande av ord. Fokus på språkutveckling var då mest vid samlingarna, men vid andra 
aktiviteter var det inte lika tydligt. Som vid skapande i smågrupper, där barnen fick måla bilder 
utifrån ett specifikt syfte, då användes inte möjligheten som fanns för språkutveckling även i den 
aktiviteten. Pedagogerna hade vid detta tillfälle kunnat koppla samman språkutveckling och bild 
på ett annat sätt. Pedagogerna hade kunnat benämna och använda ord för olika redskap inom 
bildämnet som använts. Vilket Skans (2011, s. 94, s. 101) ger exempel på.   
 
Barns fria lek  
Studiens resultat visar på att barns lek är viktigt för språkutvecklingen för flerspråkiga barn. Det 
intressanta för denna studies syfte är de exempel som beskrivits i den funna forskningen om 
barnens användande av estetiska uttrycksformer i den fria leken. I flera av exemplen använder 
barn olika estetiska uttryckssätt i sin fria lek. I leken använder barnen både verbala och 
ickeverbala uttryckssätt. I leken skapar barn förståelse och bearbetar tidigare erfarenheter. Något 
som Ljunggren (2013, s. 73) visar på i sin studie. I flera exempel så använder sig barnen av 
erfarenheter ifrån styrda och planerade aktiviteter i sin lek. Flera av dessa exempel är att barnen 
leker sångsamling och använder föremål, liknande upplägg och samma sånger som de tidigare 
använt när de deltagit i en styrd och pedagogledd sångsamling. Bland annat Skaremyr (2014, s. 59 
– 62) ger exempel på detta i sin studie. Dessa exempel visar på hur barn lär av varandra och 
utvecklas i den fria leken, Skaremyr (2014, s. 54 – 55) beskriver bland annat hur barnen i den fria 
leken använder sig av skuggning, för att ta in och skapa förståelse för det nya språket som talas i 
förskolan. I barnens lek så kan de flerspråkiga barnen använda sig av kodväxling. Vilket av 
skolverket (2013, s. 29 – 30) beskrivs som att barnen att barnen byter språk mitt i ett samtal eller i 
en mening. Kodväxling sågs tidigare som att barnet hade en period av förvirring och hade svårt 
att skilja mellan språken. Men denna syn har ändrats och kodväxling ses oftare hos barn med god 
språkbehärskning. Det intressanta i skolverket (2013) beskrivning av kodväxling är att den följer 
grammatiska regler för de språk som man växlar mellan. Vilket visar på de språkliga resurser som 
finns i barnens kodväxling och att leken är en viktig del i barnens lärande av ett nytt språk. 
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Dessa exempel ifrån barnens lek visar också att olika lärprocesser används om det är styrda eller 
mer fria aktiviteter. Studiens resultat ger exempel på att fria leken ger möjligheter för lärande som 
man som förskollärare kan ta till vara på. Något som Skans (2011, s. 107, s. 109) beskriver i sin 
studie. Studiens resultat visar också att man har en viktig roll som förskollärare, att genom 
planerade styrda aktiviteter, ge barnen nya upplevelser som utmanar och som barnen senare kan 
använda och lära sig av i den fria leken.  
Studien visar att en blandning av fria och styrda aktiviteter kan ge olika erfarenheter inom ett 
ämne eller ge en bredare förståelse för det. Men framförallt kan en blandning av både styrda och 
fria aktiviteter ge olika sätt att tolka samma fenomen på och därför ge en djupare förståelse för 
det.    
 

7.2 Språkutvecklingens roll för att skapa förståelse mellan kulturer 
 

I denna del kommer jag diskutera denna studies resultat utifrån denna studies sista frågeställning. 
Om arbetet med språkutveckling kan bidra till ökad förståelse mellan kulturer och om arbetet 
med språkutveckling kan vara ett viktigt stöd för barn med annan kulturell och språklig bakgrund 
än svensk. Studiens resultat visar på den kopplingen som finns mellan språkutveckling och 
kulturell identitet. Skaremyr (2014, s. 29) Beskriver Vygotskij syn på den koppling som finns 
mellan språk och en människas identitet och kultur.  
 

Enligt Vygotsky (1978) är språket det starkaste kulturella redskapet och han menar att intellektuell 
utveckling sker när tal och praktisk handling möts. Via språket kan människan utveckla sin identitet, 
öka sina kunskaper och utöva inflytande. Med hjälp av språket kan människan lösa utmaningar och 
problem men också påverka andra och bli påverkade av andra. Vygotsky anser att språket är vårt 
viktigaste medel för utveckling och lärande och utgör en förutsättning för tänkande och mentala 
processer som minne, associationer och perception. 
 

Redan i den beskrivningen, men även i Ehrlin (2012, s. 58) beskrivning av Vygotskijs syn på 
språkutveckling (som jag nämner i min diskussion på 7.1) gör det tydligt att språkutveckling har 
en avgörande roll för kulturell förståelse, både förståelse för andras kultur men även i förståelsen 
för sin egen kulturella tillhörighet. För om språkutveckling ses som ett verktyg för tänkandet och 
som en länk mellan en människa och omvärlden, så blir det tydligt att språkutvecklingen är en 
viktig del i att förstå sig själv och sin omgivning. Men även en viktig del i hur man förmedla sig 
med omgivningen och därför blir språkutvecklingen en viktig del i hur andra också ser på en själv 
som individ. Det som jag fann var intressant var den beskrivning som Skolverket (2013, s. 18 – 
19) ger om identitet och olika sätt att se på identitet och menar att identitet kan delas upp i 
personlig och social identitet Personlig identitet kan kopplas samman med tidig språkutveckling 
och är förståelsen och medvetenheten om sig själv som en unik individ. Genom språket kan man 
skapa en gräns mellan jaget och resten av omvärlden. Den sociala identiteten beskrivs stå för den 
grupptillhörighet som individen själv uppfattar sig tillhöra.   
 

Enligt den ursprungliga definitionen är social identitet individens kunskap eller föreställning om 
vilken grupp hon eller han tillhör. Med utgångspunkt i denna teoribildning har kultur, etnicitet och 
språk betraktats som viktiga aspekter av individers sociala identiteter. 
I dag uppfattas sociala identiteter mer i termer av identifikationsprocesser än i termer av något som 
individen har. Därmed betraktas identiteter som socialt konstruerade och föränderliga. 
 

Även om kultur, etnicitet och språk ses som viktiga delar av en persons identitet så menar (ibid) 
att just den sociala aspekten har en stor roll också och den miljö som barnet växer upp i. Därför 
menar dem att man inte alltid kan koppla ihop föräldrarna och deras kulturella identitet med 
barnets kulturella identitet. De menar att man inte kan anta att barnen känna samma kulturella 
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tillhörighet som sina föräldrar, eller att barn med invandrade föräldrar utvecklar en flerkulturell 
identitet.   
 

Visst kan det vara så att barn till invandrade föräldrar ingår i flera kulturella sammanhang, men det är 
ingenting som man alltid kan räkna med. Barn till invandrade föräldrar kan betrakta 
majoritetskulturen och majoritetsspråket som sin kultur och sitt modersmål. 
Enligt förskolans läroplan hänger språk och identitetsutveckling oupplösligt samman. Det kan tolkas 
på olika sätt utifrån olika perspektiv. Samtidigt påverkar sättet på vilket begreppet identitet definieras 
vår syn på relationen mellan flerspråkighet och identitetsutveckling. 

 
Studiens resultat visar på att genom att använda olika språk och genom att använda olika 
språkliga uttrycksformer i förskolans verksamhet, så kan man öka förståelsen för olika kulturer. I 
Skans (2011) studie så ges flera exempel på att man använder olika språk i verksamheten. Jag 
tycker Skans exempel visar att man genom att använda olika språk, utan att peka ut någon 
specifik kultur, språk, eller etnicitet, kan skapa förståelse för individuella olikheter. Genom att 
dagligen använda barnens olika språk, blir det accepterat och något naturligt, att använda flera 
språk i förskolan. I de exempel som beskrivs i Skans (2011, s 72 - 74) blir det tydligt att även om 
man inte kan tala barnets språk så kan man ändå visa att barnets förstaspråk har betydelse genom 
att lära sig vissa begrepp på barnets språk och använda med barnet.  
 
I den funna forskningen så beskrivs estetiska uttrycksformer kan vara ett stöd att skapa förståelse 
för olika kulturer. Med hjälp av estetiska uttrycksformer kan barnen ge uttryck för sina olika 
personligheter. Något som bland annat McArdle, Tan (2012, s. 9) beskriver i sin studie. 
 

Through the multimodality of the arts, the images communicated much. But, in addition, we also 
learned more about the students through their shot selections, compositions of individual shots and 
combinations, editing, cropping, and, with their books, their decorative choices. Many of the students 
showed impressive sensitivity to the aesthetic component of the task, and their works spoke of their 
own unique styles and cultures. We feel safe in speculating that, had we asked the students to either 
write or tell us responses to our five questions, we would not have learned all that we did. 

 
Henderson, Lasley (2014, s. 12) ger även exempel på detta och menar att man som lärare borde 
se möjligheten i användandet av olika skapande aktiviteter. 
 

Play as a form of art allows children to share their diverse backgrounds. Thoughtfully planned 
expressive art experiences should be developed in a manner that inspires children to share their 
differences and discover ways they are similar. One example of this might be placing male and female 
clothing in the dramatic play center and supporting children as they explore both gender roles. 
Another example is to encourage children to draw their families and share the pictures with 
classmates to nurture further understanding of the diversity within their class setting. 
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8. Slutsats 
 

Stor del av forskningen beskriver olika uttrycksformer och riktar inte in sig på ett specifikt 
område, som till exempel musik, bild, eller drama. I forskningen ges exempel på användandet av 
flera uttrycksformer i samma aktivitet i verksamheterna på förskolor i de valda studierna. I den 
funna forskningen är det bara studien gjord av Ehrlin (2012) som riktat in sig på ett valt estetiskt 
område (musik) och kopplar musiken till språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. De valda 
forskningarna talar för ett multimodalt lärande där olika språkliga uttryck används samtidigt och 
integrerar med varandra. Det är just användandet av flera uttryck för kommunikation som tas 
upp som det centrala som stöd i språkutvecklingen. De andra studierna som valts ut har haft 
fokus på språkutveckling och kommunikationen hos flerspråkiga barn, men inte kopplat det till 
ett estetiskt ämne, utan flera uttrycksformer, den funna forskningen har även tagit upp andra 
delar som kan påverka språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Men sammanfattningsvis så visar 
min studies resultat flera exempel hur man kan använda flera olika uttrycksformer för att stödja 
språkutvecklingen hos flerspråkiga barn.  
 
Genom att de flerspråkiga barnen får möta olika ord och begrepp i olika sammanhang och inte 
bara genom talet så underlättar det för barnens ordförståelse. Barnen får då repetition av olika 
ord och begrepp. Genom att delta i sångstunder kan de flerspråkiga barnen delta i en språklig 
aktivitet som är lustfylld och som skapar gemenskap. Genom att använda bilder eller föremål så 
kan man beskriva ett ord visuellt och inte bara verbalt. Studiens resultat visar framförallt att 
estetiska uttrycksformer ger möjlighet att kommunicera med omgivningen på ett sätt som inte 
behöver vara verbalt, eller som ställer lika höga krav på kunskaper i ett visst språk.      
 

Denna studies resultat visar på att estetiska uttrycksformer kan ha liknande användningsområden, 
liknande roll för språkutvecklingen, oavsett vilket språk eller hur många språk barnet lär sig. Flera 
av de exempel ifrån tidigare forskning som ges, beskriver användandet av estetiska 
uttrycksformer på liknande vis som de har beskrivits i tidigare forskning, utan fokus på 
flerspråkiga barn. Så utifrån denna studies resultat visar det sig att estetiska uttrycksformer och 
konst är en form av språkligt uttryck som kan vara ett stöd i barns språkutveckling oavsett språk. 
Men även om det i min studie är mest likheter som blir tydliga i hur estetiska uttrycksformer kan 
användas som ett redskap för barnens språkutveckling, betyder inte det att det inte kan finnas 
användningsområden som skiljer sig åt beroende på vilket språk barnet lär sig. För att göra en 
större jämförelse krävs fler studier i ämnet liknande Ehrlin (2012).  
 
Studie visar att språkutvecklingen har en stor roll i att skapa förståelse mellan olika kulturer. 
Eftersom språket ses som ett verktyg för tänkandet och som en länk mellan en person och 
dennes omgivning. Men även om etnicitet, språk och kultur är viktiga delar i en människas 
identitetsutveckling, ger min studie exempel på att miljön har påverkan på identitetsutvecklingen 
och att den kan förändras. Men kan därför inte anta bara för att föräldrarna är invandrare och har 
en viss kulturell identitet och språk, att barnen kommer känna samma kulturella tillhörighet som 
föräldrarna eller se deras språk som deras modersmål.  
  
I denna studie beskrivs estetiska uttrycksformer och lek bidra till att skapa förståelse mellan olika 
kulturer. I leken och användandet av estetiska uttrycksformer kan barnen kommunicera med 
varandra och omgivningen på ett sätt som inte måste vara verbalt. Även pedagogernas syn och 
användning av olika språk och språkliga uttryck i verksamheten påverkar hur olika kulturer och 
språk accepteras i förskolan.   
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9. Framtida forskning i ämnet 
 
Något som blev tydligt i resultatet av denna studie, är att flerspråkiga barns språkutveckling 
kopplat till arbetet med de estetiska ämnena, är relativt sällsynt i forskningssammanhang. 
Språkutvecklingen beforskas, men kopplas inte samman med de estetiska ämnena specifikt. Av de 
studier som hittats vid samtliga sökningar var det Ehrlins (2012) forskning som riktade in sig på 
musik, och som behandlade språkutveckling hos flerspråkiga barn. Det finns forskning om 
språkutveckling, det finns forskning om estetiska lärprocesser och de roll för språkutvecklingen 
och det finns forskning om språkutveckling hos flerspråkiga barn. I denna forskning har jag hittat 
flerspråkiga barns språkutveckling kopplat till både ämnen som matematik och naturvetenskap. 
Men forskning om flerspråkiga barns språkutveckling kopplat till de olika estetiska ämnena är 
något som det kan forskas vidare på. Då tänker jag på liknande forskning som Ehrlin (2012) gjort 
– där inte bara språkutvecklingen fokuseras och där musik används som ett redskap för 
språkutveckling – utan där innehållet i ämnet musik tas upp och diskuteras ur ett flerspråkigt 
perspektiv.     

 
Något som tas upp i flera av de valda studierna och som är ett område för vidare forskning, är 
föräldrarnas och familjens delaktighet och påverkan i barnens utveckling, speciellt hos barn med 
familjer från en minoritetskultur och som talar flera språk. I dessa fall kan skillnaden mellan 
hemmet och skolmiljön vara stor och där har barnens familj en väsentlig del i barnens utveckling 
av två kulturtillhörigheter. Föräldrarnas och familjernas delaktighet i detta är ett område som i sig 
är ganska stort och som är av intresse för vidare studier.   
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