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1 Inledning       

Idag finns det barn med ett annat modersmål än svenska på de flesta förskolor i 
Sverige. Det kräver ett interkulturellt förhållningssätt som skapar mötesplatser där 
barn från världens olika hörn kan mötas i ett gemensamt språk. Lahdenperä (2011) 
framhåller att ett interkulturellt förhållningssätt öppnar upp för begreppet mångfald i 
förskolorna. Hon menar att mångfald i sig är ett positivt begrepp som öppnar upp för 
att möta och ta tillvara på olikheter som tillgångar. Både samhället och förskolan har 
stora förväntningar på språkförmågan hos oss alla. Barnens språkförmåga har stor 
betydelse för både det pedagogiska sammanhanget i förskolan men även för det 
sociala livet utanför förskolan. Det är genom språkandet som kunskap bildas. Det ger 
begreppet mångfald ytterligare en dimension menar Lahdenperä (2011) då det ofta 
används i samband med olika kulturella tillhörigheter och de problem som kan 
uppkomma. Begreppet ”språkande” menar Skolverket (2013b) handlar om 
meningsskapande genom interaktioner och samspel mellan personer. I föreliggande 
studie utmanas begreppet ”språkande” till att innefatta intra-aktioner mellan barn 
och miljö. Vi fastnade för perspektivets utmaning eftersom det utmanar 
förskollärares profession att öppna sina sinnen och läsa av hur barn samhandlar och 
påverkas av den helhet som de erbjuds i förskolan. Den atmosfär ett barn möter i sitt 
språkande påverkas av den materialitet de omges av. Enligt Lenz Taguchi (2015) 
handlar materialitet om de rum, artefakter och känslor barn möter i samspel med 
andra när de utvecklar sitt språkande. Det är aktiva förskollärare som i ett tidigt 
skede kan arbeta målmedvetet med barnens språkutveckling, bygga upp självkänslan 
och utveckla deras förmågor för att undvika utanförskap i samhället. I läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016) framhålls det att förskolan ska bidra till att barn med ett 
annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och 
sitt modersmål. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) hänvisar till språkutveckling 
som en dynamisk process som sker på ett eller flera språk samtidigt och parallellt, 
vilket kräver att förskollärare lyckas läsa av barns intentioner för att utveckla 
motivationen att vilja uttrycka sig. Läroplanen (Skolverket, 2016) betonar att de 
estetiska ämnena i förskolan ska vara både medel och metod när vi arbetar med barns 
språkande. I Skolverkets allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2017) framhålls 
kroppsspråk som en viktig del av barns språkande vilket öppnade intresset för att 
utföra en studie om hur andraspråksutveckling sker med hjälp av litteratur och 
estetiska lärprocesser. 

Skolverket (2017) tydliggör även förskollärares förstärkta ansvar att utvärdera 
förskolans verksamhet så att den utmanar och stimulerar alla barns lärande och 
utveckling. Det som studien förväntas belysa är möjligheterna att följa barns 
tillblivelseprocesser genom att se hur barn intra-agerar med sin omgivning. Det finns 
en koppling mellan det ständigt föränderliga samhället och det ständigt tillblivande 
barnet som utvecklas här och nu. Ett språk har många nyanser och för ett barn med 
ett eller flera språk behövs många olika erfarenheter för att utveckla sitt språkande. 
Enligt rådande forskning sker andraspråksinlärningen parallellt med modersmålet, 
men hur stimuleras barns andraspråksutveckling av val av litteratur på förskolan? I 
denna kvalitativa studie undersöks ur ett neomaterialistiskt perspektiv om och hur de 
estetiska lärprocesserna och litteratur bidrar till att skapa möjligheter till barns 
andraspråksutveckling (Olsson, 2014). Skolverket (2017) understryker förskollärares 
förhållningssätt som centralt för hur barns agens och subjektskapande påverkas av 
den utbildning som förväntas drivas i förskolan.  
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor  

Förskollärare förväntas utmana barnen i deras språk och kommunikationsutveckling och 
ge dem förutsättningar till att använda hela sin förmåga.  

Syftet med denna studie är att ta reda på om och hur barns andraspråksutveckling 
stimuleras med hjälp av litteratur och estetiska uttryckssätt. 

Forskningsfrågor:  

• Om och hur skapas det möjligheter för barns andraspråksutveckling i förskolan med 
hjälp av litteratur och de estetiska uttryckssätten?  

• Hur bereds barn agens genom språklig mångfald i val av litteratur? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I följande kapitel presenteras inledningsvis en genomgång och avgränsningar i 
litteratursökningen. Därefter redovisas tidigare forskning kring vårt valda ämne. Den 
tidigare forskningen tar stöd i avhandlingar, artiklar samt annan litteratur relevant för vår 
studie. Kapitlet är indelat i följande delavsnitt, barns agens i miljön, litteratur i förskolan, 
barns språkande och estetiska uttryck. I kapitel tre redogörs för det valda teoretiska 
perspektivet. I kapitel fyra, metodkapitlet, redogörs för de val, avgränsningar och 
tillvägagångssätt som är relevanta för genomförandet av studien. Vi presenterar i detta 
kapitel val av metoder, hur datakonstruktionen har genomförts och bearbetats, samt vilka 
urval och etiska överväganden som gjorts. Avslutningsvis i detta kapitel redogör vi för 
studiens giltighet och tillförlitlighet samt ett avsnitt om reflexivitet kring studien. I kapitel 
fem redovisas studiens resultat och analys. Kapitlet är indelat i två teman, intervjuer och 
observationer, som i sin tur är indelade i delavsnitt. Resultatet analyseras ur ett 
neomaterialistiskt perspektiv i samband med resultatet. Avslutningsvis i kapitel sex 
presenteras ett diskussionskapitel som inleds med en metoddiskussion och därefter en 
resultatdiskussion. Kapitlet och därmed studien avslutas med en slutsats, redogörelse av 
studiens betydelse och förslag på vidare forskning. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en genomgång av och avgränsningar i 
litteratursökningen inför denna studie. Sedan redovisas förskolans styrdokument 
följt av tidigare forskning kring det valda ämnet för denna kvalitativa studie. Den 
tidigare forskningen tar stöd i avhandlingar, artiklar samt annan litteratur relevant 
för vår studie. Avsnittet är indelat i fyra teman, barns agens i miljön, litteratur i 
förskolan, barns språkande, samt estetiska uttryck. 

2.1 Avgränsningar i litteratursökning 

I litteratursökningen för vår studie använde vi oss av databaserna ERIC, ProQuest, 
SWEPUB, Google scholar samt DiVA. I databaserna SWEPUB och DiVA använde vi 
oss av svenska sökord medan sökorden i databaserna ERIC och Google scholar var på 
engelska. Vi avgränsade sökningarna på samtliga databaser med begränsningen 
”peer-reviewed” eller ”referee-granskad”. Vi använde sökord som: language 
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development, second language, aestetics, neomaterialism, intra-action, children, 
literature, preschool. De svenska sökorden vi använde oss av var: språkutveckling, 
andraspråk, intra-aktion, neomaterialism, förskola, litteratur. Utifrån dessa sökord 
begränsade vi oss till trettio träffar som vi sedan systematiskt gick igenom och 
avgränsade. Detta resulterade sedan i de avhandlingar och artiklar vi har använt oss 
av i studien.  

2.2 Styrdokument 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att förskolan aktivt ska arbeta med 
att stärka barns språkutveckling på såväl svenska som på sina andra språk.  

Läroplanen (Skolverket, 2016) betonar även att de estetiska uttrycksformerna i 
förskolan ska vara både medel och metod när förskollärare arbetar med barns 
språkande. Den hänvisar vidare till de estetiska uttryckssätten som betydelsefulla för 
barns förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter.  

Skolinspektionens rapport (2017) handlar om förskolans arbete med flerspråkiga 
barns språkutveckling och visar att förskollärare är osäkra i uppdraget hur de ska 
arbeta med barns modersmål i förskolan. Rapporten visar att förskollärare upplever 
att de saknar kompetens och att det bidrar till en osäkerhet kring hur barns andra 
språk kan stimuleras. Rapporten visar också att förskollärare arbetar aktivt med att 
stärka barn i det svenska språket men inte med de andra språken. De allmänna råden 
kring förskolans måluppfyllelse (Skolverket, 2017) tydliggör förskollärares förstärkta 
ansvar att utvärdera förskolans verksamhet så att den utmanar och stimulerar alla 
barns lärande och utveckling. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska 
utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer 
ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. (Skolverket, 2016) 

2.3 Tidigare forskning om barns agens och subjektskapande 

Här redogör vi för olika studier som gjorts i relation till barns andraspråksutveckling 
och subjektskapande. Det finns olika teoretiska perspektiv kopplat till barns 
kunskapsbildande och subjektskapande. I den här studien utgår vi ifrån det 
neomaterialistiska perspektivet men tar även upp andra synsätt på det vi undersöker.  

Den praktiska pedagogiken handlar om att vägleda och handleda barnens eget 
kunskapsbildande. Det krävs en förståelse för hur barn idag söker kunskap, bildar sig 
kunskap, konstruerar identiteter och skapar mening menar Lorentz och Bergstedt 
(2016). Lenz Taguchi (2015) framhåller att ur ett neomaterialistiskt perspektiv 
samhandlar lärande och subjektskapande. Med det menar hon att barns 
kunskapande är något konkret som uppstår och sker i en relationell intra-aktion med 
miljö, materialitet och subjekt. Hon menar vidare att materialitet är en viktig aktiv 
agent som påverkar barns agens och subjektskapande. Olsson (2014) anser att ett 
neomaterialistiskt förhållningssätt öppnar upp för det icke-diskursiva tänkandet som 
inte passar in i strukturen utan istället utmanar alla förväntade resultat. Det bidrar 
med nya verktyg för hur förskollärare genom bemötande och pedagogik i förskolan 
kan stödja och stimulera alla barns språkande utveckling utan att det uppstår 
sårbarhet i kommunikationen (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016). 
Vesterlund (2015) betonar att ett rikt modersmål är nyckeln till utvecklandet av ett 
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bra andraspråk. Hon menar att barn kan tillägna sig flera språk men att förskollärare 
har ett ansvar i att på ett medvetet sätt förhålla sig till barns språkinlärning och 
framför allt rätt till språk. Det kräver, menar Ladberg (2003) att förskollärare erbjuds 
fortlöpande utbildning i språk och kulturbefrämjande arbetssätt för kunna att möta 
mångfald utan förutfattade meningar. Det kan annars riskera att begränsa barns 
flerspråkiga utveckling. 

Björklund (2007) framhåller förskollärares förhållningssätt som centralt när barn 
bemöts i sina intentioner. Genom att ge barn delaktighet i olika samspel tränas 
barnet i att ta in en annan människas perspektiv och får förutsättningar för att leva 
sig in i dess tankar och känslor. Det menar Johansson (2007) är en viktig aspekt ur 
ett neomaterialistiskt perspektiv och enligt Björklund (2007) ett viktigt steg i ett 
barns sociala utveckling. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) betonar att det är 
viktigt att skapa förutsättningar för goda relationer med varje barn. Det handlar, 
enligt Ladberg (2003), om att stötta familjen i deras flerspråkighet och att synliggöra 
alla barns språk i förskolan. Barn gör som vuxna gör och när det skapas en tillåtande 
atmosfär för flerspråkighet kan det öppna upp för barns experimenterande med olika 
språk. Genom att se mångfald som en tillgång i det relationella mötet med barn och 
dess vårdnadshavare känner de sig välkomna, bekräftade och inkluderande i 
förskolan. Det skapar goda förutsättningar och möjligheter för det flerspråkiga 
språkandet (Lahdenperä, 2011).  

2.3.1 Barns agens i miljön 

Barn erövrar världen genom att söka vägar för att uttrycka sin kunskap på och det är 
en ständigt pågående process. Olsson (2014) lyfter fram att barn påverkas av hur 
förskollärare arrangerar miljön och hur de intra-agerar mellan barnet och miljön på 
olika sätt. Det kräver förskollärare som skapar mötesplatser där mångfald kan mötas 
menar Lahdenperä (2011). Olsson, Dahlberg och Theorell (2016) framhåller att 
förskollärare behöver skapa oemotståndliga zoner i främjandet av barns olika former 
av språkande. De menar att språkande inte bara handlar om överföring av 
information, utan att det handlar om att låta barn experimentera med bland annat 
form och färg, gester, kroppsspråk, sånger, skapande och knyta nya vänskapsband. 
Genom att bjuda in till estetiskt experimenterande med närmiljö, materialitet och 
subjekt skapas tillfällen för agens. Med agens menas att barnets lärprocesser ständigt 
är i rörelse. Det innebär också att materialiteten, det vill säga relationen mellan barn, 
material och miljö är i ständig förvandling. Det ger barnen möjlighet att vara med i 
processerna och vara delaktiga, eller som det benämns i ett neomaterialistiskt 
perspektiv, subjektskapande i de förändringar som sker. När språkandet får vara i ett 
experimenterande skede kan det enligt Dahlberg, Olsson och Theorell (2013) skapa 
möjligheter till spännande grupprocesser och ny kunskap kan delas mellan barnen. 
Det innebär att lärandet av ett nytt språk blir beroende av ett samhandlande och att 
neomaterialismen bryter väg för ett nytt sätt att se på lärande. Olsson (2014) ser 
agens som ett nomadiskt tillstånd som inte har någon fast eller stabil plats för att 
utöva aktivitet på. I studien innebär begreppet agens att barnet tillägnar sig ny 
kunskap dels utifrån sina erfarenheter, men även genom att binda samman 
kunskapen på nya och oväntade sätt. Olsson (2014) hävdar att tanken ständigt är i 
rörelse. Det innebär att i varje ögonblick skapas nya förutsättningar och villkor för 
tänkandet samtidigt som det hela tiden fortgår. Erfarenheter och ny kunskap 
konstrueras genom möten och relationer och sker enligt Olsson, m.fl. (2016) i den 
odefinierade sekunden där barnets begär är mellan det kända och okända. Begär 
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enligt Olsson (2014) innebär ett oemotståndligt sug efter nya upplevelser och 
erfarenheter. 

När man verkligen tänker är det som att slås till marken bara för att upptäcka att man faller 
genom den, eftersom den inte längre existerar. Det handlar om en svindlande känsla av att 
förlora sina referenspunkter. Samtidigt är det en glädjefylld och affirmativ historia eftersom den 
kan ge oss tillträde till världar vi inte visste något om. (Olsson, 2014, s. 38) 

Inom neomaterialismen benämns barns samhandlande med materialitet som en 
tillblivelseprocess, det vill säga, barnet är här och nu. Det gör att perspektivet flyttar 
fokus från barnet som individ till det flödet som individen befinner sig ihop med, 
kroppar och ting sammankopplade i en ständigt föränderlig process. Materialiteten 
såsom rummet används aktivt i sammanhanget och tillför något eget till det som 
händer med barnets tillblivelse (Lenz Taguchi, 2015). Lind (2010) framhåller att 
barns försök till maktposition tar sig olika uttryck när de vill ta kontroll över sin egen 
aktivitet och att den kontroll som förskollärare utövar utgör en performativ agent i 
deras agens. När förskollärare kliver in som performativa agenter i det mellanrum 
som bildas i barns experimenterande kan det skapas möjligheter för nytt liv och ny 
kraft i barns subjektskapande och tillblivelse (Olsson, 2014).   

Olsson m. fl. (2016) lyfter fram förskollärare, föremål och platser som viktiga väktare 
av trösklar och zoner. De menar att den möjlighet förskollärare bereder rum för i 
förskolan påverkar barns möjlighet till agens i samhandlandet mellan sig själva och 
miljön. Det aktörskap som erbjuds ger förskollärare möjligheter för djupare förståelse 
och kunskap om hur det skapas förutsättningar för lärande i olika 
undervisningstillfällen.  

Olsson, m.fl. (2016) menar att det pedagogiska sammanhanget handlar om barnets 
identitetsskapande och den dragningskraft som gör kunskapssökandet 
oemotståndligt. Subjekt och miljö hänger oupplösligt samman och återspeglar sig i 
varandra och skapar därmed förutsättningar och möjligheter. För att utveckla 
barnens intresse för litteratur och läsning är enligt Chou, Cheng och Cheng (2016) 
utformningen av miljön kring det en viktig aspekt. De anser att det krävs tid för 
eftertanke runt en lässtund och miljö som bjuder in till en lugn stund. Om vi ser på 
barns språkande som en estetisk process kan förskollärare enligt Olsson m. fl. (2016) 
och Chou, m.fl. (2016) genom miljön bereda plats för ett intra-agerande och en 
oemotståndlig dragningskraft. På så sätt kan det väcka barns sinnliga nyfikenhet och 
motivation, och i förlängningen skapa förutsättningar och möjligheter för barns 
språkande. 

2.3.2 Litteratur i förskolan 

När barn erbjuds litterära sammanhang i förskolan är biblioteket en av de 
samhällsinstitutioner som barn kan komma i kontakt med i tidig ålder (Johansson, 
2007). Därmed inte sagt att alla barn gör det. Studien syftar till att ta reda på om och 
hur det skapas möjligheter för barn att utveckla sitt språkande genom litteratur och 
estetiska uttryckssätt. Björklund (2007) framhåller att barn kan komma i kontakt 
med läs – och skriftspråk på andra sätt än genom litteratur. Hon menar att även 
texter, symboler och bilder, med andra ord literacy och dessa i kombination 
förmedlar budskap till oss på olika sätt. Det innebär att barns väg in i läsning och 
skriftspråk skapas genom sociala och språkande interaktioner med andra människor. 
Det kräver att förskollärare bereder plats för barns agens så att mångfalden i gruppen 
skapar tillfällen för språkande kring literacy. Chou, m. fl. (2016) och Rydsjö (2007) 
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framhåller att även barn har sin egen kultur och att det påverkar barns känsla till 
litteratur och läsning. De menar att barn påverkas av den kultur som det omges av, 
vilket i det professionella mötet med barn ställer krav på barns förutsättningar för 
språkande. Lahdenperä (2011) menar att begreppet mångfald då skulle syfta till att 
fokusera på bristen i att ha de språkliga resurserna tillhands för att möta barn i 
literacy av olika slag. Det i sig skapar en klyfta mellan barns kultur kring litteratur i 
hemmet kontra litteratur i förskolan. Johansson (2007) framhåller att biblioteken 
lyfter fram att de arbetar för att komma så nära barnet som möjligt och ser barnet 
som sin viktigaste röst för att väcka intresset för litteratur.  

Jag tycker att barnbibliotekariens viktigaste uppgifter idag är att lyssna på barnen, se barnen 
och tillåta dem att vara i och använda biblioteket. Jag vill kunna sprida det i så många 
sammanhang som möjligt så att alla barn vet att det finns en plats, och intressanta saker för 
dem på biblioteket. Jag vill att de skall berätta för mig vad som skall finnas och hur det skall se 
ut. (Johansson, 2007, s.29) 

I samarbetet med förskolan upplever sig bibliotekarier styrda av förskollärarnas 
värderingar och att det påverkar syftet med läsningen och värdet i att biblioteket ska 
vara en kravlös plats dit alla är välkomna. De upplever att glädjen och njutningen 
med att läsa försvinner när förskolan använder böcker i undervisningssyfte (Rydsjö, 
2007). Ladberg (2003) menar att barn behöver vuxna som läser och berättar sagor 
för dem och pratar om vardagliga situationer. Det gör litteratur och läsning till ett 
viktigt inslag i förskolans verksamhet genom att ge barn språk som de kan använda i 
lek och samspel med andra. Hon menar att för språkutvecklingen är det viktigare att 
förskolläraren berättar än att barnet berättar för förskolläraren. 

2.3.3 Barns språkande 

Lenz Taguchi (2012, 2015) menar att språkande är begränsat till tankar, känslor och 
upplevelser med sinnen som det inte går att sätta ord på. Hon framhåller att de texter som 
tilltalar oss allra mest är de som är begränsade i sina förklaringar och som lämnar plats för 
fantasi och gör oss till konstruktörer av fakta. Olsson (2014) hävdar att i ett 
neomaterialistiskt perspektiv kan det skapas möjligheter för att få syn på de pågående 
processerna i språkandet hos barn som utvecklas under varje undervisningstillfälle. Det vill 
säga att kunna se det icke förväntade som potentialer och utveckling av aktiviteter. Det 
öppnar upp för att aktivera istället för att dekonstruera system för att utveckla språkandet. 
Processen i ett språkutvecklande skede skulle innebära att barnet utvecklar nya trådar i 
hjärnan som gör att språkutvecklingen skapar sig självt under tiden som den fortgår. Det är 
möjligt, enligt Dahlberg m. fl. (2013), när barnet med hjälp av sin fantasi bereds 
mellanrum för att möta literacy med varierande framställning.  

Johansson (2007) understryker att barns tillblivelser sker i de sammanhang de presenteras 
för. Det innebär enligt henne att när ett barn tillägnar sig språkande i en kultur så sker det i 
intra-aktion med en omgivning. Björk-Willén (2014) hävdar att flerspråkighet inte utgör en 
problematik för barn men hon betonar att förskolan har ett viktigt och grundläggande 
ansvar i att såväl stödja som stimulera barns språkinlärning och framför allt 
andraspråksinlärning. Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013) hävdar att barns 
språkutveckling är beroende av de erfarenheter och upplevelser barnet är med om. Barnet 
lär sig genom att se, höra och göra och utifrån det barnet känner igen utvecklas språket. 
Barns ordförråd vidgas när barnet tillägnar sig nya upplevelser och erfarenheter, det vill 
säga språkinlärning sker i samspel med andra i meningsfulla och konkreta situationer där 
själva sammanhanget skapar betydelse och ger mening åt orden. Utgångspunkten är att 
barnet tillsammans i interaktion med någon lär sig något idag som det kan utveckla vidare 
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självständigt imorgon. Ur det neomaterialistiska perspektivet blir barn till i intra-aktion 
med den agens som erbjuds, det vill säga det som sker mellan handling och tanke i det 
samhandlande de befinner sig i. I den här studien utgås det ifrån att det ena inte utesluter 
det andra. Med det menas att såväl interaktion som intra-aktion är förutsättningar för 
barns språkande (Lenz Taguchi, 2012). Stier och Sandström Kjellin (2009) hävdar att barn 
tillägnar sig kultur med hela kroppen via socialiseringsprocessen vilket även styrks inom 
perspektivet där den pragmatiska dimensionen tillför språket kraft. Olsson (2014) anser att 
språkande inte är öppet för tolkning utan istället tillgängligt för experimenterande och 
skapande. 

2.3.4 Estetiska uttryck 

Lenz Taguchi (2012) betonar att de estetiska lärprocesserna hjälper barn att både befästa 
kunskap och ge näring till nya frågor. Hon framhåller att processen tar sin utgångspunkt i 
barnens fantasi och att barnens känslor spelar en stor roll i processen tillsammans med 
görandet. Barn språkar både med sig själva, sin miljö och vuxna vilket innebär att 
förskollärare blir en aktiv medkonstruktör när barn konstruerar sin kunskap.  

I barns värld där agens ges möjlighet påverkas de av förskollärares beredning av plats och 
materialitet. Allt spelar in i barns tillblivelseprocess. De processer som sker när hand och 
hjärna samhandlar med materialiteten förändras hela tiden i takt med barns agens här och 
nu. Det innebär att begreppet estetiska uttryck ger barnet tillåtelse att använda sina 
känslor och sin fantasi vilket gör språkandet meningsfullt. 

I studien utgår begreppet estetiska uttryck ifrån när barn är involverade i någon form av 
agens där flera sinnen deltar. Det som ur ett annat perspektiv av lärande innebär att barns 
språkande strategier är förknippade med att interagera med sin omgivning (Kultti, 2014).   

De estetiska uttryck som generellt utgör störst agens i barns språkande är dramalek och 
musik.  McNaughton (2010) lyfter fram dramalek som en uttrycksform som innebär både 
medel och metod för barns lärande. Hon menar att dramalek skapar förutsättningar för 
barns språkande och utgör en positiv inverkan på barns tillägnande av språk och agens. I 
denna lärprocess skapas möjligheter där barn kan uttrycka sig på många olika sätt, att 
använda fantasin och därmed agera såväl med ord som utan ord. Barn får kunskap om när 
det behövs ett språkligt svar eller om det räcker med att bemöta något genom en tyst gest. I 
samspel kommunicerar barn med hela sin kropp och de uttrycken behöver ibland få stöd 
att tolkas för att hålla kvar barnet i det samhandlande det ingår i. Ladberg (2003) lyfter 
fram att det icke-verbala språkandet sägs utgöra två tredjedelar av det totala språkandet i 
en ansikte mot ansikte-kommunikation och utgör den dolda dimensionen av kulturen som 
tillhandahåller information och kunskap som går utöver det sagda. Genom kroppsspråk 
kan förskollärare förstå en individs känslor eller läsa av hur någon uppfattar en situation. 
McNaughton (2010) betonar vidare förskollärarens ansvar i att både stötta och utmana för 
att på så sätt skapa goda förutsättningar för barns tillägnande av språk. Det är centralt i allt 
lärande att förstå och bli förstådd menar Stier och Sandström Kjellin (2009) eftersom det 
annars kan skapas en känsla av utanförskap när barn inte förstår lekens regler eller vad 
andra pratar om. Det kan leda till bristande självkänsla vilket öppnar upp för begreppet 
sårbarhet som Bruce, m.fl. (2016) reflekterar över och för lärandemiljöns viktiga roll.  

Musik är en uttrycksform som många barn kommer i kontakt med i förskolan. Ehrlin 
(2012) hävdar att barn kan ta till sig av språk på ett annat sätt när de sjunger än när de 
talar. Hon menar att sångstunder har en social och en språklig funktion i förskolan men att 
upplevelsen av musik ofta kommer i skymundan för att fokuset hamnar på 
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kunskapsinnehållet. Hon anser att förskollärare är för inriktade på att använda musik som 
ett medel att träna in nya ord, meningar och språkmelodier istället för att använda barns 
agens i sitt musicerande med till exempel rytmikinstrument till barns spontana språkande. 
Det skulle ge barn mer möjlighet till agens att kunna starta upp ett språkande på egen 
hand. Ehrlin (2012) påpekar att musik är en aktivitet som förväntas locka alla att delta och 
att sångsamlingen i sig bidrar till att bereda plats för barns olika förmågor. Hon betonar att 
den innehåller strukturer som till exempel turtagning, förmåga att lyssna på andra och att 
kunna anpassa sig i en aktivitet. Förmågor som barn kan använda i andra situationer. Det 
ger musikstunderna en disciplinerande uppgift samtidigt som den sprider glädje till 
många.  

3 Teoretiskt perspektiv 

I det här kapitlet redogörs det för studiens teoretiska perspektiv, neomaterialismen. 
Här lyfts det fram två begrepp som är centrala för det teoretiska perspektivet och 
därför betydelsefulla för denna studie, materialitet och subjektivitet.  

3.1 Neomaterialistiskt perspektiv 

I den här studien används det neomaterialistiska perspektivet. Det öppnar upp 
möjligheter för att se hur barn uppfattar och tar intryck av sin omvärld och det som 
tillåts genom att se hur barn samhandlar med sin miljö. Barad (2007) och Olsson 
(2014) framhåller barnet som ständigt tillblivande. Det skapar möjligheter för nya 
och outforskade sätt att se på hur barn blir till och för de processer som sker mellan 
barnen och miljön. Vi vill dock betona att de tolkningar vi gjort utifrån perspektivet 
är våra egna och är baserade på våra erfarenheter. Genom att, för oss, inta ett nytt 
perspektiv och studera barns kontakt med litteratur i förskolan förväntas studien 
bidra till en fördjupad förståelse för de performativa agenternas roll i samhandlandet. 
Det neomaterialistiska perspektivet ger ytterligare en dimension och djup på hur 
förskollärare kan bereda plats för ett sprakande mellanrum i arbetet med barns 
andraspråksutveckling. Utifrån de tankarna förväntas studien att bidra till en ökad 
medvetenhet om de intra-aktioner som sker i samhandlandet mellan miljö, 
materialitet och subjekt (Lenz Taguchi, 2012).  

Lenz Taguchi (2012, 2015) menar att inom det neomaterialistiska perspektivet är 
begreppet intra-aktion centralt och handlar om relationen mellan materia, mänsklig 
eller inte. Det beskrivs som en samhandlande process och existens som inte har några 
tydliga gränser. Olsson (2014) framhåller att all förändring av subjektivitet, det vill 
säga det som barnet på egen hand kan påverka och lära sig, utgår ifrån flöden av 
uppfattningar och begär som redan existerar. Materialitet, det som barn kan 
tillhandahålla i form av artefakter, stöd av förskollärare, samspel med barn och 
känslor ihop med subjekt är ömsesidigt beroende av varandra. När subjekt och 
materialitet samhandlar gör sig materialitet och subjekt begripliga för varandra och 
skapar på så sätt mening och sammanhang. Hon beskriver detta tillstånd som 
materiellt-diskursivt och som ett tillstånd som tydliggör det som händer och 
samhandlandet mellan barn och miljö i det ögonblick kunskap och lärande sker. Det 
som i föreliggande studie benämns som ”det sprakande mellanrummet”. Olsson 
(2014) menar vidare att perspektivet inte tar fokus från själva kunskapsinnehållet 
utan att det tillför en ny dimension av kunskapsinnehållet. Det gör barnens värld mer 
levande eftersom det inte utgår ifrån förutbestämda kunskaper. 
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I enlighet med Barad (2007) och Lenz Taguchi (2012) vill vi i denna studie betona vikten av 
att förstå och utgå ifrån att vi själva är en del av den kontinuerligt pågående intra-aktionen 
av världen, istället för att utgå ifrån att vi är separata och utomstående från den. Lenz 
Taguchi (2012) lyfter fram att kunskap och lärande inte är möjligt om vi ser oss själva som 
avskilda från den värld vi lever i. Barad (2007) menar att genom detta perspektiv kan vi se 
och förstå kunskap och lärande på ett annat sätt. Olsson (2014) menar att förskollärare 
skulle kunna vara mer öppna för flöden i det begär barn söker kunskap i istället för att följa 
förutbestämda modeller. Perspektivet öppnar enligt Olsson (2014) upp för att processer 
redan pågår och att det är förskollärares uppdrag att följa med på barnens resa. Enligt 
detta synsätt räcker det inte att fokusera på språkandet som sker inom oss själva och med 
andra i ett socialt samspel. Enligt Olsson (2014) bör förskollärare förbereda sig på att inte 
veta och på de oväntade överraskningar som händer när de släpper kontrollen. När de 
hittar drivkraften hos barnet så skapas det en medvetenhet kring vilka strategier som 
behövs för att utmana och stimulera barns språkande. Utmaningen i perspektivet ligger 
alltså i att förstå att såväl materialitet och subjekt ses som performativa agenter som 
påverkar och skapar förutsättningar för barns lärande (Lenz Taguchi, 2012, 2015). 

Det fick oss att anta utmaningen i att skifta fokus till att studera de förutsättningar som 
erbjuds för ett intra-aktivt samhandlande mellan den materiella miljön och de artefakter 
kring estetiska uttryckssätt och litteratur barn erbjuds i sin andraspråksutveckling. I 
enlighet med Olsson (2014) som framhåller att samhällets förväntningar och läroplanens 
mål och syften som resultatinriktade så skadar det inte med ett experimenterande 
perspektiv särskilt inte för barn som lyckats mindre väl med att avkoda språket. 

4 Metod 

Metodkapitlet presenteras i följande avsnitt metodval, datakonstruktion, 
databearbetning, urval, och etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse av studiens validitet och reliabilitet samt ett avsnitt om reflexivitet. 

4.1 Metodval 

Syftet med studien är att ta reda på om och hur barns andraspråksutveckling 
stimuleras med hjälp av litteratur och estetiska uttryckssätt samt hur barn bereds 
agens genom språklig mångfald i val av litteratur. Med utgångspunkt i studiens syfte 
och frågeställningar valdes en kvalitativ ansats som metod. En kvalitativ ansats enligt 
Bryman (2011) handlar om att beskriva och fördjupa hur människor förstår sin 
sociala verklighet. Det handlar även om föreställningen om den sociala verkligheten 
som ständigt är i förändring och kopplat till människors konstruerande och skapande 
förmåga. För att undersöka forskningsfrågorna i denna kvalitativa studie valdes 
personliga intervjuer med förskollärare samt observationer av förskolornas miljö. 
Bryman (2011) framhåller den personliga kontakten som viktig eftersom det då är 
möjligt att vara mer lyhörda för hur respondenterna tolkar våra frågor och de svar det 
genererar. Den personliga kontakten öppnar upp för möjlighet att ställa klargörande 
motfrågor eller fördjupande följdfrågor och att tolka det icke-verbala språket som 
utgör en stor del av hur vi bemöter varandra och vad som sägs. I studien kommer vi 
till viss del att använda oss av begreppet vi då resultat och analys utgår från våra egna 
personliga tolkningar (Tivenius, 2015). 
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 Valet av observationer motiverades tillika av att försöka enligt ett neomaterialistiskt 
perspektiv få syn på intra-aktionen mellan miljö, materialitet och subjekt i samband 
med studiens syfte och forskningsfrågor. Observation inom pedagogik handlar, enligt 
Bjørndal, (2005) om en uppmärksam iakttagelse. Backman (1998) menar att en 
observation är en mer komplicerad process då aktiviteter och processer ingår i ett 
samspel. Studiens syfte är i enlighet med Bjørndal, (2005) att fokusera på 
observerationer som är av pedagogisk vikt och därigenom konstruera en förändring. 
En förändring som förväntas skapas möjligheter för ett underlag som leder till ett 
utvecklingsarbete. Genom att besöka förskolorna hoppades vi få syn på hur 
förskollärare arbetar och hur den fysiska miljön korresponderar med 
respondenternas medvetenhet kring andraspråksutveckling i samband med litteratur 
och estetiska uttryckssätt. 

4.2 Urval 

Eftersom den här kvalitativa studien behandlar barns andrapråksutveckling föll det 
sig naturligt att urvalet till studien begränsades till förskolor med språklig mångfald, 
således ett målinriktat urval. Målinriktade urval innebär att studiens deltagande 
förskolor och förskollärare inte valdes slumpmässigt utan strategiskt utifrån relevans 
för studiens forskningsfrågor. Urvalet utgick även ifrån ett bekvämlighetsurval, 
eftersom studiens tidsaspekt var begränsad (Bryman, 2011). Därför valdes förskolor 
som fanns i närheten av författarnas respektive kommuner och som sedan tidigare 
var kända för oss. Antalet intervjuer och observationer begränsades även de utifrån 
studiens tidsram till åtta förskollärare på fyra förskolor. Intervjuförfrågan med 
bifogat missivbrev mailades till fyra förskolechefer och tio förskollärare. Av dessa tio 
förskollärare valde åtta att delta i studien. Återkoppling skedde därefter via mail och 
telefon. 

4.3 Genomförande 

I det här delavsnittet redogörs för studiens genomförande vid datakonstruktion och 
dataanalys. 

4.3.1 Datakonstruktion 

För att underlätta för respondenternas deltagande ägde intervjuerna rum på 
respektive förskola. Några intervjuer skedde i barngrupp medan andra ägde rum i 
avskildhet.  Författarna av denna studie intervjuade fyra förskollärare var för sig.  
Intervjuernas längd varierade mellan cirka tjugo och trettio minuter och utgick från 
ett i förväg fastställt frågeformulär (bilaga 2). Innan intervjuerna började frågade vi 
respondenterna om de ville medverka på ljudinspelning. Alla respondenter sa ja till 
detta. Genom ljudinspelning hoppades vi på att samtalet skulle kännas avslappnat för 
såväl författarna som respondenterna. Vidare valdes ljudinspelning för att författarna 
under intervjuerna skulle kunna rikta uppmärksamheten på svaren istället för att 
anteckna och tappa fokus. Anteckningar bedömdes av oss som en metod som skulle 
skapa avbrott i samtalen och därmed påverka hur och vad respondenterna svarade. 
Bryman (2011) framhåller ljudinspelningar som ett sätt att skapa en djupare 
förståelse för intervjuns innehåll genom att utläsa vad och hur respondenten svarar.  

Samtliga observationer ägde rum inomhus under varierande tider på dagen och 
varade under olika lång tid. Sex observationer genomfördes på förmiddagen och två 
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observationer genomfördes på eftermiddagen. De aktiviteter som observerades var 
både styrda aktiviteter som exempelvis samling och icke-styrda aktiviteter såsom den 
fria leken. Observationerna utfördes på avdelningar med barn mellan 1–3 år och på 
avdelningar med barn mellan 3–5 år. Detta gjordes för att få en bredare förståelse för 
samhandlandet mellan barn, förskollärare och miljö där språkuttryck varierar.  

Eftersom det neomaterialistiska perspektivet innebär ett nytt sätt för oss att studera 
barns meningsskapande beslutade vi oss för att utgå ifrån en observationsmall med 
spalter som skulle leda oss och framförallt fokusera på samhandlandet mellan subjekt 
och materialitet. Under vistelsetiden observerades, med hjälp av ovannämnda 
observationsmall, miljön och de artefakter och känslor barnen var involverade i 
under de pågående aktiviteterna. Att observera handlar om att iaktta något. I det här 
fallet observerades det som ansågs vara av pedagogisk betydelse för denna studie. Vi 
ansåg oss vara en del av det pedagogiska sammanhanget som observerades (Bjørndal, 
2005).  

4.3.2 Dataanalys 

I denna kvalitativa studie började dataanalysen redan under datakonstruerandet. När 
vi observerar intra-agerar diskursen och materialiteten med våra egna synsätt och 
erfarenheter. I enlighet med det neomaterialistiska perspektivet uppstår vårt 
tänkande i relation till något konkret. Lenz Taguchi (2012) menar att materialitet och 
subjekt ger form åt teoriers betydelse samtidigt som teorier ligger till grund för hur vi 
ser på och tolkar den materiella och subjektiva världen. Människan påverkas av olika 
föreställningar och antaganden som intra-agerar med oss och påverkar tänkandet. 
Därav kan man se studiens resultat och analys som en intra-aktion i vårt möte med 
forskningsdatan. 

Studiens konstruerade data grundar sig på transkriberade intervjuer och 
observationer. För att analysera empirin transkriberades den noggrant. Vi gick sedan 
igenom våra transkriberingar och jämförde samt tolkade dessa ur det 
neomaterialistiska perspektivet. I analysen diskuterade vi hur förskollärare bereder 
plats för barns agens i en styrd aktivitet jämfört med en fri aktivitet. Hur samhandlar 
förskollärare med barn, materialitet i de olika situationerna och hur möjliggörs för 
barns olika språk. Vi tittade även på hur förskollärare benämner barns tillblivelse. 

För att försöka kartlägga tydliga mönster i det transkriberade materialet och tolka 
samt bedöma eventuella konsekvenser av dessa mönster valde vi att låta perspektivet 
vägleda oss i tolkningen av empirin. Detta i enlighet med Bjørndal (2005) som 
beskriver analys som klassificering och kartläggning av tydliga mönster. 
Intervjusvaren transkriberades ordagrant och kategoriserades utifrån studiens syfte 
och frågeställning. Detta för att sortera bort det som ej var relevant för den här 
studien. Observationerna transkriberades tillika noggrant och kategoriserades även 
de utifrån forskningsfrågorna.  

4.3.3 Etiska överväganden 

I studien har vi beaktat de forskningsetiska principerna enligt Bryman (2011) samt 
Vetenskapsrådet (2011). De forskningsetiska principerna innefattar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet uppfylldes genom att vi mailade de tänkta respondenterna och 
berättade om vår studie. I detta mail frågade vi dem om de kunde tänka sig att 
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medverka i den här studien genom intervjuer och observationer. Vi delgav dem även 
ett missivbrev där de informerades om studiens syfte. Berörda förskolechefer delgavs 
även missivbrev (bilaga 1) och gav oss skriftligt sitt samtycke för studien. När vi fått 
godkännande från förskollärare och förskolechef att utföra studien informerades 
berörda vårdnadshavare om studien genom att få ta del av missivbrevet. Genom 
skriftligt samtycke från såväl förskollärare, förskolechefer och vårdnadshavare har vi 
uppfyllt såväl informationskravet som samtyckeskravet. Barnens möjlighet att 
påverka sitt deltagande i observationerna beaktades genom försiktigt närmande och 
avläsning av såväl verbalt som kroppsligt språk. De äldre barnen samtalade vi med 
om vad vi gjorde och för att beakta de yngre barnens deltagande var vi noga med att 
läsa av deras kroppsspråk. Detta i enlighet med Codex (Vetenskapsrådet, 2002) som 
betonar att särskild försiktighet bör beaktas gällande omyndiga personer. Vi ansåg  
det därför viktigt att beakta barnens samtycke till observationerna och genom att 
berätta varför vi var där och vad vi gjorde anser vi att vi  uppnått samtyckeskravet. I 
missivbrevet informerades i enlighet med nyttjandekravet berörda personer om syftet 
med studien samt att den konstruerade datan endast kommer användas i denna 
studie. Vidare informerades berörda personer om att den genomförda studien 
kommer att publiceras på portalen DiVA. För att uppfylla konfidentialitetskravet har 
vi anonymiserat samtliga respondenter och berörda parter, såväl barn som vuxna, 
och samtliga förskolor.  

4.3.4 Validitet och reliabilitet 

I den här kvalitativa studien har vi i enlighet med Bryman (2011) beaktat kriterierna 
validitet och reliabilitet. Det är betydelsefullt att ta hänsyn till dessa kriterier för att 
påvisa hur vi som författare har tolkat och förstått samt bearbetat den konstruerade 
datan i studien. Validiteten av studien handlar om huruvida vi har observerat och 
identifierat det som är relevant för studiens forskningsfrågor.  För oss var det viktigt 
att få vara delaktiga i det som barnen gjorde i förskolan och se om och hur 
förskollärare upplever sig vara performativa agenter i barns språkande. I studien lät 
vi perspektivet leda oss i observationerna. Det hjälpte oss att få syn på professionens 
betydelse för barns språkande och hur det bereds agens för det med hjälp av litteratur 
och estetiska uttryckssätt. Tack vare observationerna har vi kunnat besvara våra 
forskningsfrågor och förstå hur viktiga förskollärare är i barns tillblivelseprocess. 
Genom att vara med och konstruera data fick vi uppleva hur barns begär faktiskt 
påverkas av förskollärares förhållningssätt.  

Reliabiliteten handlar i sin tur om huruvida studien är tillförlitlig (Bryman, 2011). 
Enligt det neomaterialistiska perspektivet intra-agerar subjekt och materialitet i en 
specifik diskurs och kan således inte upprepas (Olsson, 2014). Vår närvaro blev 
oundvikligen en del av sammanhanget som observerades och genom det påverkades 
såväl barnens som de vuxnas agens. Eftersom vi anser att vi i enlighet med det 
teoretiska perspektivet är en del av studiens konstruerade data kan vi anta att 
studiens resultat ej kan replikeras. Genom att ställa relevanta intervjufrågor samt 
observera förskolornas verksamheter bedömer vi att studiens forskningsfrågor har 
blivit besvarad och därmed uppfyllt studiens syfte. Studien blev på ett sätt begränsad 
om vi ser till observationstillfällena men även berikad om vi ser till intervjuerna 
eftersom vi genom vårt intresse och engagemang kompletterar och utvecklar studien. 
Studien i sig kan dock inte tolkas som den allmänna eller generella inställningen för 
förskollärares medvetenhet kring de estetiska lärprocessernas betydelse för barns 
andraspråksutveckling med hjälp av litteratur.  
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4.4 Reflexivitet 

Ett reflexivt förhållningssätt handlar enligt Bryman (2011) om en medvetenhet och en 
sensitivitet för hur vi påverkas av våra egna förhållningssätt och föreställningar. Att 
bedriva en studie på ett objektivt sätt är en utmaning eftersom vi som ovan nämnt 
påverkas av egna föreställningar. I arbetet med den här studien har vi varit medvetna 
om att vi bär med oss och utgår ifrån våra egna förhållningssätt och föreställningar 
som påverkar hur vi ser på och tolkar det som observeras. En medvetenhet om vikten 
att vara objektiv i hur data tolkas och analyseras är därför betydelsefull. En utmaning 
menar Tivenius (2015) och som även vi upplevt i denna studie var att inte lägga 
värderingar i det vi tolkar och analyserar. Det krävs enligt Bryman (2011) en 
sensitivitet och insikt om hur exempelvis ålder, kön, utbildning och social bakgrund 
påverkar vad som konstrueras och tolkas. Vi upplever dock att vi har en medvetenhet 
och kritisk blick kring detta och anser att det har varit enormt lärorikt och 
utvecklande. Vi har även en medvetenhet kring hur vår närvaro som observatörer kan 
ha påverkat det vi fick syn på under observationerna och på så sätt även studiens 
resultat. Vi är medvetna om att vår närvaro i förskolornas verksamheter oundvikligen 
blev en del av sammanhanget som observerades och på sätt ofrånkomligt inverkade 
på såväl barnens val som de vuxnas agerande och val under observationerna. Även 
resultatet i intervjuerna påverkas av våra olika sätt att bemöta våra respondenter med 
följdfrågor eftersom vi har olika erfarenheter kring arbete med barns 
andraspråksutveckling. Det innebär att även om vi utgått från ett fastställt 
frågeformulär så har följdfrågorna påverkat inriktningen på det färdiga resultatet. 

5 Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs för studiens resultat och analys. För att tydliggöra den röda 
tråden i det studien kommit fram till sammanlänkas resultatet med analysen. 
Kapitlet är indelat i två avsnitt, intervjuer och observationer. Intervjuavsnittet är 
indelat i sex delavsnitt, barns erfarenheter, barns agens i miljön, användning av 
litteratur på andra språk, barns språkande, benämning och upprepning, samt 
estetiska uttryckssätt. Observationsavsnittet är indelat utifrån styrda och fria 
aktiviteter.  

5.1 Intervjuer 

Utifrån respondenternas svar presenteras ett sammanfattande resultat med 
tillhörande analys. Resultatet delas in i följande begrepp: barns erfarenheter, barns 
agens i miljön, användning av litteratur på olika språk, barns språkande, benämning 
och upprepning samt estetiska uttryckssätt. 

5.1.1 Barns erfarenheter 

Resultatet av intervjuerna visar att barns agens påverkas av hur förskollärare tar del av 
barns erfarenhet. Det innebär enligt respondenterna att visa intresse för det barn 
exempelvis tittar mycket på hemma, eller vilka intressen de har, och vad de pratar om 
när de är i förskolan. De menar att det är en performativ agent som påverkar barns 
agens till att vilja ta del av och förstå ett sammanhang. På en förskola uppger de att det 
finns böcker på andra språk men att de inte används till annat än som hyllvärmare. 
Samtidigt påpekar en respondent att det kan vara svårt att veta om språksvaga barn 
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har ett sammanhang eller inte, har de förstått eller inte? Vad är det de förstår och inte 
förstår? Hon påpekar att barnen ser glada och nöjda ut och de följer sina kompisar, 
men vad är vad? Respondenten menar att de försöker möta barnen i språket på andra 
sätt, till exempel genom att lära sig enkla ord på de olika språken. 

Analys: Genom att samarbeta mer med hemmet kring litteratur kan vårdnadshavare ses 
som en resurs som kan erbjudas delaktighet i förskolans verksamhet och läsa in en saga på 
barnens hemspråk. Det kan möjliggöra för att synliggöra alla barns språk i förskolans 
verksamhet som Ladberg (2003) framhåller. Barn gör som vuxna gör och när det skapas en 
tillåtande atmosfär för flerspråkighet kan det öppna upp för barns experimenterande med 
olika språk, menar Olsson, m.fl. (2016). Genom att se mångfald som en tillgång i det 
relationella mötet med barn och dess vårdnadshavare känner de sig välkomna, bekräftade 
och inkluderande i förskolan. Det skapar goda förutsättningar och möjligheter för det 
flerspråkiga språkandet (Lahdenperä, 2011). Det skulle ge barnen ett tydligare 
sammanhang och böckerna kunde enligt Lenz Taguchi (2012), skapa ett begär hos barnet 
att ta till sig ett sammanhang. Det skulle bli tydligare för förskollärarna om de kunde följa 
barnets väg in i språkandet. Det skulle kunna öppna upp för ytterligare ett utbyte om 
barnet får benämna ord på sitt språk och samtidigt höra dem på svenska (Ladberg, 2003). 
Det skulle enligt Lenz Taguchi (2015) ur ett neomaterialistiskt perspektiv kunna innebära 
en oemotståndlig zon när de märker att förskollärarna möter dem med fler ord och visar 
intresse för språket.  

5.1.2 Barns agens i miljön 

Studien visar att förskollärarna erbjuder barn möjligheter till litterära upplevelser. De 
tycker att det är viktigt att ge barn tillgång till litteratur och att svara an på barns 
initiativ till att vilja ta del av det skrivna ordet. Gemensamt är att förskolorna har en 
plats som är avsedd för läsning. 

Vi använder böcker när barnen vill att vi läser för dem både spontant och efter lunchen har vi 
alltid läs-saga. Jag som förskollärare frågar ibland barnen om vi ska läsa en saga, berättar en 
förskollärare. 

De flesta förskollärarna menar att de arbetar med litteratur på ett medvetet sätt 
medan en förskollärare upplever att de inte är så bra på att utnyttja litteratur i olika 
sammanhang. 

När vi ska gå och låna böcker med barnen upplever vi att vårt bibliotek har förvandlats från en 
mysig, lugn och tyst plats där man i stillhet läser och lånar böcker med barnen, till en lekstuga 
där man mest ska leka och inte intressera sig för litteratur, säger en förskollärare. 

”Vi försöker istället ha egna faktaböcker om olika saker som rymden, kroppen, 
dinosaurier och djur. De böckerna finns alltid till hands för barnen om de vill veta 
mer om det som finns i vår miljö på förskolan”, fortsätter förskolläraren och berättar 
att det finns sagoböcker också som de har i olika plastbackar bredvid läshörnan. 
Faktaböcker lägger eller ställer de på hyllorna där det finns material som matchar 
innehållet i faktaböckerna. Alla material och böcker som är framtagna finns i barnens 
höjd så att de själva ska kunna ta och titta i eller läsa. Förskolläraren berättar vidare 
att barnen även gillar sångböcker med musik som de kan sjunga till, så de finns också 
där i läshörnan nu. 

En annan förskollärare menar att de har litteratur överallt för att de är ”bokomaner”. 
Förskolläraren berättar att det finns böcker inne hos dem överallt och att såväl 
barnen som de vuxna verkligen tycker om att titta i böcker och att använda dem på 
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alla möjliga sätt. De använder litteratur på olika sätt, exempelvis genom att titta på 
bilder, berätta en saga eller bara prata om bilden. Förskolläraren menar att man inte 
behöver använda boken och texten som den är utan man kan använda den på olika 
sätt. Böckerna finns tillgängligt på bokhyllor, eller smala lister på flera olika ställen 
på avdelningen. Förskolläraren anser att det är viktigt att litteratur finns i flera rum, 
till exempel så finns det faktaböcker om djur tillgängligt i samband med djurleksaker 
och bygg- och konstruktionsböcker i samband med bygg-och konstruktionsmaterial. 
Studien visar att små barn har små möjligheter att påverka valet av litteratur och är 
utlämnade till förskollärares maktutövning om barns perspektiv. De gäller i första 
hand barn på yngre-barnavdelningar. Det uppger förskollärarna beror på tidsbrist 
och tillgänglighet. Dels på grund av bibliotekets öppettider, dels också på grund av 
barns begränsade vistelsetider på förskolan. Tre av åtta respondenter uppger att 
förskolan regelbundet får besök av bibliotekets bokbuss. De uppger att de gärna och 
ofta lånar böcker på detta sätt. Barnen får följa med och välja böcker och det 
möjliggör för barnen att påverka sin agens och välja böcker efter begär. En av 
respondenterna påtalar att de upplever att deras lokala bibliotek förvandlats till en 
lekplats istället för att vara den lugna och stämningsfulla plats det varit förut där 
respekten för att hitta litteratur varit och att det lett till att de köper in litteratur 
själva.  

Gemensamt för barnen på yngre-barn är att de har viss tillgång till böcker men att 
förskollärare hänvisar till dels respekten för det fria ordet och varsamheten i 
hanteringen av böcker. “Det händer ju att boken får utstå en del tester i mun och 
händer på de små”, menar en förskollärare. Studien visar också att barns agens 
påverkas av barns perspektiv när vuxna väljer litteratur inom det förskollärarna anser 
behöver utvecklas i barngruppen. Hälften av respondenterna uppger att de använder 
sig av Barnkonventionens ”kompis-böcker” för att arbeta förebyggande med 
konfliktsituationer och värdegrund.  

Analys: Barns agens påverkas av att inte få tillgång till den sinnliga upplevelsen av 
boken som det innebär att besöka biblioteket menar Johansson (2007). Besöket kan 
locka fram ett utforskande- och kunskapsbegär hos barn när det genom sina sinnen 
får syn på en bild, får hålla i och känna på en bok som pockar på deras 
uppmärksamhet. Det skulle kunna öppna upp för känslan av en oemotståndlig zon 
som Olsson, m.fl. (2016) framhåller som en del av barns drivkraft. Känslan av att få 
sitta omgiven av böcker som bjuder in till utforskande och experimenterande. 
Resultatet visar att barns agens påverkas av förskollärares önskan av att vara varsam 
med materialet. Ur ett neomaterialistiskt perspektiv menar Olsson (2014) påverkar 
det yngre barns möjligheter att intra-agera med boken genom att inte få uppleva den 
med alla sina sinnen. Det skapar ingångar för känsloavtryck hur barn förhåller sig till 
och påverkas av den framtida inställningen till litteratur och lust att gå in i fantasins 
sprakande värld. Förskollärare upplever ändå att det är viktigt att det finns litteratur 
så att barnen kan få lära känna en bok och se vad en bok är. Att förskollärare väljer 
att arbeta med böcker med teman som passar in i barngruppen påvisar att barns 
agens också innebär att barn förväntas utveckla förmågor för att passa in i samhällets 
socialisering (Johansson, 2007).  

5.1.3 Användning av litteratur på olika språk 

Resultatet av studien uppvisar ett ambivalent förhållningssätt kring hur förskollärare 
kan använda litteratur på barns olika språk. På flertalet av förskolorna i studien saknar 
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förskollärare stöd av pedagoger eller modersmålstränare som kan erbjuda läsning för 
barnen på deras språk. 

Vi önskar att det fanns fler personal som pratar barnens språk och kunde läsa för dem och prata 
med dem. Då skulle det bli en naturlig del av deras vardag. Då skulle känslan av sammanhang 
bli mer naturlig, säger en förskollärare. 

Istället har de skapat möjlighet för barnens vårdnadshavare att läsa böcker för 
barnen vid hämtning och lämning. Den generella inställningen som framträder i 
studien är att barn erbjuds böcker på andra språk om förskolan har barn med annat 
modersmål. Förskollärarna menar att barn snabbt lär sig ord och fraser på olika 
språk om detta tillgängliggörs för barnen. 

I de flesta förskolor i studien finns det litteratur presenterat på olika språk synligt för 
barnen. En förskola uttrycker tveksamhet med att ta in litteratur på andra språk då de 
inte känner sig säkra på vad som presenteras ur värdegrunden. De arbetar inte alls med 
litteratur på barnens moders- eller fadersmål, utan det blir mest när de har tema 
modersmål i februari, då det är internationella dagen för modersmål. ”Men det händer 
att det ibland dyker upp olika språk i vanlig barnlitteratur som vi kan samtala om och 
lyfta fram. Men vi arbetar inte aktivt med att ha litteratur på andra språk på vår 
förskola”, berättar en förskollärare. Studien visar att förskollärare är medvetna om att 
det finns ett flertal möjligheter tack vare teknik att arbeta med barns 
andraspråksutveckling. En förskola arbetar med att utveckla QR-koder med böcker 
inlästa på barnens modersmål. De tar hjälp av vårdnadshavare men även av 
Skolverkets material. 

Analys: Lahdenperä (2011) menar att förskollärare ska erbjuda en mångfald i olika sätt 
att komma till uttryck för att barn ska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål. 
Studiens resultat visar störst ambivalens kring hur samverkan med hemmet kan bidra 
till barns andraspråks- och modersmålsutveckling. Om det råder osäkerhet kring 
litteratur på andra språk kan förskolan bidra med att samverka med att skapa begär 
kring böcker som finns på förskolan. Den boken kan vårdnadshavaren erbjudas att läsa 
in på barnets språk vilket enligt Lahdenperä (2011), skulle öppna upp för ett 
interkulturellt möte. Ett alternativ skulle kunna vara att besöka biblioteket och låna en 
bok som förskolan kan kvalitetssäkra som sedan kan skapa ett begär för barnet 
(Johansson, 2007).  

5.1.4 Barns språkande 

Resultatet kring barns språkande i samhandlandet med materialitet och subjektivitet 
visar att det är viktigt att det finns litteratur tillgängligt på barns olika språk. Det 
påvisar också vikten av att förskollärare utgår ifrån barns erfarenheter och benämner 
barns görande.  

Bilderna och litteraturen är förstärkning för dem med annat språk. Det kan vara svårt för 
barnen att följa med i boken om man läser den ordagrant om de inte har språket, då får man 
istället anpassa litteraturen efter var barnen befinner sig.  I andra kulturer har de inte fantasin 
så som vi använder fantasin att det blir en saga, de har ju mer myter. Genom boken får de ett 
ord och en bild för vad ordet betyder. Vi märker att meningsskapandet påverkas av hur de sitter 
när vi tittar i en bok och hur de kan se bilderna, fortsätter förskolläraren. Ibland följer barnen 
texten med fingret så de vet på bilden att nu är det till exempel ankan som säger att råttan inte 
får bo där [syftar på boken ”Grodan och främlingen”]. 

Analys: Resultatet visar att barn vill följa med in i fantasins värld och att de visar 
intresse för texten. Om de böcker barn presenteras för även innehåller deras språk 
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och alfabet samhandlar enligt Olsson (2014) förskollärare med barns värld och 
skapar möjlighet för ett sprakande mellanrum. Ett alternativ för det i det här 
sammanhanget skulle kunna vara att låna tvillingböcker på biblioteket som ger 
barnet möjlighet att se bilderna och texten samtidigt som den som läser boken 
(Johansson, 2007). Det interkulturella förhållningssättet i enlighet med Lahdenperä 
(2011), innebär att vi tar tillvara på den mångfald som finns i barngruppen varje dag 
och skapar utrymme för ett intra-agerande språkande. 

5.1.5 Benämning och upprepning 

Kring språkutveckling tänker respondenterna att oavsett om barn har ett språk eller 
flera språk när de är små så är upprepningen viktig. Respondenterna menar därför 
att det är bättre att återkomma till samma bok istället för att byta bok hela tiden. 

Just nu arbetar vi med boken “Grodan och främlingen” och lägger fokus på vad djuren heter på 
respektive språk istället för att fokusera på handlingen, berättar en förskollärare. Vi har tagit 
hjälp av föräldrarna att skriva vad det heter på arabiska, somaliska, dari och persiska. Så då har 
de skrivit i det, och sen hur man uttalar det. Ofta använder barnen generella ord som till 
exempel fågel och inte anka, berättar en förskollärare. 

Gemensamt för vad respondenterna berättade under intervjuerna är att de förstärker 
litteratur med musikaliska inslag. 

Man kan traggla på med samma böcker. Vi har ju både sångböcker som vi sjunger i och då ser 
man ju bilderna. Det är bra för språkutvecklingen oavsett om man har ett eller två språk. Det är 
viktigt att hela tiden benämna och fundera på vad de säger och hur de uttrycker sig. Vi 
kommunicerar ju på olika sätt med kroppsspråk, ord och läten, säger en förskollärare. 

Förskolläraren menar att barns språkande är viktigt oavsett om det är ett eller flera 
språk. Hon säger att de små barnens språk inte bara handlar om det verbala utan 
menar att de kommunicerar på många olika sätt och att det är viktigt att stanna upp 
och reflektera och lyssna in vad som kommuniceras. Den generella inställningen till 
barns språkande är att förskollärare upplever att det är viktigt att följa barns 
samhandlande i den pedagogiska miljön. De menar också att det är viktigt att följa 
barnen och sätta ord på deras agens. 

Analys: Upprepning skapar trygghet vilket leder till meningsskapande (Ladberg, 
2003). Det framgår inte av studien om barnen varit med och valt fokus-boken eller 
om den är vald ur ett barnperspektiv. Olsson, m. fl. (2016), framhåller att genom att 
möta barns experimenterande med böcker kan det skapas möjligheter för språkande 
på flera plan när förskollärare förstärker bilder i böcker med sånger. Det ger barn 
mer möjlighet att på egen hand starta upp ett utforskande meningsskapande och 
uppleva boken i ett eget samhandlande med ord och bild (Ehrlin, 2012). 

5.1.6 Estetiska uttryckssätt 

Alla förskolor vi besökt och förskollärare vi intervjuat uppger att de använder sig av 
varierande inslag av estetiska uttryckssätt när de arbetar med litteratur. 

En av förskolorna arbetar med en speciell bok i sitt fokus-arbete kring läs- och 
skrivutveckling. Den uppger de att de har med sig i det dagliga arbetet på olika sätt. 

Vi har den på samlingar, vi pratar om den, sjunger om den, dramatiserar ur den, låter barnen 
"läsa" och visa för oss så fort intresset uppkommer. Vi använder den även som "underlag" då vi 
målar. Vi sätter även upp fokusboken på väggen i kopior som är i höjd med barnen så att de kan 
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se det skrivna ordet och bilderna. Vi har fokusboken som flanosaga, och som små kort som 
barnen kan sitta med och kika på och samtala om. Vi använder de estetiska uttryckssätten som 
en variation i undervisningen och lärandet”, berättar en förskollärare. Det kan handla om att 
måla, sjunga eller dramatisera. Variationen ger nya dimensioner i lärprocessen och ger barnen 
ännu ett sätt att påvisa sitt förändrade kunnande. Vi erbjuder undervisning i de estetiska 
lärprocesserna utifrån litteratur vi arbetar tillsammans med barnen men barnen kan även själva 
välja att måla, sjunga och dramatisera när helst dom vill. Då våra barn är 1–4 år så är just 
dramatisering den estetik som lättast kan påvisa att barnet förändrat sitt kunnande utifrån 
aktuell litteratur, och i det ser vi lärare hur vi ska utmana barnet för att det ska fortsätta att 
utveckla sitt lärande, avslutar hon.   

En annan förskola arbetar med samma fokusbok. De menar de att de målar och ritar 
med stöd av boken. “Vi har tyvärr inte använt oss av andra uttrycksformer”, säger 
förskolläraren. ”Men i den bästa av världar skulle jag se att vi hade gjort Bockarna 
Bruse av lera, fritt utifrån skräpmaterial", menar hon. 

I en tredje förskola uppger förskolläraren att de inte alls tänker kring hur de använder 
estetiska uttryckssätt ihop med litteratur. Hon menar att ”tankar finns ibland hos mig 
men det blir ofta att man inte hinner genomföra projekt som man vill göra”.  

Nu till påsk till exempel hade jag tänkt att barnen skulle få illustrera påskberättelser ur 
judendom och kristendom med funderingar kring varför vi firar påsk, berättar en förskollärare. 
Tanken var att med enkla utklädningskläder kunna gestalta olika karaktärer i de olika 
berättelserna. Så finns inte tiden att förbereda och så gör man det på ett annat sätt, avslutar 
hon.  

På tre av förskolorna uppger förskollärarna att de på olika sätt genom sagopåsar, 
dramatisering av olika slag och tecken som stöd förstärker barns intryck av litteratur.  

Analys: Studien visar att förskollärare har intentioner att vilja skapa möjligheter för 
barn att ta del av litteratur men att inte alla tänker på det som ett medel i 
andraspråksutvecklingen som läroplanen (Skolverket, 2016) uttrycker. Vi hör uttryck 
som ”i den bästa av världar” där förskollärare upplever att de inte hinner med att 
erbjuda barn alla uttrycksformer. Mc Naughton (2010), menar att dramalek som 
uttrycksform innebär både medel och metod för barns språkande. Det är en 
uttrycksform som barn har tillgång till i förskolan i form av utklädningskläder av 
olika slag. Uttrycksformen i sig kan skapa förutsättningar för barns språkande och 
utgör en positiv inverkan på barns samhandlande med materialitet och 
subjektskapande. Den är dock beroende av att förskollärare bereder plats för 
samhandlande och följer med in i det sprakande mellanrummet i barns språkande 
(Lenz Taguchi, 2015). Studien visar, vilket styrks av Pramling, m. fl. (2013), att när 
barn erbjuds estetiska uttryck i en styrd aktivitet är det ofta inriktat på att undervisa 
barn om något. Vi tolkar studien utifrån den konstruerade empirin att förskollärare 
ser sig själva som performativa agenter i barns språkande men att barns 
samhandlande med litteratur och estetiska uttryckssätt ofta är tolkade ur ett barns 
perspektiv precis som Rydsjö (2007) framhåller.  

5.2 Observationer 

Vi har i studien valt att fokusera på fyra observationer utförda på fyra olika förskolor. 
Två av observationerna sker under styrda aktiviteter och två under de fria 
aktiviteterna. Gemensamt för observationerna är att det närvarar mellan fyra och åtta 
barn och två till fyra förskollärare som placerar sig ihop med barnen i de styrda 
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aktiviteterna. Det finns en bestämd samlingsplats med en rund blå matta som är 
avsedd för momentet. Förskollärarna bereder plats för barn agens genom att skapa 
platser och se till att alla blir sedda och ser varandra. De möter varje barn med 
ögonkontakt och bekräftar att de sett alla.  

I de fria aktiviteterna är det en förskollärare närvarande och antalet barn varierar. 
Under observationerna har vi utgått ifrån ett spaltdokument som innefattar dels 
materialitet, dels subjektskapande. Det vi fokuserat på är hur barns erfarenhet tas 
tillvara i en styrd respektive fri aktivitet. Vi tittar på hur förskollärare bereder plats 
för det sprakande mellanrummet i en styrd och i en fri aktivitet. Varje styrd aktivitet 
startar upp med materialitet som barnen känner igen och som skapar trygghet i 
situationen.  

5.2.1 De styrda aktiviteterna 

Under en observation utgår förskolläraren från ett tema de haft under veckan om kroppen. Vid 
undervisningstillfället har de en bok om kroppen tillhanda och förskolläraren visar barnen hur 
kroppen ser ut på insidan. Förskolläraren tar fram ett papper och börjar med en penna att 
skriva en tankekarta om vad barnen vet om hjärtat och blodet. Barnen räcker upp handen och 
erbjuds ordet. De andra barnen sitter tysta och väntar medan barnet som har ordet pratar. 
Förskolläraren bjuder in barnen att delta och samhandla både med varandra och med 
materialiteten som erbjuds. Förskolläraren är väl förberedd inför samlingen och utgår ifrån det 
som barnen vill veta genom att intressera sig för vad barnen uttrycker. Alla barnen får möjlighet 
att bidra med kunskap eller funderingar till tankekarta men ingen behöver känna sig pressad att 
säga något om de inte vill. I samlingen om kroppen använder förskolläraren ett barn som får 
lägga sig på rygg på ett stort ark på golvet. Förskolläraren ritar med pennan runt barnets 
konturer så att avbilden av kroppen blir enligt det barnets figur. Barnet på arket försöker följa 
förskollärarens hand med blicken och har svårt att fokusera på att ligga stilla. Det är spänd 
förväntan över att se resultatet. När avbilden är klar blir det diskussioner kring hur barnets 
kropp ser ut på pappret och det är flera barn som säger att de också vill ha sin kropp målade på 
samma vis. Förskolläraren bekräftar barnen genom att visa att det finns mycket papper i rullen 
och att alla som vill får göra en kropp och måla in kroppsdelar på. Barnen får sedan rita in 
blodkärl med röda och blåa pennor på hela kroppen. Alla barnen har varsin penna i den färg de 
önskar och förskolläraren bereder plats för alla på arket. Ett barn börjar nynna på ”Shrek-
temat” medan hen ritar in blodkärl. Samlingen avslutas med att förskolläraren visar med sin 
knutna hand hur stort hjärtat är och uppmuntrar barnen att titta på sin knutna hand för att se 
hur stort deras hjärta är. De jämför storleken på händerna och förskolläraren benämner för 
barnen att: ”Så här stort är mitt hjärta och ditt hjärta är lika stort som din knutna hand”. 

I samlingen nästa dag fortsätter de där de slutat med kroppen och ett barn ombeds att rita in 
hjärtat. Barnet tar då fram sin knutna hand som avbild och ritar in hjärtat. 

Analys: Samlingen är förberedd av förskolläraren ur ett bestämt tema. Barnen erbjuds 
agens genom att bjudas in i temat utifrån sina erfarenheter. Förskolläraren utgår från det 
barnen har ett begär att få mer kunskap om i det här fallet. Vår tolkning är att 
förskolläraren bygger relationer med barnen i kunskapsinnehållet kombinerat med en 
estetisk lärprocess. Det öppnar enligt Lind (2010) upp för en målrelationell tillblivelse 
istället för att styra innehållet mot ett förbestämt mål. Barnens tillblivelse i det här 
samhandlandet tillåter barnen att i sin takt avsluta innan de går vidare till nästa moment 
(Olsson, 2014). Känslan i samlingen är uppsluppen och samlad även om barnen går loss på 
att måla blodkärl. Genom att bjuda in barnen att rita in blodomloppet på kamratens kropp 
skapas en delaktighet och alla kan vara med och bidra till att kroppen fylls med blodkärl. 
Det finns inget som tyder på att förskolläraren har någon intention på att driva på 
planeringen framåt utan låter processen pågå medan hon finns tillgänglig i metaprocessen 
och dokumenterar vad barnen säger (Pramling, m.fl.,2013). Lind (2010) menar att det 
under processen skapas ett socialt sammanhang i gruppen som gör barnen mottagliga för 
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kunskap här och nu. Det kan i sin tur leda till ett sprakande mellanrum som Olsson (2014) 
eftersträvar i barns tillblivelse, eftersom barnen har ett begär för både materialet och 
presentationen av undervisningstillfället. Det gäller både materialitet, subjektskapande och 
att de bereds agens. Lind (2010) menar att när barn går in i ett transliknande tillstånd och 
deltar i en metaprocess slår kunskapandet kullerbyttor i en förvandlingsprocess. I den här 
samlingen är det tydligt att förskolläraren är med barnen individuellt i deras eget 
mellanrum och svarar på deras funderingar och låter alla delta efter sina egna 
förutsättningar. Inför nästa samling har varje barn positiva ingångar och ett öppet sinne 
vilket också syntes dagen efter. När hand och tanke får intra-agera med varandra befäster 
det enligt Lenz Taguchi (2015) kunskap och bidrar till nya erfarenheter. Det handlandet 
mellan handen och ögat under samlingen tolkar vi ledde till ett förändrat kunnande hos 
barnet när det dagen efter skulle rita in hjärtat (Pramling, m. fl.,2013). Aktiviteten var 
planerad av en vuxen men utifrån ett barnperspektiv.  

I den här samlingen utgår förskolläraren från en sagolåda som innehåller sagan om ”Bockarna 
Bruse”. Ett barn plockar fram figurerna och materialet som finns i lådan och förskolläraren 
benämner samtidigt vad barnet gör. Barnet och förskolläraren berättar sagan vartefter figurerna 
och tygbitarna som föreställer gräset och vattnet samt bron tillverkad av glasspinnar plockas 
fram. Det är mest förskolläraren som pratar och barnet säger enstaka ord. Innehållet i 
samlingen verkade vara spontan, men det var oklart om det var förskolläraren eller barnet som 
valde sagolådan om ”Bockarna Bruse”.  

Analys: Utifrån det vi observerat tolkar vi det som att sagan antagligen berättas på ett 
specifikt sätt och likadant varje gång sagan berättas. Det kändes som att barnet berättade 
och styrde sagan och förskolläraren försökte tolka genom att sätta ord på det 
samhandlande som enligt Olsson (2014) sker mellan barn, vuxen och material när barns 
agens får vara i centrum. Barnet får plocka fram figurer ur lådan och förskolläraren 
uppmuntrar barnet att berätta vad som händer. Förskolläraren bereder plats för barnet att 
experimentera med materialet och benämner kontinuerligt vad som händer (Olsson, m. fl., 
2016). Förskolläraren ställde “ja” eller “nej” frågor vilka barnet svarade “ja” på. Vi tänker 
att hon kunde ha ställt öppna frågor för att utmana barnet i syfte att expandera språket. 
Det som blir tydligt under observationstillfället är att förskolläraren som deltar i samlingen 
intra-agerar med barnen genom att förstärka språkandet på olika sätt. Det är 
förskolläraren som sätter ord på sagan utifrån vad barnet visar med figurerna i sagolådan. 
Ladberg (2003) förespråkar berättandet som viktigt under andraspråksutvecklingen, men 
känslan är att barnet upplever att det är hen som berättar sagan. Barnet säger inte så 
mycket men ser stolt och glad ut. Förskolläraren erbjuder enligt perspektivet ett känt 
material för barnet men genom att bereda plats för barns språkande skapas en positiv 
ingång att våga samhandla med materialitet i en mindre grupp (Olsson, m. fl., 2016). Det 
är en viktig del i barns andraspråksutveckling att ges möjlighet att uttrycka sig med 
estetiska uttrycksformer menar både Ladberg (2003) och Pramling, m. fl. (2013). 

5.2.2 De fria aktiviteterna 

Under den här observationen tittade vi på hur barns agens tas tillvara på i en fri 
aktivitet och hur barns erfernheter utmanas vidare. 

Ett barn visar intresse för att läsa en bok. Barnet talar om det för förskolläraren som 
tillsammans med barnet går in i rummet bredvid för att hämta en bok. De tittar tillsammans i 
bokhyllan efter en saga. De går iväg till ett annat rum och kommer sedan tillbaka med en röd 
kakburk som innehåller sagan om den ”Lilla lilla gumman” gestaltad i små figurer och ett litet 
kort där sagan är skriven. I rummet finns fler barn som visar intresse för sagan i kakburken. 
Med två barn i knät börjar förskolläraren läsa sagan samtidigt som ett av barnen börjar plocka 
med figurerna. Under sagostunden visar förskolläraren intresse för att läsa sagan för barnen 
medan barnen experimenterande med materialet. Barnen verkar vara mer intresserade av att 
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plocka med de små figurerna än att lyssna på sagan. Barnen samhandlar med varandra genom 
att tillsammans leka med materialet och sedan lägga tillbaka det i burken. Ett nytt barn 
intresserar sig för att ta över sagan och börjar plocka med figurerna. Förskolläraren vänder sig 
till mig som observatör och säger att hon upplever sagan som gammaldags och att den behöver 
uppdateras. 

Förskolläraren följer några barn vidare in i en ny aktivitet då de visar intresse för att spela på 
rytmikinstrument. Det framgår inte av observationen om instrumenten stod tillgängliga för 
barnen eller om det var förskolläraren som plockade fram dem på barnens initiativ. Barnen och 
förskolläraren intra-agerar med de olika instrument och sjunger en namnsång tillsammans. 
Barnen provar flera instrument och fortsätter sjunga. Förskolläraren spelar och vägleder barnen 
med de olika instrumenten, benämner namn och hur de används. Barnen visade glädje och såg 
ut att ha roligt. 

Analys: Barnens upplevelse och agens skulle möjligtvis ur perspektivets synsätt i enlighet 
med Olsson (2014), kunnat  blivit annorlunda om förskolläraren varit följsam i barnens 
experimenterande med sagoburken. Det kunde öppnat upp för ett tillfälle att gå med 
barnen in i det sprakande mellanrummet genom att låta barnen berätta sagan för henne. 
Utmaningen i språkandet hade då kunnat öppna upp för ett expanderande språkande och 
experimenterande med det materialet som fanns i burken. Benämningarna och 
upprepningarna i en aktivitet som barn initierat själva innefattar öppna sinnen och intresse 
för ny tankeöverföring. Det hade även kunnat skapa ett mellanrum för att konstruera en ny 
saga tillsammans utifrån hur barnen upplever artefakternas samhandlande med varandra. 
Det öppnar upp för ett icke-diskursivt tänkande som enligt Lenz Taguchi (2012) undflyr 
alla förväntade resultat och som inte passar in i den förväntade strukturen. Materialiteten 
kunde ha fått intra-agera med förskollärarens egna erfarenheter eller uppmuntra till barns 
fria skapande. Det hade i sin tur skapat ett intra-aktivt mellanrum med barnen som 
experimenterade och undersökte materialet. 

Det nya barnet som intresserade sig för sagan hör förskolläraren reflektera över att sagan 
är gammaldags och borde uppdateras. Sagan och materialet intra-agerade då med 
förskolläraren som utifrån sina egna erfarenheter och sin kultur såg sagan som 
gammaldags och sedan sa det högt inför barnen. Genom att intra-agera sina åsikter och 
tankar om sagan till barnen menar Olsson, m. fl. (2016) att barnets begär och inställning 
till sagan påverkas indirekt. Förskollärarens inställning till sagan kan skapa konsekvenser 
som påverkar barnens egna tankar och åsikter, förväntningar och erfarenheter om sagan 
och dess artefakter.  

Under musikstunden deltog förskolläraren aktivt i musicerandet tillsammans med barnen 
och benämnde instrumenten. Det ger ett intryck av att förskolläraren har lättare att intra-
agera med instrument och musik än med att släppa kontrollen i det fria berättandet. Det 
menar Pramling, m. fl. (2013), är en viktig performativ agent till hur barn får del av 
estetiska uttryckssätt under dagen. Förskollärares inställning påverkar hur de vågar att 
leva ut olika uttryck med barn och kollegor.  

Under sagostunden hade förskolläraren fokus på att läsa sagan för barnen medan barnen 
experimenterande med materialet. Därav uteblev benämningar av figurerna för barnen. 
Under den initierade musikstunden samhandlar förskolläraren med barnen och 
rytmikinstrumenten och bereder plats för barnens egen agens. Jämförelsevis mellan dessa 
aktiviteter där det är samma barn och samma förskollärare som deltar ser barns agens helt 
olika ut och skapar ingångar till val av aktiviteter. Barn anpassar sig till den agens de 
erbjuds menar Olsson (2014), men hävdar att det får konsekvenser om de inte upplever sig 
vara i intra-aktion med ett sammanhang. Förskolläraren var följsam i barnens spontana 
önskan att spela musik med rytmikinstrumenten. Genom det skapades en oemotståndlig 
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zon och ett samhandlande mellan rummet, rytmikinstrumenten, barnen och förskolläraren 
(Lenz Taguchi, 2015). Barnen var till synes fascinerade och förtjusta av ljuden de olika 
instrumenten skapade och de sjöng en spontan sång medan de experimenterade med 
instrumenten. Förskolläraren följde visserligen barnen i den sång de valde att sjunga men 
vilket mellanrum hade skapats om förskolläraren hade utmanat barnen vidare i deras 
experimenterande med instrumenten? Ehrlin (2012) vidhåller att musik ofta är av 
reproducerande art medan Olsson (2014) och Lenz Taguchi (2012) menar att ett 
neomaterialistiskt förhållningssätt förespråkar att lyckas fånga lärandet i ögonblicket, på 
ett oväntat sätt och skapa något nytt. Det menar Olsson (2014) kan öppna upp för 
ytterligare en dimension på lärandet i en spontan aktivitet som detta var. Att estetiskt 
experimentera med materialitet kan skapa en provokation i tanken om sammanhang och 
därmed även möjligheter för djupare förståelse om hur vi skapar förutsättningar för barns 
agens i ett språkande samhandlande.   

Under en observation skapades det möjlighet att studera två barn med olika 
modersmål och deras språkande i en fri aktivitet.  

Två barn mellan 2 år och 3 år och var rörliga i flera olika rum. Det var två förskollärare 
närvarande vid tillfället och de höll sig hela tiden i närheten av barnen uppdelade i olika rum. 
Vid ett tillfälle blev barnen stående vid en bilbana och började samspela runt den. De provade 
olika bilar och språkade kring aktiviteten. Det var väldigt tydligt att barnen kommunicerade 
med hela sin kropp för att visa sina känsloyttringar. Barnen inhämtade även bekräftelse av de 
vuxna och höll fram olika föremål i handen. Förskolläraren som var i samma rum som barnen 
benämnde de artefakter som ingick i deras lek. Barnen intra-agerade med varandra på olika sätt 
och när ett barn språkade med sin kropp stannade aktiviteten upp och de andra barnen 
studerade barnets ansikte. När det blev missförstånd i språkandet använde ett barn sin röst för 
att nå fram, barnet fick då stöd av förskolläraren att nå fram. Barnen stannade inte så länge vid 
bilbanan utan rörde sig snart vidare till nästa rum. I det rummet erbjöds det en hemvrå som 
inbjuder till rollekar. I det rummet finns fokusboken på väggen i laminerade A4-ark i barnens 
höjd. Sagan inbjuder till samtal kring bilder men ingen av barnen visade något intresse för dem 
under observationerna. 

Ett nytt barn kommer in i rummet och visar intresse för en låda med skumgummiklossar. 
Barnet och förskolläraren som fanns närvarande i rummet talar samma modersmål och barnet 
visar intresse för att intra-agera med henne. Tillsammans bygger de klossarna och 
förskolläraren benämner färger och antalet pågående under aktiviteten både på barnets språk 
och på svenska.  

Analys: Under observationen med de mindre barnen upplevde vi att det spontant dök 
upp frågor kring hur barn intra-agerar med materialitet i sin omgivning. Små barn 
stannar inte länge i en aktivitet om det inte finns någon förskollärare som hjälper 
dem att stanna kvar i den. Det var därför intressant för oss att se om förskollärare 
uppfattade barns signaler och hur deras agens tas tillvara på i en fri aktivitet. Som 
förskollärare är det viktigt, menar Lenz Taguchi (2012), att kliva in i deras sprakande 
värld och läsa av och stötta och ge barn uttryck som fungerar universellt. Det är 
viktigt att delta i barns konstruerande av miljön och samhandlande med den 
materialitet som erbjuds i förskolans verksamhet. Det gav utrymme för ett helt nytt 
kunskapande när förskolläraren kunde möta barnet med klossarna på båda språken i 
aktiviteten. Ladberg  (2003) framhåller att hur förskollärare bereder agens för barns 
sätt att språka med varandra, påverkar deras olika ingångar till både rum och 
artefakter. Genom att kliva in barns mellanrum i de fria aktiviteterna skapas ingångar 
för nya gruppkonstellationer och vänskapsband då barns olika begär för artefakter 
och rum styr (Olsson, m. fl., 2016). Lind (2010) menar att det skapar utrymme för ett 
sprakande mellanrum då barns experimenterande får vara i fokus. Det tolkar vi som 
att det i sin tur skapar förutsättningar och möjligheter för barns agens och tillblivelse 
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i intra-aktion med barn, vuxna och materialitet. Olsson (2014) menar att på så sätt 
konstrueras ytterligare möjligheter att fånga det spontana lärandet i ögonblicket, på 
ett oväntat sätt och genom det skapa något nytt. Det kan skapa en öppning för 
ytterligare en dimension på lärandet i en spontan aktivitet, som detta var, men också 
i en styrd eftersom förskollärare då kan bygga på barnens erfarenheter.  

6 Diskussion 

I detta kapitel presenteras en metoddiskussion därefter en resultatdiskussion, indelat 
i tre delavsnitt, det sprakande mellanrummet, barns begär och oemotståndliga zoner. 
Avslutningsvis presenteras vår slutsats och ett avsnitt om studiens betydelse samt 
exempel på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka om och hur barns andraspråksutveckling stimuleras med 
hjälp av litteratur och estetiska uttrycksformer. Vi anser att de valda metoderna, kvalitativa 
intervjuer och observationer, möjliggjorde för oss att konstruera relevant data i syfte att 
besvara forskningsfrågorna. När intervjufrågorna formulerades utgick vi ifrån studiens 
syfte och forskningsfrågor. Vi formulerade sex intervjufrågor relevanta för det vi ville få syn 
på. Under intervjuerna ställde vi dessa frågor samt relevanta och logiska följdfrågor. En 
svårighet med intervjuerna som vi upplevde var att några förskollärare upplevdes som 
stressade och inte hade tid att svara på frågor och svaren blev således mer kortfattade än 
vad vi hade hoppats på. Andra förskollärare däremot hade många tankar om det vi 
samtalade om under intervjuerna. Å ena sidan tänker vi att det kanske hade varit bra att i 
förväg mailat frågorna till respektive respondent så att de kunde genom det förbereda sig 
inför intervjun. Å andra sidan kanske det hade genererat svar som var för igenomtänkta 
och i slutändan handlade om vad förskollärarna antog att vi ville höra.  

En kritisk aspekt var studiens tidsram och på grund av det kände vi att vi var tvungna att 
begränsa observationernas omfång. Utifrån det är vi medvetna om att studiens resultat 
möjligtvis hade sett något annorlunda ut om vi hade spenderat lägre tid eller observerat vid 
fler tillfällen på de medverkande förskolorna. Vi upplevde även att tidsramen påverkade  
möjligheterna för att, under studiens gång, fördjupa intervjuerna och eventuellt ställa fler 
följdfrågor.  

Under studiens gång har vi reflekterat över hur det tolkade resultatet påverkats då både 
intervjuerna och observationerna utförts enskilt. Reflektionen utifrån detta är att studiens 
validitet kan ha påverkats eftersom vi utfört observationer enskilt på olika förskolor. 
Insikten är att vårt resultat sannolikt hade sett annorlunda ut om vi hade gjort 
observationerna tillsammans och på plats där och då diskuterat och tolkat det vi fått syn 
på. Något vi båda upplevde under observationerna var att vi kände oss väldigt medvetna 
om vår närvaro och att det var svårt att veta om förskollärarnas sätt att kommunicera med 
barnen var äkta eller om det blev oäkta för att vi var där. Backman (1998) framhåller 
svårigheten med att utföra en kvalitativ studie baserad på observationer. Han vidhåller att 
det krävs ett tränat öga för att kunna uppfatta skiftningar i ett förändrat beteenden. De 
tolkade situationerna hade möjligtvis kunnat läsas av annorlunda om studien inte varit 
tidsbegränsad, och det funnits möjlighet att utföra observationer som varade längre eller 
omfattade fler tillfällen. Detta för att såväl förskollärare som barn skulle vänja sig vid att bli 
observerade, men även för att vi skulle kunna bli en mer naturlig del av sammanhanget. 
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Eftersom vårt valda teoretiska perspektiv innebär ett, för oss, nytt sätt att se på lärande och 
subjektskapande kände vi att det var viktigt att läsa på om och fördjupa oss om 
perspektivet innan intervjuerna och observationerna genomfördes. Detta för att vara 
medvetna om vilka möjligheter, svårigheter och begränsningar perspektivet skulle 
innebära. En konsekvens av perspektivet är att vi tvingades välja bort det självklara för att 
se barn, material och miljö med nya ögon. Detta medförde en utmaning för oss då vi är 
medvetna om att vi påverkas av förutbestämda sätt att se på barns tillblivelser. En annan 
utmaning ur vårt teoretiska perspektiv upplevde vi var att bli ett med perspektivet under 
observationerna. Enligt Bjørndal (2005) ser vi och tolkar sammanhang utifrån våra egna 
sinnesintryck. Det betyder att vi bemöter situationer och intryck på olika sätt och påverkas 
på så sätt av våra sinnen, exempelvis lukt, smak och känsel. Vi tolkar det som att 
observationerna och resultatet därav påverkades av våra egna upplevda sinnesintryck, 
medvetna eller icke-medvetna. Detta även i enlighet med det neomaterialistiska 
perspektivet som ovan nämnt innebär att vi som observatörer intra-agerar med de 
sammanhang som vi observerar.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på om och hur barns andraspråksutveckling stimuleras 
med hjälp av litteratur och estetiska uttrycksformer. Utifrån resultat och analys har  vi valt 
att diskutera studien genom att synliggöra tre performativa agenter i barns 
subjektskapande. Avsnittet är indelat i tre delar: Det sprakande mellanrummet, barns 
begär och oemotståndliga zoner. 

6.2.1 Det sprakande mellanrummet 

Ett barns språkande är beroende av att förskollärare lyckas med att läsa av vad som 
sker i mellanrummen. Det görs genom att intra-agera mellan det verbala och det 
kroppsliga i barnens miljö. Små barn intra-agerar med varandra och sin omgivning 
med hela kroppen. Det skapar frågor hos oss om vad det är som gör att förskollärare 
tänker att de måste kunna läsa böcker på andra språk för barnen. Skolinspektionen 
(2017) hävdar att det svenska språket i förskolan förväntas vara det gemensamma 
språket och att barn med andra språk får anpassa sig till det. Det skapar enligt Chou, 
m.fl. (2016) en kultur kring hur varje barn förhåller sig rent känslomässigt i 
förhållande till litteraturanvändning i hemmet och vad det tvingas anpassa sig till på 
förskolan. En bild förmedlar också tankar och uttryck för ett barn, men det gäller att 
kunna bereda plats för det goda samtalet och experimenterandet för att expandera 
barns kunnande (Lind, 2010; Pramling, m.fl., 2013). Olsson, m. fl. (2016) framhåller 
att en ytterligare dimension på ett sprakande mellanrum kan vara att komplettera 
bilderna i barnens miljö med ord på deras språk så förskollärare kan benämna både 
artefakter och detaljer på en bild som barn visar intresse för, på olika språk. Ladberg 
(2003) menar att det är viktigt att synliggöra barns olika språk, vilket enligt 
Lahdenperä (2011) öppnar upp för en språklig mångfald. När förskollärare vågar 
kliva in i mellanrummet och själva också experimentera med barnens språk skapar 
det möjligheter för ett tillåtande klimat där det inte finns några rätt eller fel utan att 
det viktigaste är att våga uttrycka sig (jämför Ladberg, 2003). Det är enligt Olsson 
(2014) viktigt att bereda plats för barn att våga prova nya ord genom att vi bjuder på 
oss själva och provar nya ord, vi inte är kända med.  
 
Det skulle skapa en ny dimension när förskolläraren bjuder in till samtal kring bilder och 
text genom att låta böcker på andra språk inspirera istället för att bara finnas för syns skull. 
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Hur det bereds plats för barns språkande och tillgång till sitt språk förmedlar något till 
barnet om dess möjlighet till agens och uttryck i samhandlande med omgivningen. Det 
menar Johansson (2007) och Rydsjö (2007) kan öppna upp för ett samarbete med 
biblioteket som skulle kunna leda till att förskolan kan ta in tvillingböcker på de språk de 
behöver. Det innebär att barnet kan följa bilder och text på sitt språk medan förskolläraren 
läser samma bok på svenska. Boken skulle kunna skapa ett begär i det sprakande 
mellanrummet som Lenz Taguchi (2015) framhåller. Det icke-diskursiva i samhandlandet 
med att aktivt kliva in som performativ agent i mellanrummet skulle enligt Olsson (2014), 
tillgängliggöra nya sätt att tänka utifrån barns språkande och estetiska uttryck. Det skulle 
öppna upp för att barnet tillåts utveckla alla sina språk utan att det betraktas som en brist i 
sin andraspråksinlärning som Kultti (2014) framhåller som en risk. 

Perspektivet förespråkar inte ett individ fokus utan ett samhandlande. Det bereder enligt 
Olsson (2014) plats för att spännande grupprocesser uppstår. Det möjliggör också att ny 
kunskap delas mellan barnen när kunskapandet får vara i ett experimenterande skede. 
Normen på förskolan behöver inte vara svenska, utan det kan istället erbjudas möjligheter 
för alla barn att lära sig av varandras språkande. Det skulle ge begreppet mångfald en 
positiv ingång (Lahdenperä, 2011). Det kräver att förskollärare vågar kliva in i det 
sprakande mellanrummet med alla tentakler ute och möter barns erfarenheter hemifrån 
med ett öppet sinne. Det skulle även skapa både fler möjliga sinnliga intryck för barnen och 
stolthet i att få visa upp sitt språk och öppna upp för ett begär att vilja uttrycka sig.  

Studien visar att tillgången till estetiska uttryck i aktiviteter leder till ett förändrat 
kunnande. Det visar exemplet med samlingen med tema kroppen där förskolläraren 
först bjuder in barnen till att berätta vad de vill veta och följa med dem in i deras 
sprakande värld. Genom att applicera ett kunskapsinnehåll på ett tilltalande sätt 
lockas barnen in i att vilja uttrycka sig och visa sina förmågor.   

6.2.2 Barns begär 

If desire is repressed, it is because every position of desire, no matter how small, is capable of 
calling into question the established order of society: Not that desire is asocial, on the contrary. 
But it is explosive; there is no desiringmachine capable of being assembled without demolishing 
entire social sectors. (Lind, 2010, s.215) 

I studien har vi reflekterat över hur barns agens påverkas när förskollärare bereder plats 
för ett samhandlande mellan barn, litteratur och estetiska uttryck för att utveckla sitt 
andraspråk. Det som i studien benämns som att skapa oemotståndliga zoner (Dahlberg m. 
fl., 2013; Olsson, 2014). Studien visar att förskollärare medvetet försöker placera litteratur 
på olika platser i förskolans verksamhet i samband med rummens olika teman. En av 
respondenterna i intervjun benämner sig som “bokomaner” och berättar att de har 
litteratur överallt. Det möjliggör för barns agens att vilja söka information på egen hand 
och hitta böcker som skapar ett begär (Lenz Taguchi, 2012). Studien visar att 
konsekvenserna för en del barn blir att de inte får agens i att hitta litteratur som skapar ett 
begär då förskolor väljer att skapa egna bibliotek. Det innebär en risk att barns agens 
begränsas av vuxnas maktutövande och tolkningar av vad barn behöver. Barnet 
konstrueras enligt Lenz Taguchi (2015) utifrån det samhandlande mellan materialitet och 
subjektskapande som erbjuds. Det kan i sin tur leda till sårbarhet i identitetsutvecklingen 
(Bruce, m. fl.,2016). Förskolans uppdrag handlar om, enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2015), att i mötet och samspelet med barn ta hänsyn till och utgå ifrån varje enskilt barns 
förutsättningar och genom det skapa förutsättningar för språkutvecklande aktiviteter. Det 
innebär att skapa en atmosfär med litteratur som innebär möjligheter för barn att känna 
sig bekräftade och inkluderande i förskolans vardag med alla sina uttryck. Det skapar 
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möjligheter för goda förutsättningar och möjligheter för språkande. Resultatet av studien 
visar att litteratur ofta är utvalt med hänsyn till vad som anses vara bra för barn. Den visar 
också att estetiska uttryck i samband med litteratur uteblir på grund av tidsbrist. Ett 
exempel är förskolan som vill låta barnen få uppleva ett påsktema med hjälp av 
utklädningskläder. Sedan finns inte tiden att iscensätta det som förskolläraren tänkt sig 
och då faller hela konceptet. Det skapar också konsekvenser då barn inte har tillgång till 
materialitet som skapar ett begär. Vi anser ur ett neomaterialistiskt perspektiv att barn 
påverkas av att uppleva sig som separata delar i olika sammanhang. Med det menar vi att 
det är viktigt hur vi samhandlar med barnens erfarenheter och vågar bjuda in hemmet i 
förskolans verksamhet. Genom att bjuda in vårdnadshavare i förskolans verksamhet 
skapas möjlighet till delaktighet och inflytande när de exempelvis frågar om barnen har 
några kläder hemma de kan använda sig av under temat.  

6.2.3  Oemotståndliga zoner 

Studien visar att förskollärare använder sig av ett relationellt förhållningssätt när de intra-
agerar med barn i det pedagogiska sammanhanget. Genom att tillhandahålla litteratur i 
olika sammanhang försöker förskollärare att bjuda in till att skapa oemotståndliga zoner 
som bjuder in till läsning och estetiska uttryck (Dahlberg m. fl., 2013; Olsson, m.fl., 
2016).  Skolinspektionen (2017) menar att forskning tyder på att flerspråkiga barns 
språkande visar på ett individfokus och att de jämställs med barn som har svenska som 
modersmål. Studien däremot visar exempel på det motsatta, utifrån respondentens svar, 
hur de arbetar med boken “Grodan och främlingen”. De fokuserar på bilderna och utgår 
ifrån barnens intresse för djurens namn och inte på handlingen som helhet. Genom att 
följa barnens agens skapar de ett samhandlande mellan barns olika världar och når 
ytterligare en dimension i andraspråksutvecklingen (Olsson, 2014). Lenz Taguchi (2012) 
Chou, m.fl. (2016) och Rydsjö (2007) framhåller att ett barn påverkas av den kultur som 
det omges av vilket i det professionella mötet med barn ställer krav på barns 
förutsättningar för språkande. Förskolan kan skapa pedagogiska relationer kring detta 
genom ett interkulturellt förhållningssätt i ett nära samarbete med hemmet menar 
Lahdenperä (2011). Det skapar möjlighet till att stärka barnen i sin identitet när 
förskollärare möter barnen i språket med djurens namn på barnens andra språk. En intra-
aktion uppstår då mellan materialet som i detta fall är djuren i boken, hemmet, 
språkandet, andra barn och vuxna.  

Det framkommer dock inte om förskolorna samarbetar med hemmet genom att ta del av 
barns böcker hemifrån. När det kommer upp en diskussion kring barns erfarenhet 
hemifrån kommer det snarare fram att de inte tar in litteratur från hemmet på grund av 
rädsla för vad som presenteras ur värdegrunden. Förskollärare har ett uppdrag enligt 
läroplanen (Skolverket, 2016) gällande värdegrunden men vi får inte glömma att 
förskollärare också ska ta hänsyn till att barns olika livsmiljöer och erfarenheter främjar 
barns egna förmågor och kulturskapande. Det kan istället öppna upp för förskollärare att 
ge vårdnadshavare möjligheten att ta del av litteratur till exempel att läsa fokusboken på 
sitt språk hemma och informera om syftet med att läsa för barn för språkandets utveckling 
(Skolinspektionen, 2017). Förskolan är en mötesplats som dagligen innefattar såväl 
kulturella som sociala möten och det är förskollärares uppgift att ge barnet möjlighet att 
experimentera med sin omgivning (Ladberg, 2003). Genom att benämna och sätta ord på 
barns agens i alla sammanhang utmanas kunnandet. Vi önskar att att studien uppmanar 
även förskollärare att våga utmana sig själva i nya situationer med barnen. Under en av 
observationerna blir det synligt hur olika barns bemöts i fria aktiviteter. En del av 
resultatet som faller under reflektion här blir att det är förskollärare enligt Pramling 
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Samuelsson, m.fl. (2013) som borde våga ge sig ut på okänd mark och följa med barnen in i 
det sprakande mellanrummet i aktiviteten med sagoburken. Det skulle annars kunna 
riskera att inställningen till litteratur och barns erfarenheter gör att förskollärare ser boken 
som ett objekt som förmedlar en sanning och inte ligger till grund för det icke-diskursiva 
experimenterandet (Dahlberg m. fl., 2013). 

En del av resultatet oroar oss så tillvida att en förskola upplever att de inte tycker det är 
meningsfullt att besöka biblioteket med barnen på grund av att biblioteken inriktat sig på 
att möta barn som målgrupp med lockande lekhörnor. En reflektion kring det är om det är 
bibliotekens sätt att möta barn idag genom att skapa lustfyllda hörnor, det vill säga, en 
oemotståndlig zon genom att bjuda in besökare till andra aktiviteter. Bibliotekets 
materialitet, det vill säga böcker, målarhörnor och utklädningsmaterial intra-agerar med 
barnen och bjuder in till lek (Johansson, 2007). De bidrar till att ge barn agens och 
möjlighet till estetiska uttryck då ett av inslagen är att få möjlighet att klä ut sig. 
Frågeställningen är då: Vem är du idag? Olsson (2014) menar att biblioteken idag bjuder in 
till lärande ur ett pragmatiskt perspektiv som handlar om att skapa vanor och förändra 
barns inställning till litteratur på ett sätt som hjälper dem att utveckla intresset för böcker. 
Genom att locka barnen till biblioteken så öppnar det upp för att söka kunskap vilket 
bidrar till ett lärande i framtiden.  

Förskollärare har en viktig uppgift i att visa barnen världen och dess möjligheter och de 
erfarenheter de får med sig från förskolan präglar deras fortsatta utveckling och inställning 
till agens. Det är inte frågan om att barn lär sig i samhandling med varandra och sin miljö 
utan vad de lär sig. Barn lär sig hela tiden så länge de är aktiva och vårt förhållningssätt 
som öppnare eller stängare för dess agens är avgörande (Olsson, 2014).  

Vi har funderat över om litteratur och läsning måste stå för en lugn stund som Chou, m.fl. 
(2016) framhåller. Våra erfarenheter av förskollärares försök att skapa en lugn stund efter 
maten består ofta av att försöka få barnen att sitta still och undvika att det blir konflikter. 
Är det rätt samhandlande då mellan barn och materialitet? Måste vi tänka utifrån gamla 
vanor? Detta i enlighet med Olsson (2014) som menar att ett neomaterialistiskt 
förhållningssätt öppnar upp för ett icke-diskursivt tänkande som undflyr alla förväntade 
resultat och som inte passar in i den förväntade strukturen. 

6.2.4 Slutsats 

Vår slutsats är att förskollärares inställning till barns tillblivelse för utvecklandet av 
sitt språkande är den viktigaste performativa agenten. Studien visar att förskollärare 
ser litteratur som objekt som de hämtar kunskap och sanning ifrån. Ur ett 
neomaterialistiskt perspektiv skulle bokens innehåll kunna bli något som vi ännu inte 
vet något om. Det är det perspektivet förespråkar, att en bok inte innehåller 
någonting, eller rättare sagt öppnar upp för tankeexperiment. Varje gång en bok 
öppnas på nytt ger vi den nytt liv eftersom bokens tillblivelse skapas ihop med 
läsaren för stunden. Boken ger möjlighet till tanken att befinna sig någon annanstans. 
Den utgör inte ett förutbestämt innehåll eller vetande. Boken är ett verktyg som 
skapar ett begär att utveckla språkande och som i bästa fall slukar sin läsare in i en 
fantasivärld där allt kan hända. Därför anser vi det viktigt att förskollärare vågar 
släppa kontrollen och följa med barnen in i det sprakande mellanrummet. Om de gör 
det skulle det explodera av olika uttryck när vi lyssnar av barnens sätt att utforska 
språket. Barn har ett öppnare sinne och en mer direkt förmåga att utveckla nya 
strategier på men även på att skapa mening till det sammanhang som omger dem.  
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Ett förändrat sätt att se på lärande skulle kunna erbjuda förskolornas verksamheter 
plats för nya tankevurpor där samhandlandet i det sprakande mellanrummet får 
möjlighet att utforskas.  

6.2.5 Studiens betydelse 

Denna studie om det sprakande mellanrummet i barns språkande bereder nya tankar 
och insikter samt ny kunskap och medvetenhet om materialitet, subjekt och intra-
aktionen däremellan. Forskningen i studien är avsedd att bidra till en ökad 
medvetenhet hos verksamma förskollärare i förskolan kring de intra-aktioner som 
sker mellan samhandlandet i miljö, materialitet och subjekt. Vidare kan denna studie 
ses som ett försök att belysa betydelsen av litteratur och estetiska uttryckssätt i barns 
språkande samt förskollärares förhållningssätt och medvetenhet kring detta. 

6.2.6 Vidare forskning 

Under studiens gång har det dykt upp tankar kring förskollärares samverkan med 
hemmet kopplat till barns erfarenheter kring litteraturanvändning i hemmet. I 
läroplanen (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska komplettera hemmet genom 
att skapa förutsättningar för barns mångsidiga utveckling och lärande. Det skulle 
vara intressant med vidare forskning kring vilken litteratur som finns tillgänglig i 
hemmet samt om och vad familjer läser såväl på svenska som på andra språk.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Vi har nu 
kursen Självständigt arbete och vill forska kring barns andraspråksutveckling med hjälp av litteratur och de 
estetiska uttryckssätten.  

Syftet med undersökningen är att fördjupa kunskaperna kring hur litteratur används på ett medvetet sätt för 
att stimulera barns andraspråksutveckling. 

Som metod har vi valt att utföra personliga intervjuer som beräknas ta cirka 30 minuter och observationer av 
barnens lärmiljö kring litteratur och läsning på förskolan. Om så önskas erbjuder vi er att ta del av det färdiga 
arbetet.  

Det insamlade materialet kommer att analyseras av oss studenter och presenteras i ett resultat. Inga namn på 
informanter eller förskolor kommer att nämnas i arbetet utan vara helt konfidentiellt. All hantering sker 
varsamt av oss som skrivpar och raderas så snart arbetet är godkänt och klart, dock senast 31/8- 2017.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.          Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.   

Vår förhoppning är att studien kommer att ge oss en större förståelse för hur litteratur, lärmiljö och 
förskollärarnas medvetenhet gynnar barns andraspråksutveckling och samverkar med de estetiska 
lärprocesserna. 

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss.   

 

 

 

Student: Cecilia Bengtsson    Student: Lena Malmberg 

cbn14002@student.mdh.se     lde11001@student.mdh.se 

070-229 33 13      070-960 26 50
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

1.) Hur använder ni litteratur i er verksamhet? 

 

2.) Hur organiserar ni lärmiljön så att litteraturen är tillgänglig för barnen? 

 

3.) Hur ser du på möjligheten att utveckla ett andraspråk med hjälp av 

litteraturanvändning? 

 

4.) Hur synliggörs litteratur på andra språk i er verksamhet? 

 

5.) Hur arbetar ni med de estetiska uttryckssätten kopplat till litteratur? 

 

6.) Hur tänker du kring barns andraspråksinlärning i förhållande till KASAM 

(känsla av sammanhang) och meningsskapande i val av litteratur? 
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Bilaga 3 Observationsmall 

 

 

Aktivitet Materialitet Känslor 
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