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Denna studie är en kvalitativ undersökning av hur förskollärare arbetar med att 

främja barns språkutveckling, samt hur och om förskollärarna tar hjälp av estetiska 

uttrycksformer i förskolans språkundervisning. I studien utgår vi från det socio-

kulturella perspektivet och dess teorier om barns språkutveckling i det sociala sam-

spelet. Som forskningsmetod för insamling av data använder vi semistrukturerade 

intervjuer med åtta förskollärare på olika förskolor. Resultatet har vi kategoriserat 

utifrån teman som visar på betydelsen av en språkstimulerande miljö med fokus på 

barns samspel, att använda ett expansivt språk samt att ta vara på vardags-

situationerna i förskolan. Förskollärarna uttrycker sin egen roll som viktig i arbetet 

med barns språkutveckling då det handlar om att lyssna och utgå från barnens 

intressen. Vidare visar resultatet att estetiska uttrycksformer används på olika sätt 

för att stödja och främja barns språkutveckling. Förskollärarna är överens om att 

språket stärks när barnen får erfara det med kroppen. Genom varierande uttryckssätt 

i samspel med andra barn och vuxna vågar barn uttrycka sig och därmed utvecklar de 

sin kommunikativa förmåga och sitt språk. 
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1 Inledning  

Vi lever idag i ett samhälle som karaktäriseras av kulturell mångfald. Detta innebär 

enligt Bjar och Liberg (2010) att barn kommer till förskolan med varierande kun-

skaper i det svenska språket och att de därmed har olika förutsättningar att utveckla 

språket. Som Puskás (2013) förklarar har förskolan länge setts som en arena för 

barns språkutveckling. Det svenska språket utgör grunden för den pedagogiska verk-

samheten i förskolan; det är skolans språk och ses därför som ett verktyg för lärande. 

I förlängningen betraktas språket som en nyckel till barns framtida framgång och 

sociala integrering i samhället. Wallerstedt (2010) konstaterar att språket är 

människans viktigaste redskap för kommunikation och kognitiva förmåga. Därmed 

blir språket ett redskap för tänkande, kommunikation och agerande i världen. Det är 

genom språket som människan förstår sin omgivning och kan sätta ord på sina 

tankar och känslor.  

Att arbeta med språket redan i förskolan blev viktigt då Kommittén för svenska 

språket (SOU 2002:27) publicerade ett betänkande som poängterade att förskoleåren 

har en avgörande betydelse för individens möjligheter att utveckla ett rikt språk. För 

att inte halka efter i skolan är det därför av stor vikt att barnen utvecklar sitt språk 

redan i förskolan. Följaktligen är det av stor betydelse att vi som förskollärare aktivt 

arbetar med barns språkutveckling. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) 

betonar att ”språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan 

ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom 

att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på 

olika sätt” (s. 8). Vidare står det att ”utbildningen ska ge barnen möjlighet att 

uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, 

form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (s. 9). De estetiska uttrycksformerna blir 

betydande för att kunna uttrycka och visa sina känslor. Vi ställer oss därför frågan om 

vi med hjälp av olika estetiska uttrycksformer kan främja barns språkutveckling. Vi 

vill med andra ord undersöka hur arbetet med språkutveckling kopplat till estetiska 

uttrycksformer tillämpas i förskolans undervisning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med att främja 

barns språkutveckling, samt hur och om förskollärarna tar hjälp av estetiska uttrycks-

former i förskolans språkundervisning. 

 

Följande frågeställningar ligger till grund för undersökningen: 

 

• Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att främja barns språk-

utveckling? 

• Hur beskriver förskollärare att de arbetar med estetiska uttrycksformer i 

språkundervisningen? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens andra kapitel presenteras några begrepp som vi återkommer till i texten 

och som kan behöva vidare förklaring. Därefter redogör vi för vad styrdokumentet 

skriver fram samt för hur vår sökning av relevant litteratur och publikationer utförts. 

Detta följs av ett avsnitt som redogör för vad som tas upp i litteraturen och den 

tidigare forskningen inom det valda ämnesområdet. Kapitlet avslutas med att lyfta 

den teoretiska utgångspunkten, det sociokulturella perspektivet.  

Kapitel tre i uppsatsen beskriver hur vi gått tillväga med metod och urval samt 

hur vi genomfört och bearbetat insamlingen av materialet. Därefter presenteras den 

analysmetod vi använt, vilket följs av studiens tillförlitlighet samt ett avsnitt om hur 

vi tillämpat de forskningsetiska principerna.  

I kapitel fyra presenterar vi vårt resultat med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter analyseras detta resultat utifrån det teoretiska perspektivet.  

Det avslutande femte kapitlet inleds med en diskussion av resultatet i relation till 

tidigare forskning och därefter presenteras en slutsats. Avslutningsvis förs en 

diskussion om valet av metod, hur den här studien blir relevant för pedagogisk verk-

samhet, samt förslag till fortsatta studier.  

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras först några centrala begrepp, följt av vad styrdokumentet 

skriver fram gällande språkundervisning och estetiska uttrycksformer. Därefter 

redogör vi för hur vår sökning av relevant litteratur och publikationer utförts, vilket 

följs av ett avsnitt som redogör för litteraturen och den tidigare forskningen inom 

vårt ämnesområde. Avslutningsvis lyfts den teoretiska utgångspunkten, det socio-

kulturella perspektivet.  

2.1 Centrala begrepp 

Språkutveckling - Handlar om en dynamisk process som involverar ett eller flera 

språk, där individer i interaktion skapar mening samt formar kunskaper och erfaren-

heter (Skolverket, 2013). I denna uppsats avser vi att undersöka hur barn utvecklar 

det svenska språket, oavsett om de lär sig det som första- eller andraspråk. Först och 

främst tänker vi på barnens verbala språk, hur de lär sig att uttala och använda sitt 

språk för att bli förstådda. När vi talar om språkutveckling syftar vi således till alla 

aktiviteter som främjar barns talade språk.  

 

Estetiska uttrycksformer - Här syftar vi på de estetiska verktyg som gör att barnen 

får uttrycka sig kreativt, såsom musik, bild, dans, rollekar, sagoberättande, och så 

vidare. Det här begreppet handlar om alla aktiviteter där barn får uttrycka sina 

tankar och känslor genom alla sina sinnen. (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 

Olsson, Pramling, Wallerstedt, 2015) 
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2.2 Styrdokument 

För att främja barns språkutveckling ska förskollärare enligt läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018) ge varje barn förutsättningar att utveckla sitt språk och ordförråd 

för att de ska kunna kommunicera och samtala med andra. Barnen ska även få 

möjlighet att utveckla sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka sina tankar och 

ställa frågor. Förskollärare är ansvariga för barns kommunikativa och språkliga 

utveckling, och de ska arbeta för att utveckla barnens intresse för skriftspråket samt 

för bilder och symboler. Den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) betonar att 

alla barn som kommer till förskolan ska få utveckla sitt språk och sätt att kommuni-

cera, oavsett modersmål, funktionsnedsättning eller kulturellt ursprung. Vidare ska 

barnen ges förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika samman-

hang för att bilda kunskap om hur samhället fungerar.  

Förskollärare ska enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) även arbeta 

med estetiska uttrycksformer. “Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, 

gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, 

drama, rörelse, sång, musik och dans” (s. 9). Genom de estetiska uttrycksformerna 

ska barn få möjlighet att konstruera, forma och skapa. Det är förskollärarens uppgift 

att introducera barnen för olika tekniker och material, både digitala och visuella. 

Vidare ska barnen få tid och ro till eget skapande i förskolan, de ska få upptäcka och 

reflektera för att utveckla en förståelse för och kunna beskriva sin omvärld. Det finns 

numera ett avsnitt i den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) som har namnet 

”Kommunikation och skapande”, vilket tyder på en koppling mellan språk och 

estetiska uttryck. Här handlar det om kommunikation tillsammans med gestaltande; 

det beskrivs att leken bidrar till att stimulera bland annat fantasi, inlevelse samt 

kommunikation, och på så sätt sammanförs språk och estetiska uttrycksformer.  

2.3 Avgränsningar i litteratursökning 

Sökningen av publikationer för att hitta relevant forskning kring vårt ämnesområde 

har förekommit på databaserna SwePub, Eric (ProQuest) och Libris. För att finna 

granskad och godkänd forskning har även filter som ”peer reviewed” och ”referens-

granskat” använts. Där det funnits kategorier att fylla i har vi använt oss av dessa: 

”Early Childhood Education”, ”Preschool” och ”Kindergarten” för att rikta in 

sökningen på förskolas verksamhet. Ord som använts vid sökningen har varit 

”Language Development”, ”Aesthetics”, språk*, estet* och förskol*. För fler träffar 

har vi även sökt på ämnen inom de estetiska uttrycken, såsom musik, bild, dans och 

drama. Vidare har sökning på språkutveckling och estetiska uttrycksformer gett ett 

antal träffar på Diva som visar att flera studenter gjort studier kring hur dessa ämnen 

kan samarbeta. Av de uppsatser som vi ansett vara relevanta har manuella kedje-

sökningar gjorts utifrån dessa publikationers referenslistor. Vi har dock inte funnit så 

mycket forskning kring vårt valda ämnesområde, något som har motiverat oss till att 

fortsätta undersöka vårt ursprungliga syfte. De publikationer som vi valt är tre 

doktorsavhandlingar, sex både engelska och svenska artiklar, litteratur vi haft under 

utbildningen samt andra relevanta böcker vi funnit under sökprocessen.  
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2.4 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för den tidigare forskningen samt litteratur kring 

vårt valda ämnesområde. Först redovisas information om barns språkutveckling, det 

följs av estetiska uttrycksformer och därefter beskrivs språkutveckling kopplat till de 

estetiska uttrycksformerna. 

2.4.1 Språkutveckling 

Språket är något som människan enligt Bjar och Liberg (2010) utvecklar genom att 

vara en del av ett samhälle och ingå i olika språkliga kulturer. Framförallt främjas 

barns språkutveckling av att de får använda språket i möten med andra, i olika situa-

tioner och sammanhang. Författarna menar att det är i interaktion med andra som 

barn får förebilder för sitt språkande. Ofta initieras detta av en vuxen som genom att 

stötta och ställa frågor bjuder in barnen till att språka. Det kan också handla om att 

imitera andra genom att barn återger sånger och berättelser som de hört många 

gånger och är bekanta med. På detta sätt kan barn dras med in i språkandet, vilket 

har en positiv påverkan på deras språkutveckling. 

Språket finns med och utvecklas i alla olika aktiviteter och alla stunder i för-

skolans vardag; Vesterlund (2015) betonar därför att det är viktigt att se språket som 

en helhet. I en artikel om barns språkutveckling i förskolan skriver Björk-Willén, 

Pramling och Simonsson (2018) att det är de lustfyllda vardagssamtalen som ligger 

till grund för barns språkande. En avgörande faktor för alla barns språkutveckling är 

att de ges tillfälle att både höra och tala språket. För att barnen ska utveckla sitt språk 

och ordförråd skriver Jederlund (2011) i sin forskning att det blir viktigt för vuxna att 

ge tydliga svar och förklaringar. Det kan exempelvis handla om att sätta ord på saker 

som barnen funderar över och pekar på, samt benämna föremål och händelser. Enligt 

författaren lär sig barn ofta genom att först sätta ord på, innan de senare kan koppla 

ordet till dess innebörd och sammanhang.  

Detta är något som Svensson (2012) i sin artikel menar kännetecknar en språk-

stimulerande miljö, att förskollärarna använder sig av rika och precisa uttryck, 

synonymer och förklaringar av ord vilket gör att barn kan förstå och sätta in orden i 

ett känt sammanhang. Även att ge tydliga ledtrådar och utmana barnen i sitt ord-

förråd beskrivs som utvecklande för barns språk. Författaren förklarar att äkta och 

öppna frågor, upprepningar, bekräftelser av barnens yttranden samt ett varierat ord-

förråd hos förskolläraren gynnar språkutvecklingen hos barnen. Likaså beskriver 

Jonsson (2016) i sin studie om kommunikation med de yngsta barnen i förskolan att 

ett upprepande och stödjande förhållningssätt i förhållande till barns uttryck främjar 

barns språkutveckling. Exempelvis genom att förskollärare bekräftar barnen, ser och 

kommunicerar med dem i deras ögonnivå för att skapa kontakt.  

Att i alla situationer introducera barn för ett expansivt språk är något som Björk-

Willén, m.fl. (2018) beskriver som betydande för barns språkutveckling. Ett expan-

sivt språk kommunicerar bortom här-och-nu och är avgörande för utbildning och 

lärande. Ett expansivt språk karaktäriseras enligt Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) av en kommunikation mellan och över situationer. Genom att gå 
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utanför den givna situationen vidgas barnets ordförråd, istället för att bara säga “den” 

eller “där”. Ett expansivt språk handlar därför om att utveckla kommunikationen 

med kamrater och vuxna, samt att betona och sätta ord på händelser och erfaren-

heter. I förskolans miljö menar författarna att barn tvingas använda ett expansivt 

språk då de behöver benämna och berätta vad de menar. Enligt Björk-Willén, m.fl. 

(2018) är det således viktigt att förskolepersonal drar nytta av de lärandetillfällen 

som uppstår i såväl planerade som spontana aktiviteter i förskolan. Samtidigt 

behöver läraren vara medveten och ha kunskap för att kunna möta och utmana barns 

förståelse och vidga deras kunskaper.  

Utifrån sin forskning menar Puskás (2013) likaså att rika, stimulerande vardags-

samtal mellan barn och förskollärare spelar en viktig roll, precis som kognitivt 

utmanande samtal har en positiv effekt på språkutvecklingen. Författaren menar att 

syftet med språkande i förskolan är att skapa samförstånd och göra lärandet lustfyllt. 

Det handlar om en meningsskapande process där fokus ligger på att samspela med 

hjälp av alla möjliga olika resurser som finns till hands. I likhet med detta menar 

Björk-Willén, m.fl. (2018) att människan är en meningsskapande varelse som skapar 

sig mening utifrån sina tidigare erfarenheter och intressen. Barn kommer till 

förskolan med skilda erfarenheter och perspektiv, vilket författarna menar bör ses 

som en tillgång. I mötet mellan barn med skilda erfarenheter och olika förståelse 

skapar det, genom ett medvetet arbete från förskollärarens sida, möjligheter för 

barnen att förstå något på flera olika sätt. Som Svensson (2005) påpekar utgörs barns 

kommunikativa kompetens inte bara av det verbala språket, och förskollärare bör 

därför inte bortse från andra betydelsefulla sätt för barn att uttrycka sig. Det gäller att 

barnen får leka med och smaka på språket, vistas i en språkrik miljö och utmanas i 

sin utveckling. Detta är något som Lindö (2009) beskriver som barns hundra språk. 

Barns språk är inte endast verbalt, utan alla uttryckssätt, kognitiva som kommunika-

tiva, är alla olika sätt att tolka och uttrycka det barnen upplevt. 

Upprepningar är något som Björk-Willén, m.fl. (2018) menar är viktiga för att 

barn ska lära sig nya ord. Att gång på gång läsa eller berätta samma saga/berättelse 

för barnen ger dem på så vis möjlighet att om och om igen höra och själva prova nya 

ord och begrepp. Även Puskás (2013) belyser i sin studie att högläsning har positiva 

effekter på barns språkutveckling, då den bidrar till att barn utvecklar sitt ordförråd, 

hörförståelse och sin muntliga språkfärdighet. Det kan dock vara en utmaning för 

förskollärare att tillgodose barns olika behov av språkutvecklande aktiviteter i barn-

grupper där barnen kommit olika långt i sin språkutveckling. Exempelvis kan det 

vara svårt att hitta böcker som stimulerar barnens olika intressen samtidigt som de 

tar hänsyn till barnens svenskspråkiga utveckling. Då barngrupperna idag utgörs av 

många flerspråkiga barn som lär sig svenska som andraspråk, befinner sig barnen på 

olika nivåer i sin språkutveckling. Författaren frågar sig därför hur förskollärare kan 

utforma språkutvecklande aktiviteter som leder till ett meningsfullt språkande för 

alla de barn som deltar.  

  I sin studie belyser Fast (2019) att barns självförtroende stärks via lek och rytm, 

samt att den sociala kompetensen och samspelet med andra människor utvecklas. 

Detta är något som även Vesterlund (2015) betonar och de båda författarna menar att 
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barns språkutveckling gynnas av att leka med språket, exempelvis genom att använda 

rim och ramsor. Barnen lär sig på detta sätt att lyssna till språket och dess rytm, 

vilket i sin tur inspirerar barnen till att själva leka med språket, till exempel genom 

att rimma på sitt eget och andras namn. Leken och fantasin menar Fast (2019) är 

viktiga för barns språkutveckling eftersom barn i leken återskapar händelser som de 

sett och hört. De använder helt enkelt kunskaper som de fått i sin kulturella miljö.  

Därför menar Fast (2019) att populärkultur har en påverkan på barnens språk då 

de kommer i kontakt med olika former av texter via allt från data- och tv-spel, till 

filmer och tv-program. Populärkultur brukar beskrivas som en kultur producerad för 

en större skala, för många människor. En aspekt av populärkulturen som författaren 

belyser är att den skapar en gränslös glädje hos barnen och en gemenskap. Dessa 

aktiviteter är oberoende av kulturell, språklig, religiös eller socioekonomisk bakgrund 

genom att de skapar delade erfarenheter och kunskaper. I sin studie kunde Fast 

(2019) se att barnens förskollärare i stor utsträckning tog avstånd från den kultur 

som barnen ägnade sig åt på sin fritid, något som hon ifrågasätter. Hon menar att de 

istället borde dra nytta av dessa kulturella fenomen som ger barnen glädje, erfaren-

heter och kunskaper. Förskollärare behöver således, enligt hennes mening, ha socio-

logiska kunskaper om det samhälle och bostadsområde där de arbetar samt ta reda 

på vilka erfarenheter och intressen barnen har med sig hemifrån.  

I sin studie noterade Häll (2013) att barnens interaktion karaktäriserades av 

mycket sång och nonsensord, det vill säga ett meningsfullt ljudande som trots att det 

saknar semantiskt innehåll skapar mening i barnens samspel. Nonsens förekom 

framförallt i samtal och sång när barnen ägnade sig åt kreativa aktiviteter såsom att 

pyssla, måla och rita, arbeta med trolldeg eller lera, lägga pussel, bygga med lego, och 

så vidare. Dessa skapande aktiviteter fyller en viktig social funktion för barnen och 

författaren menar att sång och nonsens i situationer då barnen saknar ett gemensamt 

verbalt språk kan utgöra resurser eftersom det är något som alla barn har tillgång till. 

Vidare menar författaren att barnens nonsensspråk tar formen av ett samtal där 

barnen turas om att “tala” samtidigt som de använder sin kropp och röst som 

förstärkning. Likaså menar Fast (2019) att musiken i form av rim och rytm ger 

barnen en kroppslig uppfattning av språket, barnen förstår och får uppleva språket 

på ett annat sätt. 

För att stötta barns språk har det blivit vanligt att många förskollärare använder 

sig av TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Att använda 

tecken som stöd förklarar Puskás (2013) handlar om att kommunicera med hjälp av 

tecken som hämtats från det svenska teckenspråket, samtidigt som man talar 

svenska. Denna metod har utvecklats för att främja språkutvecklingen hos barn i 

behov av särskilt stöd, men den används idag även för att främja språkutvecklingen 

hos barn som lär sig svenska som andraspråk. Dock påpekar Puskás (2013) att det 

inte finns någon forskning på vilken inverkan användningen av tecken som stöd har 

på barns flerspråkiga utveckling. 

För att skapa gynnsamma lärandesituationer i förskolan är det vanligt att dela in 

barnen i mindre grupper. Detta sätt att arbeta kallas enligt Williams (2006) för 

cooperative learning. Begreppet innebär att dela in förskolebarnen i mindre grupper 
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om exempelvis fyra till fem barn i varje grupp. De här mindre grupperna är till för att 

skapa samlärande och möjliggöra olika sätt att samtala och lära, till exempel genom 

bild, musik och drama. Författaren beskriver att arbetet i grupp gynnar samverkan 

och belyser vikten av olikheter som en tillgång för lärande och utveckling. Förskol-

lärarens roll blir handledande och att stötta barnen i deras arbete, då barnen genom 

dessa gruppindelningar kan hjälpa, diskutera och argumentera med varandra.  

2.4.2 Estetiska uttrycksformer  

Ordet estetik menar Pramling Samuelsson, m.fl. (2015) kommer från antikens 

Grekland och betyder läran om konsten och det sköna. Estetik handlar därför om hur 

vi uppfattar och urskiljer omvärlden. Estetiska uttrycksformer har stor betydelse för 

förskolan då kreativa aktiviteter förknippas med lek och spontan verksamhet. I för-

skolan beskrivs ofta de estetiska aktiviteterna med ordet ”skapande”. Författarna 

beskriver att estetiken har en nära koppling till lärande, och de beskriver de estetiska 

uttrycken som något inre hos barnen som måste få komma till uttryck. Estetik inom 

förskolan handlar enligt författarna om att lära med hjälp av sina sinnen och sinnes-

intryck. Barn lär sig om sin omvärld genom att smaka, lukta och känna på världen. 

Exempelvis ska barn kunna få skapa fritt i förskolan, utifrån sina erfarenheter och 

upplevelser. Inom utförandet av de estetiska aktiviteterna beskriver författarna att 

det framförallt skapas en social samvaro och gemenskap till gruppen. Att sjunga till-

sammans utstrålar glädje och ger möjlighet att berika mångfald.  

Estetiska uttrycksformer som medel eller mål 

I enlighet med Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) beskriver Pramling 

Samuelsson, m.fl. (2015) och Karlsson Häikiö (2014) att de estetiska uttrycks-

formerna utgör både ett innehåll och medel i förskolan. Detta betyder att uttryck, 

såsom musik, dans och drama kan användas för att främja lärande inom det estetiska 

men även som stöd för att stimulera utveckling inom ett annat område/ämne än det 

estetiska i sig. Utifrån sin forskning beskriver Liberg (2007) att meningsskapande 

kommunikation såsom samtal, dans, musik, litteratur, film, bild, drama och rörelse 

kan användas som redskap när vi kommunicerar genom olika sinnen. Estetiska 

uttrycksformer blir ett hjälpmedel att förtydliga när vi samtalar, lyssnar, läser, 

skriver, gör och gestaltar. Författaren talar om ett vidgat språkbegrepp där både 

verbala och icke-verbala begrepp ingår, exempelvis talspråk, skriftspråk, bildspråk, 

musiken och rörelsens språk, dansens språk och så vidare. Därför menar författaren 

att estetiska uttrycksformer generellt används som ett medel eller metod till lärande.  

På liknande sätt belyser Björk-Willén, m.fl. (2018) i sin artikel att språk inte är 

något som barn lär sig som ett enskilt ämne, utan språket är integrerat i alla vardags-

aktiviteter i förskolan. Därför går det inte att särskilja eller separera språket från till 

exempel estetiska uttrycksformer, utan att de påverkar och utvecklar varandra 

samtidigt. Det handlar om att båda ämnena gynnar varandra och genom en 

utveckling inom det ena utvecklas det andra. 
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2.4.3 Språkutveckling kopplat till estetiska uttrycksformer 

Utifrån sin forskning menar Karlsson Häikiö (2014) att estetiska uttrycksformer 

gynnar barns kommunikativa utveckling med andra människor. De estetiska 

uttrycksformerna ger barn olika erfarenheter och varierande strategier att uttrycka 

sina tankar och känslor, vilket bidrar till ökad förståelse av kommunikativa medel. I 

sin artikel om barns tidiga utveckling av språket pekar Johnson (2007) på att 

erfarenheter av estetiska uttrycksformer spelar en avgörande roll i barns språk-

utveckling. Författaren belyser hur estetiska erfarenheter och engagemang gynnar 

inlärningen genom att förskollärare integrerar estetiska erfarenheter av visuell konst, 

poesi och berättande med språkinlärning. Här betonas även vikten av att medverka i 

barnets tidiga kommunikativa beteende. Författaren menar att barn inte lär sig 

språket först, för att sedan använda det uttryckligen; uttrycket är istället ett grund-

läggande motiv till barnens första yttranden. Barn är aktiva i sina tidiga kommunika-

tiva utbyten, de är nyfikna på att lära och har berättelser att berätta. Erfarenheter av 

estetiska uttrycksformer motiverar därför barnen till att medverka i språkinlärningen 

som ett sätt att aktivt skapa en uppfattning om sin omvärld. 

Musik 

Barns intressen och erfarenheter spelar enligt Vesterlund (2015) en stor roll för att 

skapa meningsfulla musikaktiviteter. Som förskollärare måste det finnas en öppenhet 

för barns tankar och idéer, samt att kunna ta tillvara på barns fantasi för att utveckla 

musiken. Barnen befinner sig på olika stadier och nivåer i sin utveckling, vilket 

betyder att förskollärare bör ta hänsyn till att barnen måste få delta i musiken utifrån 

sina förutsättningar. Här beskrivs den delade glädjen som en avgörande faktor för 

lärande. Musikundervisning handlar enligt författaren om att lyssna på barnen och 

deras behov, samt respektera deras åsikter och olikheter.  

Musik och att sjunga sånger är något som Paquette och Rieg (2008) i sin artikel 

förklarar har en positiv inverkan på barns språkutveckling i såväl tal som skrift. De 

menar därför att språkutvecklande aktiviteter med hjälp av musik spelar en 

avgörande roll i förskolan oberoende av förskollärarnas musikaliska kunskaper. Det 

viktiga med musikaktiviteter i förskolan menar Vesterlund (2015), är att du som 

förskollärare själv väljer det som du tycker om och känner dig bekväm med. Det krävs 

inte att du behärskar ett instrument som gitarr eller piano för att kunna utveckla och 

skapa en meningsfull musikerfarenhet för barnen. ”Bara med rösten, kroppen och ett 

öppet sinne kommer man mycket långt” (s. 18). Författaren uppmuntrar därför 

förskollärare till att tro på sig själva och våga prova olika musikaktiviteter.  

Musik kan enligt Paquette och Rieg (2008) skapa en positiv lärmiljö där barnen 

utvecklas såväl socialt som emotionellt. Att tillsammans dela glädjen av att skapa 

ligger till grund för barns lärande. Barn har en naturlig förmåga att nynna och sjunga 

med, vilket gör det möjligt att utveckla musikintresset och språket samtidigt. Sånger 

kan användas för att lära ut många olika språkkunskaper, såsom meningsbyggnad, 

ordförråd, uttal, rytm och intonation. Att integrera musik med barns vardagliga 

aktiviteter gynnar barns språkutveckling, då det är ett sätt för barn att uppleva 

språket på ett lustfyllt sätt. Författarna konstaterar att kunskaper, såsom att läsa, 
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skriva, lyssna och tala, utvecklas med hjälp av musik. I förskolan kan därför en 

musikalisk, språkrik miljö skapa intresse och uppmuntra kreativitet, och på så vis en 

positiv lärmiljö.  

Musiken är enligt Jederlund (2011) ett sätt för barnen att uttrycka sig och en väg 

till kommunikation. En sång förstärker närvaron i en lek och utgör den kommunika-

tiva formen för leken med andra barn. Alla egna sånger som barn sjunger, såväl 

inlärda som spontana, bidrar till att uttrycka nuet. Musik och ramsor kan enligt 

författaren även ge barn förutsättningar att lära sig ett främmande språk, till exempel 

kan enkla fraser och sånger hjälpa andraspråksinlärningen. 

Bild och form 

I sin avhandling belyser Änggård (2005) hur omgivningen och samhället skapar 

förutsättningar för de bilder och skapelser som barnen uttrycker i förskolan. 

Författaren menar att den fysiska miljön inne i verksamheten har en avgörande roll, 

vilket material som finns tillgängligt, på vilket sätt de pedagogiska aktiviteterna är 

upplagda samt hur mycket tid barnen får för att skapa fritt. Barnen får genom bild-

skapande berätta om sig själva och sina erfarenheter. I sin forskning beskriver även 

Karlsson Häikiö (2014) skapande bildundervisningen i förskolan som ett redskap för 

barnen att skaffa sig kunskap om sig själva och sin omvärld. Båda författarna menar 

att en anledning till att barn skapar bilder är för samvaron och gemenskapen som 

aktiviteten medför. 

När barn kommer till förskolan beskriver Fagerlund och Moqvist (2010) att de 

ofta är nyfikna på ord, bokstäver och det svenska språket. Ett sätt att utveckla och 

stötta barnen i sin språkutveckling menar författarna kan vara att binda samman 

barnens målade bilder med text. Genom att skriva ner och ge bilden en text och 

betydelse skapar tal, text och bild en helhet som förmedlar något. En aktiv och åter-

kommande arbetsprocess hjälper barnen att börja skriva till sina bilder, måla till sin 

text och berätta om sina upplevelser. Barnens teckningar är ofta detaljrika och 

fantasifulla med en lång historia och det är förskollärarens uppgift att uppmuntra och 

stimulera till detta berättande.  

Dans 

Dansundervisning handlar enligt Ericson (2000) om att utforma såväl planerade som 

spontana aktiviteter där kroppsliga rytmer och rörelser används. Arbetet utgör en 

relation mellan tid, rum och energi. Genom olika dansövningar kan även barnens 

personlighet och kreativitet utvecklas genom att fokusera på själva känslan i en 

rörelse. Här beskriver författaren en gemenskap och ett ömsesidigt samspel där 

förskollärarna deltar och dansar med barnen, för att skapa engagemang och sprida 

glädje. Dansandet beskrivs som en slags lek där barns idéer och initiativ tas tillvara. 

Språket kommer in då förskollärarna integrerar och visar en rörelse eller ett mönster 

av rörelser och muntligt instruerar barnen. Språket kan också användas genom att 

betona något i en rörelse eller för att skapa en speciell atmosfär i gruppen.  
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Drama 

I undervisningssyfte menar Rasmusson och Erberth (2016) att drama förekommer i 

olika slag och former. Grunden i dramaundervisningen är att barnen ska skaffa sig 

kunskaper om de ämnen som gestaltas på ett kreativt sätt. Genom drama beskriver 

författarna att barnen även får lära sig och träna på att uttrycka sig själva och 

kommunicera i grupp. En egenskap som växer fram under dramasituationer är att 

barnen får en tryggare självkänsla och vågar mer. De får även en förståelse för hur 

andra människor tänker och känner genom att få leva sig in i olika roller. Författarna 

menar att arbetet med drama skapar en trygghet i gruppen, att barnen får lära sig att 

lita på varandra och sig själva, samt att de vågar framföra sina tankar och idéer. Detta 

bidrar till att barnen kan börja använda och utveckla sin kreativitet. Undervisningen 

av drama kan ske på olika sätt, författarna beskriver att ett sätt som ofta förekommer 

inom förskolan är problem- och konflikthantering. Förskollärare dramatiserar 

aktuella problematiska händelser som förekommer i barngruppen för att barnen ska 

få syn på och upptäcka hur de är mot varandra. Sedan får barnen själva reflektera och 

komma med lösningar. 

I sin artikel menar Brouillette (2012) att kvaliteten och volymen av talat språk 

som förskollärare använder tillsammans med barnen är avgörande för barns språk-

utveckling. Barn behöver frekventa möjligheter att delta i strukturerade samtal till-

sammans med förskollärare samt kamrater som kan språket väl och kan ge korrekt 

feedback/återkoppling. Författaren menar att kreativa aktiviteter i drama där icke-

verbal kommunikation används i kombination med verbal interaktion, kan vara ett 

effektivt sätt att uppmuntra muntlig språkanvändning. För att skapa sig en förståelse 

för ett ord och dess användning behöver barn få flera möjligheter att använda ord i 

olika sammanhang. Noga utformade dramaaktiviteter ger barn möjlighet att bli 

bekväma med att använda nya ljud och nya ord på olika sätt. Förskollärare som 

intervjuats nämner den inverkan som dramaaktiviteter har på utvecklingen av barns 

språk. Trots att flera barn inte talade mycket i början, var de engagerade under 

dramaaktiviteterna och utvecklade därigenom sitt ordförråd. De intervjuade förskol-

lärarna menade att barnen förstod språket genom att de fick uttrycka det med 

kroppen, även barn som inte kunde säga orden ännu. I början kunde dessa barn 

kopiera rörelserna och så småningom förstod de hur de skulle säga orden och 

använda dem språkligt. Författaren menar därför att kreativa dramaaktiviteter har 

betydelse för barns språkutveckling, då de ger barnen möjlighet att interagera med 

kamrater och vuxna. 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vår teoretiska utgångspunkt som ligger till 

grund för vår analys. Vi har valt att utgå från den sociokulturella teorin då denna 

teori betonar att språkutveckling handlar om ett samspel och kommunikation mellan 

människor. Vi vill undersöka hur förskollärare arbetar med språkutveckling och 

anser därför att teorin kan ge en djupare förståelse. Denna teori har även relevans då 

vår avsikt är att undersöka hur de estetiska uttrycken används som redskap och verk-
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tyg i språkundervisningen. Det sociokulturella perspektivet hänger samman med 

undersökningens frågeställningar då båda behandlar språkets betydelse och förut-

sättning för att kommunicera och uttrycka sig. Vår teoretiska utgångspunkt har även 

varit betydande i valet av metod då den fungerat som ett redskap i utformningen av 

intervjufrågorna. 

2.5.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i tanken att utveckling och lärande sker i 

samspel med den sociala omgivningen. Utveckling och förändring är något som Säljö 

(2014) menar pågår och hela tiden äger rum inom människan. Därmed är lärande en 

ständig process där människan tar till sig nya kunskaper i sociala kontexter med stöd 

av det de redan kan och vet, eller genom att fråga någon som är mer kunnig om hjälp. 

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet som uttrycker detta 

dynamiska sätt att betrakta människors utveckling och lärande, är den proximala 

utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZPD). Säljö (2014) beskriver detta 

begrepp som härstammar från Vygotskij, som avståndet mellan vad en person kan 

prestera på egen hand och det personen kan prestera tillsammans och med stöd av 

andra människor. Med hjälp av andra mer kompetenta kan personen lösa olika 

problem som är svåra att helt på egen hand klara av. Lärande är därför en socio-

kulturell process som inte enbart kommer inifrån utan äger rum i ett sammanhang 

och i samspel med andra och omgivningen. Här betonar dock Säljö (2014) att det är 

individen själv som är aktör och den som skapar sin egen utveckling inom ramen för 

de sociokulturella förutsättningar som finns. Lärande kräver således anpassning för 

att kunna ta till sig nya kunskaper och färdigheter. 

 Det sociokulturella perspektivet förklarar Williams (2006), speglas av och 

grundar sig i kommunikation och interaktion. En avgörande roll för lärande i detta 

perspektiv är att göra barn delaktiga och involverade i verksamheten, samt att till-

sammans skapa en lärandemiljö som uppmuntrar en positiv attityd till det egna 

lärandet. Det är förskolläraren som möjliggör ett ömsesidigt samspel som ger förut-

sättning för lärande. Miljön och utformningen av lokalerna har påverkan för samspel 

och samlärande.  

Ett sätt för barn att kommunicera är genom leken och inom det sociokulturella 

perspektivet har leken en stor betydelse för lärande. Enligt Vygotskij (1995) grundar 

sig den kreativa, spontana leken i barnets personliga intressen och upplevelser. De 

kreativa konstformerna blir en utgångspunkt för barnet att beskriva och framföra 

sina berättelser. Barnet pratar och berättar samtidigt som de kreativa aktiviteterna 

äger rum. Detta berättande vid konstnärligt skapande har sitt ursprung i och 

förknippas ofta med barns lek, då barns skapande påminner om leken. Liksom leken 

uppstår skapandet av ett starkt behov av urladdning av känslor. 

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering och artefakter två andra 

viktiga begrepp. Säljö (2014) förklarar att såväl fysiska som intellektuella/språkliga 

redskap medierar människors uppfattning av den verklighet de befinner sig i. Det 

innebär att människor med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap kan 

hantera sociala sammanhang. Dessa redskap kallas för artefakter och bidrar till en 
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förståelse av människors agerande. Det går inte att bortse från dessa redskap och den 

sociala praktiken eftersom de båda tillsammans utgör nödvändiga sociokulturella 

resurser för individens utveckling och lärande. Med andra ord behöver vi artefakter 

och en social miljö för att kunna utvecklas. Mediering sker dock inte enbart med 

hjälp av teknik och andra fysiska artefakter, enligt Säljö (2014) är resurserna i vårt 

språk människans viktigaste medierande redskap. 

2.5.2 Språkutveckling inom det sociokulturella perspektivet  

Utifrån det sociokulturella perspektivet beskriver Wallerstedt (2012) att det är i sam-

spelet mellan människor som lärande sker; beroende på var och när vi lever påverkar 

det vad vi lär oss och vilka redskap vi tillägnar oss. Samhället och dess aktuella red-

skap blir förutsättningar för människans lärande, och det påverkar även vilka 

begrepp, termer och kategorier som används. Det är vid handlingar och aktiviteter 

som språket uppstår och utvecklas. Språket ställer krav vid de aktiviteter som har ett 

behov av en förståelse av vissa ord och begrepp. 

Inom den sociokulturella teorin är språket ett centralt begrepp som är intimt 

förknippat med vår kommunikativa förmåga att utföra praktiska aktiviteter. Säljö 

(2011) menar att alla olika situationer bidrar med sina speciella erfarenheter av olika 

sätt att kommunicera. Dessa erfarenheter skapar förutsättningar för hur språket kan 

användas i social interaktion och hur människor genom kommunikation kan skaffa 

sig en plats i olika aktiviteter och sociala sammanhang. Likaså beskriver Ehrlin 

(2012) att lärande inom det sociokulturella perspektivet är något som ständigt pågår 

och sker hela tiden. Lärande är beroende av sociala situationer där erfarenhet 

utmanas, förändras och utvecklas. Kunskap ses som någonting utanför individen som 

skapas i relation med omgivningen. Språket blir ett redskap som skapar en länk 

mellan människan och omvärlden.  

Språket utgör enligt Säljö (2014) den främsta faktorn i utvecklingen av 

människans förmåga att samtala, kommunicera och dela erfarenheter med varandra. 

Att kunna sätta ord på det som sker i omvärlden gör att den medierar och framstår 

som meningsfull. I kommunikation med andra kan vi tolka och skapa oss en förstå-

else för världen, vilket i sin tur bidrar till att vi kan samspela med andra i olika 

aktiviteter och sociala situationer. Det är således genom språket som människor 

skapar och kommunicerar kunskap, samtidigt som människors kunskap till sin natur 

är språklig.  

Inom det sociokulturella perspektivet betonar Vygotskij att kulturella verktyg 

möjliggör användning av andra uttrycksmedel än det verbala språket. Det verbala 

språket är inte det enda sättet som människan har för att kommunicera. Här beskrivs 

kroppsspråk och att uttrycka det man vill säga genom gester och hela kroppen. Det 

görs en skillnad mellan fysisk och social miljö, där platsen och fysiska miljön i sig inte 

kan förmedla någon kunskap. Lärande och utveckling grundar sig i agerandet och 

samspelet med människor, i den sociala miljön. Förutsättningar för att skapa utveck-

ling och mening i sociala miljöer sker utifrån hur deltagarna tillämpar och använder 

sitt språk samt uttrycker sig i situationen. (Smagorinsky, 2011)  
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Vidare beskriver Jederlund (2011) hur Vygotskijs syn på barns språkutveckling 

har fokus på det sociala och kulturella sammanhang barnen befinner sig i. Språket 

kommer till i samspel med andra människor. Dessutom finns det en koppling mellan 

barns icke-verbala kommunikation och den senare talspråksutvecklingen. Det som 

driver barnet att kommunicera och skapa delade upplevelser är barnets fysiska, 

psykiska samt sociala behov. Tänkandet utvecklas och kan påverkas när talspråket 

når högre nivåer. Språket kommer först och tanken, den kognitiva förmågan, efteråt.  

3 Metod 

Det här avsnittet behandlar studiens insamlingsmetod, hur vi gått tillväga med 

urvalet, samt genomförandet av undersökningen. Här finns även information om 

analysmetod, studiens tillförlitlighet och forskningsetiska överväganden. 

3.1 Forskningsdesign 

I denna undersökning har vi valt en kvalitativ metod för att samla in data, detta för 

att få en djupare förståelse för hur förskollärare använder sig av estetiska uttrycks-

former för att främja barns språkutveckling. Kvalitativ forskning fokuserar enligt 

Bryman (2011) på studier av små grupper, och den strävar efter en förståelse av den 

sociala verkligheten och hur denna verklighet uppfattas av de som deltar i den. För 

att kunna besvara våra frågeställningar har vi därför valt att använda oss av kvalita-

tiva intervjuer med åtta förskollärare på olika förskolor. Detta eftersom kvalitativa 

intervjuer riktar intresset mot intervjupersonernas egna uppfattningar, värderingar 

och åsikter. I den här studien har vi mer specifikt använt oss av semistrukturerade 

intervjuer, vilket innebär att vi har utgått från några intervjufrågor, en intervjuguide 

(se bilaga 2). Detta har gjort att intervjupersonerna har haft stor frihet att på sitt eget 

sätt utforma sina svar. Intervjuprocessen har även varit flexibel på så sätt att 

intervjufrågorna inte har behövt ställas i någon speciell ordning; och eventuella följd-

frågor som anknutit till det intervjupersonen sagt har ställts, trots att de inte stått 

med i intervjuguiden.  

3.2 Urval 

Vi har i denna studie valt att använda oss av en målinriktad urvalsprocess. Som 

Bryman (2011) förklarar används ofta ett målinriktat eller målstyrt urval inom den 

kvalitativa forskningen, vilket innebär att urvalet av intervjupersoner sker direkt 

utifrån de forskningsfrågor som formulerats. Framförallt när kvalitativa intervjuer 

används menar Bryman (2011) att ett målstyrt urval är att rekommendera för att få 

intervjupersoner som är relevanta för forskningsändamålet. Vi har därför sökt på 

förskolor i kommunen för att se om de har någon form av information om att de 

arbetar aktivt med språk. Ord som använts vid sökningen har varit förskola och språk 

samt språkutveckling. Vi har även sökt manuellt på förskolor som vi känner till har 

fokus på barns språkutveckling. Urvalet av förskolorna har grundat sig på vad samt 
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hur mycket varje förskola har beskrivit under kategorin språk/språkutveckling. 

Utifrån vårt ämne och med utgångspunkt från undersökningens syfte har vi alltså 

medvetet valt ut förskolor och förskollärare. 

3.3 Genomförande 

Vi tog via mail kontakt med förskolecheferna på de utvalda förskolorna. Förskole-

cheferna hänvisade oss i sin tur till en förskollärare på respektive förskola, samt i ett 

fall till en förskollärare på en annan förskola. Därefter kontaktade vi var och en av 

förskollärarna, skickade missivbrev (se bilaga 1) samt förslag på datum för intervju. 

Genom missivbrevet fick informanterna information om vad studien skulle komma 

att handla om. Däremot valde vi att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg. Intervju-

erna delade vi upp mellan oss och vi gjorde därmed fyra intervjuer var. Samtliga 

intervjupersoner i denna studie är kvinnor och alla utom en har mer än tio års 

erfarenhet av förskolläraryrket.  

Vi valde att besöka förskollärarna på deras arbetsplatser och utföra intervjuerna i 

ett tystare rum där vi inte skulle bli störda. Vi ville på så sätt skapa en lugn och trygg 

miljö för informanterna. Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter, där vi började med 

en bakgrundsfråga för att få information om intervjupersonernas erfarenhet inom 

yrket. Därefter började vi med att fråga allmänt om språkutveckling samt hur arbetet 

ser ut, och följande frågor hade koppling till estetiska uttrycksformer. För ett mer 

öppet samtal mellan oss och informanterna skapade vi öppna frågor med syfte att ge 

utrymme för informanternas tankar och berättelser. Intervjuerna spelades in på 

ljudfil för att vi skulle kunna fokusera på och vara aktiva i samtalet med 

informanterna. Efteråt transkriberade vi varandras inspelade intervjuer, vilket på så 

sätt gjorde att vi fick ta del av alla intervjuer trots att vi inte deltagit fysiskt vid 

samtliga tillfällen. Ljudfilerna har även underlättat den senare bearbetningen av 

materialet då inspelningarna gett oss möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 

intervjuerna i efterhand.  

3.4 Analysmetod   

Det bearbetade och transkriberade materialet har vi läst igenom och reflekterat kring, 

vi har sedan kunnat sortera och urskilja relevant data för vårt syfte och resultat. Vi 

gick igenom, studerade och tolkade varje intervju tillsammans för att sammanställa 

underlaget och bilda en helhet. Genom svaren ville vi undersöka hur varje informant 

såg på ett och samma fenomen, vilket gjorde att vi kunde sortera ut teman som åter-

kom i informanternas svar. Analysmetoden vi använt blir därför enligt Bryman (2011) 

tematisk. Processen har genomförts genom gemensamma diskussioner och bearbet-

ningar av transkriberingarna. Vi har därefter gått igenom varje intervju för sig och 

strukit under det som vi analyserat och relaterar till varje tema, samt sammanställt 

och analyserat svaren till en helhet. Den teoretiska utgångspunkten har varit till stöd 

i analysen genom att vi synliggjort kopplingar och samband till teorin i varje tema. 

Det sociokulturella perspektivet har därmed bidragit till en djupare analys och förstå-

else av hur estetiska uttrycksformer kan främja barns språkutveckling.  
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3.5 Studiens tillförlitlighet  

I denna undersökning har vi utgått från de kriterier som enligt Bryman (2011) är 

vedertaget användbara vid kvalitativa studier för att framhålla en god tillförlitlighet. 

De fyra delkriterierna inom begreppet tillförlitlighet är: trovärdighet (credibility), 

överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability), samt en möjlighet att 

styrka och konfirmera (confirmability).  

Trovärdigheten handlar om att tydligt beskriva och ge en rättvis bild av studiens 

resultat och informanternas berättelser, samt att forskningen utförts enligt de regler 

som finns. Vi har försökt vara tydliga i vår analysprocess av kategoriseringarna och i 

vårt val av teoretiskt perspektiv. För att styrka trovärdigheten har vi läst på och valt 

ut relevant litteratur för att ge förståelse och kunskap kring ämnet. Trovärdigheten 

blir synlig genom att vi informerat våra intervjupersoner om att studien kommer 

läggas upp på Diva där de kan ta del av resultatet. Vidare har vi tagit del av de 

forskningsetiska reglerna och utfört studien utifrån dessa principer.  

Kvalitativa studier handlar om att på djupet studera en liten grupp individer och 

därför menar Bryman (2011) att kvalitativa resultat fokuserar på det unika i den 

sociala verklighet som studeras. När det gäller överförbarhet handlar det om bedöm-

ningen och möjligheten att överföra det redovisade resultatet till en annan kontext, 

situation eller tidpunkt. Därför menar Bryman (2011) att begreppet överförbarhet 

handlar om att ge detaljerade beskrivningar och en rik bild av det som studeras. Vi 

har därför gjort öppna intervjufrågor som skulle kunna ställas till vilken förskollärare 

som helst. Genom svaren har vi sedan skapat övergripande teman som beskriver ett 

gemensamt och övergripande resultat. Därav tror vi att denna studie skulle kunna 

utföras i en annan miljö och plats, men då såklart med annat resultat. Vi är medvetna 

om att detta är en studie av en mindre grupp individer, och vi kan därför inte anta att 

alla förskolor arbetar enligt denna studies resultat. Vi påstår att vi ändå fått en över-

gripande bild av hur arbetet för att främja barns språkutveckling med hjälp av 

estetiska uttrycksformer kan se ut. 

Pålitlighet handlar enligt Bryman (2011) om att fullständigt och tydligt redogöra 

för forskningsprocessens alla faser, frågeställning, urvalsprocess, beslut rörande 

analysmetod och så vidare. Genom att belysa val och eventuella förändringar i 

processen har vi noggrant beskrivit studiens gång för att göra studien så pålitlig som 

möjligt. Vi har även för att synliggöra studiens pålitlighet behandlat deltagarnas 

beskrivningar så utförligt och rikligt som möjligt. Vi är dock medvetna att eftersom 

denna studie är kvalitativ består resultatet av just tolkningar och beskrivningar, vilket 

gör att det kan finnas risk för förbiseenden.  

Att styrka och konfirmera innebär enligt Bryman (2011) att forskare kan intyga 

att de agerat i god tro utan att på något sätt vinkla resultatet. Det ska tydligt framgå 

att inga personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverkat undersökningens 

utförande eller slutsatser. Som Bryman (2011) påpekar är det viktigt att komma ihåg 

att den kvalitativa forskningen är subjektiv och att det är forskaren själv som är det 

viktigaste redskapet vid datainsamlingen. Detta innebär därför att tolkningarna av 

det insamlade materialet kan påverkas av våra subjektiva åsikter. I denna undersök-

ning är dessutom datainsamlingen begränsad, vilket gör det svårt att dra några 



 16 

generella slutsatser. Genom intervjuerna får vi bara veta det intervjupersonerna vill 

att vi ska få veta och det är svårt att avgöra hur väl det de säger stämmer överens med 

verkligheten. Vi har dock med tanke på detta gjort vårt bästa för att tydligt och 

rättvist förmedla resultatet utan att på något sätt vinkla det.  

3.6 Forskningsetiska överväganden 

I all forskning är det viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna 

beträffande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-

jandekravet. Enligt informationskravet ska forskaren informera alla deltagare om 

undersökningens syfte, att deras deltagande är frivilligt samt vilka moment som ingår 

i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan. Uppgifter om de som ingår i 

undersökningen ska enligt konfidentialitetskravet behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras där obehöriga inte kan komma åt 

dem. Dessutom innebär nyttjandekravet att de uppgifter som samlas in enbart får 

användas för forskningsändamålet. (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017)  

Under arbetets gång har vi reflekterat kring och tagit ställning till dessa 

forskningsetiska principer. I enlighet med informationskravet har vi informerat 

deltagarna om undersökningens syfte samt att deras deltagande är frivilligt. Vi har 

även genom missivbrevet redogjort för hur undersökningen kommer gå till och hur 

materialet vi samlar in kommer användas och presenteras. Deltagare i en undersök-

ning har enligt samtyckeskravet rätt att själva bestämma över sin medverkan, något 

som vi informerat våra intervjupersoner om. De har således varit införstådda med att 

de när som helst har haft rätt att avbryta sin medverkan. Enligt konfidentialitets-

kravet har vi behandlat uppgifterna om de som ingår i undersökningen med största 

möjliga konfidentialitet och vi har inte låtit någon obehörig ta del av det insamlade 

datamaterialet. Vidare har vi i enlighet med nyttjandekravet varit tydliga med att de 

uppgifter som vi samlat in enbart kommer användas för studiens ändamål. Intervju-

personerna har därmed varit införstådda med att de inspelade intervjuerna kommer 

transkriberas och därefter raderas, vilket således innebär att de endast kommer 

användas i denna undersökning. 

En svårighet i många kvalitativa undersökningar är enligt Bryman (2011) frågan 

om konfidentialitet. Här behöver vi vara extra försiktiga att namn på personer och 

platser inte kan identifieras. Då detta är en kvalitativ studie med ett mindre antal 

informanter innebär det också att vi inte kan garantera dem anonymitet. Vi har dock 

gjort vårt bästa för att ingenting i texten ska kunna härledas till någon enskild individ 

och har därför utelämnat sådant som kan vara identifierande. Informanterna eller 

förskolorna där deltagarna arbetar namnges exempelvis inte. I de fall då vi vill belysa 

det informanterna sagt har vi därför valt att använda fiktiva namn för att synliggöra 

detta i vårt resultat. För att göra studien trovärdig och transparent har vi valt att ta 

citat från varje informant för att allas röster ska få komma fram och bli hörda. 
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4 Resultat och analys 

Utifrån resultatet har vi kunnat urskilja fem teman vilka är kopplade till syfte och 

ämnet vi undersöker. Dessa teman är: Språkstimulerande miljöer som främjar sam-

spel, Estetiska uttrycksformer som hjälpmedel, Betydelsen av språkutvecklande 

vardagssituationer, Ta vara på barnens intressen i språkundervisningen samt 

Förskollärarens roll. I följande kapitel kommer vi att utifrån varje tema redogöra för 

resultatet av det insamlade materialet samt analysera resultatet i förhållande till vår 

teori, det sociokulturella perspektivet.  

4.1 Språkstimulerande miljöer som främjar samspel 

Utifrån vårt resultat kan vi se att den fysiska såväl som den sociala miljön har en 

betydelse för barns språkutveckling. Förskollärarna uttrycker att det är viktigt att 

skapa språkstimulerande miljöer där barnen får möjlighet att samspela med varandra 

i mindre grupper. Då barnen är i mindre grupper får barnen större chans att utveckla 

kommunikation både med varandra och vuxna. Att dela upp barnen i mindre grupper 

menar informanterna gynnar barnens språk genom att de får möjlighet att uttrycka 

sig och bli lyssnade på. Mindre grupper beskrivs också främjande då barnen får 

komma till tals och får utrymme. Det framkommer i förskollärarnas beskrivningar att 

de är medvetna om betydelsen av miljön och barngruppens storlek, och därmed 

utformar verksamheterna språkfrämjande genom att forma olika hörn och vrår. Här 

är tanken att ett mindre antal barn ska vistas för att på så sätt främja samtal dem 

emellan. Dessa hörn och vrår är skapade för att rikta fokus och för att barnen i lugn 

och ro ska kunna hålla på med en aktivitet. En av förskollärarna uttrycker det på 

följande sätt: 
 

Bara miljön, liksom att vi har gjort olika små vrår, det också gör ju att språkutvecklingen för-

stärks och får ny energi och ny glöd av allt sånt. Dels om man känner det då, att man får vara i 

den här vrån, här får jag lugn och ro, då kan man slappna av på ett annat sätt och gå in med 

större fokus i det man håller på med. (Maud)  

 

Resultatet visar att mindre grupperingar kan göra att barnen känner sig som en del i 

ett sammanhang, vilket gör det lättare för barnen att kommunicera med varandra. 

Framförallt om barnen har några gemensamma aktiviteter och erfarenheter att sam-

tala kring. Barnen kan motivera varandra till att lära sig när de uttrycker sig och talar 

om sina intressen. Det har stor betydelse att barnen har andra barn och vuxna 

omkring sig, då barn lär av och kan inspirera varandra. Förskollärarna menar att när 

barnen har andra förebilder som de kan titta på och ta efter utvecklas deras mod att 

våga prova, vilket gör att språket stöttas av gemenskap och samlärande. I detta 

sammanhang, att barn lär av varandra, beskriver även förskollärarna att språk-

utvecklingen stöttas av det starkare barnet som kommit längre i sin utveckling och 

talar och uttrycker sig mest. Barn som är starka i språket talar mycket, vilket kan 

gynna andra barn att ta efter och härma språkandet. Det bidrar till samspel där 

utformningen av miljön är betydande.  
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De tillfrågade förskollärarna betonar även vikten av att allt material ska finnas till-

gängligt för barnen så att de kan uttrycka sig på olika sätt. När materialet finns framme 

kan barnen själva välja att arbeta med det om och om igen, när de själva vill det. Sam-

tidigt som barnen arbetar med något kreativt samtalar de undertiden med varandra 

och sätter ord på det de gör, vilket gör aktiviteterna språkfrämjande. Betydelsen av att 

kunna ha materialet framme blir även tydlig i de fall då denna möjlighet saknas, då 

ateljén även används i andra syften. En önskan är därför att ha en ateljé där allt 

material finns tillgängligt och där skapandet kan få vara framme och inspirera barnen 

till att skapa vidare.  

Vidare visar resultatet att skapande inte är något som endast behöver äga rum 

inomhus i en ateljé, utan det går lika bra att vara kreativ och använda sig av estetiska 

uttrycksformer utomhus. Att måla, att trumma och spela musik, att skapa med lera och 

så vidare, är alla exempel på estetiska uttrycksformer som lika gärna kan användas 

utomhus som inomhus. Dessa estetiska aktiviteter blir enligt förskollärarna språk-

främjande då de äger rum i ett sammanhang där barnen samspelar och interagerar 

med varandra. 

Analys 

I förhållande till första temat kan vi se hur förskollärarna beskriver att barnens 

språkutveckling bygger på samspel och att de lär tillsammans med andra barn och 

vuxna i den sociala miljön de befinner sig i. Detta kan relatera till det sociokulturella 

perspektivet som lägger fokus på att utveckling och lärande sker i det sociala sam-

spelet. Det sociokulturella perspektivet beskriver även hur olika handlingar och 

aktiviteter påverkar språket samt att den miljö där barn vistas också har betydelse för 

språkinlärningen. I vår studie nämner förskollärarna miljön som en betydande faktor 

i hur barn tar till sig språket. De menar att det är i det sociala samspelet, när barn får 

göra roliga och meningsfulla saker tillsammans, som de får möjlighet att utveckla sitt 

språk. Här betonar de vikten av att barnen får vistas i lite mindre sammanhang, i 

grupper med färre barn, för att få mer utrymme att kommunicera. Barn som behärs-

kar språket och har lättare att uttrycka sig uppmuntrar och får de barn som inte har 

kommit lika långt i sin språkutveckling att vilja kommunicera. Något som betonas 

inom det sociokulturella perspektivet är just den proximala utvecklingszonen där 

barn kan ta hjälp och lära av varandra i det sociala samspelet (Säljö, 2014). 

Förskollärarna i studien anser att det finns en koppling mellan estetiska uttrycks-

former och barns språkutveckling och nämner vikten av att materialet finns tillgäng-

ligt för barnen. Barnen ska ha möjlighet att när som helst kunna gå och skapa för att 

utveckla sin kreativitet. I detta sammanhang menar förskollärarna även att språket 

främjas då barnen interagerar med varandra i sin skapandeprocess. Detta kan sättas i 

relation till det sociokulturella perspektivet och utifrån det kan vi förstå att de olika 

estetiska uttrycksformerna kan användas som artefakter för att gynna språk-

utvecklingen (Säljö, 2014). De estetiska uttrycksformerna som dans, musik och 

skapande utgör inte artefakter i sig men kan bidra som ett medierande hjälpmedel 

eller verktyg för att stärka barns kommunikativa förmåga.  
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Enligt den sociokulturella teorin är det skillnad på den fysiska och den sociala 

miljön; lärande kan äga rum i stort sett vilken fysisk miljö som helst så länge den 

innefattas av agerande och socialt samspel. Den sociala miljön är beroende av hur 

människorna i situationen uttrycker sig och använder sitt språk (Smagorinsky, 2011). 

Resultatet i vår studie visar på att lärande och utveckling kan ske både inomhus och 

utomhus. I detta avseende kan vi därför se att de tillfrågade förskollärarna skiljer på 

den sociala miljön och den fysiska miljön. De poängterar att det går lika bra att ta ut 

material och ägna sig åt estetiska uttrycksformer som att måla, dansa och sjunga i 

naturen. Språkinlärningen äger ändå rum i den sociala miljön, när barnen 

interagerar med varandra och vuxna i sin omgivning.  

4.2 Estetiska uttrycksformer som hjälpmedel 

Förskollärarna i undersökningen är av uppfattningen att alla barn lär på olika sätt. 

De estetiska uttrycksformerna är ytterligare ett verktyg och hjälpmedel att uttrycka 

sig. Att teckna, att måla, att sjunga, att dansa och gestalta är också språk. De estetiska 

uttrycksformerna spelar därför en betydande roll för barnens språk och möjlighet att 

uttrycka sig på olika sätt. Det som förskollärarna menar främjar barns språk-

utveckling är att erbjuda och ha en variation av sätt att bruka sin kommunikation. 

Alla barn har något att berätta, men tills de kan sätta ord på det måste det finnas 

andra sätt för dem att uttrycka sig och bli förstådda på. Därför är både tecken och de 

estetiska uttrycken hjälpmedel till fördel för barn som ännu inte utvecklat sitt verbala 

språk. Med detta synsätt blir de estetiska uttrycksformerna också språk, de är bara 

andra sätt att uttrycka sig på. En av förskollärarna uttrycker det såhär:  
 

Vi tycker att det är viktigt att använda olika uttryckssätt i verksamheten, vi pratar hundra-

språklighet här. Alla barn har hundra språk. (Anna) 

 

De estetiska uttrycksformerna menar förskollärarna skapar en gemenskap som bidrar 

till ett ökat mod för barnen att delta och uttrycka sina känslor och tankar. Aktivi-

teterna är skapade för att utövas i grupp, vilket hjälper och stärker barnens själv-

känsla när de kan se att alla kamraterna är med och sjunger, dansar, spelar teater 

eller målar. 

De tillfrågade förskollärarna anser att barns språk kan utvecklas med hjälp av 

estetiska uttrycksformer och framförallt att barn lär genom att få erfara orden ”med 

kroppen”. Orden måste få sätta sig i kroppen och det gör de genom att barnen får 

olika erfarenheter av estetiska uttrycksformer. Genom att få göra och upptäcka med 

alla sina sinnen bildas en förståelse och en annan dimension av språket. Ju fler 

sinnen barnen får använda i aktiviteterna ju mer fastnar orden och språket. De 

estetiska uttrycksformerna ger barnen en kroppslig uppfattning av språket. Exempel-

vis genom att göra rörelser till en sång, då får barnen in orden i en rörelse i kroppen 

och därmed fastnar de lättare. En av förskollärarna förklarar det på följande sätt: 
 

Det man hör det glömmer man, det man ser det kommer man ihåg och det man gör det förstår 

man. (Lena)  
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Det är när språket får användas tillsammans med kroppen som det sker en utveckling 

och lärande hos barnen. Förskollärarna beskriver att framför allt de yngre barnen, 

men även de barn som har språksvårigheter, oftast använder kroppsspråk eller 

tecken för att kommunicera. Språk är rytm vilket gör att röra kroppen och använda 

rösten, använda ljud, blir därmed språkutvecklande. Rörelsen underlättar språket 

och gör att barnen kan förstå och bli förstådda, det bildar en helhet och ger olika 

perspektiv på samma fenomen. En av förskollärarna förklarar: 
 

Det kommer i att genom att göra, genom att få lära med kroppen, för vissa barn behöver 

verkligen få det i kroppen, och jobbar vi med det på olika sätt, att dansa, att teckna det, att 

måla det, att säga det med ord, så tror jag att det blir en helhet och jag tror också att det blir 

olika perspektiv på samma sak. Jag tror absolut att det främjar för man får känna det i 

kroppen, man får uttrycka det med olika uttryckssätt, man får höra det, man får säga det. Jag 

tror att får man det liksom i kroppen, så tror jag också att man får lättare att uttrycka det med 

ord, man får olika förståelser. Får man använda olika uttryckssätt, får man olika förståelser för 

en situation eller vad det nu är. Jag tror absolut att det främjar, jag tror absolut att det är 

viktigt att barnen får känna det också i sin kropp på olika sätt. (Anna) 

4.2.1 Musik 

Att sjunga tillsammans menar förskollärarna gynnar barnens språkutveckling genom 

att de får höra hur det svenska språket låter och får kunskap om nya ord. Vidare visar 

resultatet att det är språkstimulerande att använda rim och ramsor på olika sätt. 

Ramsor kan främja språket genom att barnen kan klappa och lära sig varandras 

namn. Enligt en av förskollärarna kan ramsor även vara till hjälp för minnet att 

komma ihåg:  
 

Och samma sak om man vill komma ihåg någonting, det finns ju många ramsor, till exempel 

med åren och dagarna, när man ska lära sig ordningen på år och dagar, och det kan ju säkert 

många vuxna fortfarande, de där ramsorna dom satte sig i hela kroppen så dom kommer man 

ihåg från att man var liten. (Lena) 

 

Här beskrivs vidare att musiken kan vara en hjälp för modet och självförtroendet. Det 

kan vara läskigt att stå upp och prata inför alla kamraterna, men om förskolläraren 

då sätter på en låt och alla får sjunga tillsammans gynnas språket. Det framkommer 

också i resultatet att förskollärare använder alfabetet på olika sätt genom ljudande 

och sång för att främja barns utveckling och förståelse av bokstäverna. Även nonsens-

ramsor, det vill säga ramsor som inte betyder någonting, är enligt resultatet något 

som hjälper barnen att hitta språket. Dessa ramsor gynnar språket genom att barnen 

provar olika ljud med munnen, gärna samtidigt som de klappar takten. Rörelsen 

underlättar på så sätt språket. 

4.2.2 Bild och form 

Flera av förskollärarna menar att skapande situationer bidrar till att främja språk-

utvecklingen, då barnen ofta pratar när de skapar och håller på med någonting 

kreativt. En av förskollärarna uttrycker det så här:  
 



 21 

Det är ju sällan dom bara sitter och målar, ritar eller jobbar med lera eller något och är tysta, 

utan det är alltid språk, tal och samtal med. (Pernilla) 

 

Barnen talar och pratar ofta om vad som sker och vad de gör. Ett sätt att inbjuda till 

samtal och kommunikation mellan barnen är att sätta upp papper på väggen i ateljén 

så att barnen kan stå bredvid varandra och måla. Flera av förskollärarna nämner 

även att de har musik på när barnen målar och skapar, samt beskriver dessa tillfällen 

som en förutsättning och ingång till diskussion och reflektion. Stunderna i ateljén blir 

tillfällen att kunna lyssna, ställa följdfrågor och vidareutveckla barnens intressen. Det 

beskrivs i detta sammanhang att det gäller att ta vara på barnens berättelser när de 

kommer och visar vad de målat. De berättelser barnen har utifrån sina bilder kan 

vara långa och detaljrika, och de är därför viktiga att bekräfta och lyssna på. 

4.2.3 Dans  

Förskollärarna beskriver att dansen sker och uppstår i situationer då barnen får 

lyssna på någon låt eller musik som de tycker om. Flertalet nämner att dans och 

rörelse underlättar för barn som inte vanligtvis vill vara med. De dras med genom att 

de ser att alla kamrater är delaktiga och dansar. En av förskollärarna beskriver även 

betydelsen av att som vuxen själv delta i dansaktiviteterna: 
 

Och att man är närvarande som vuxen i aktiviteten och deltar, och bara det här om man sätter 

på musik och tänker att ja nu kan barnen få dansa. Vilken skillnad det blir om du deltar själv 

som vuxen och är med. Då kommer dom igång och liksom tjoar och pratar och rör sig på ett 

helt annat sätt. (Carina) 

 

Vidare beskriver resultatet att dansen kan integrera och belysa mångfalden av 

kulturer i barngruppen. Detta kan exempelvis ske genom att bjuda in barnens 

familjer, så att barn och vuxna tillsammans kan dansa enkla danser från olika länder. 

Vidare kan detta utvecklas till projekt där språket kommer in genom att lära och 

prata om länderna. 

4.2.4 Drama 

Resultatet visar att barn lär olika, något som är individuellt för varje barn. Ibland 

behöver barn det visuella för att förstå och lära sig språk, de behöver något konkret 

att titta och känna på. Drama kan handla om att spela upp en sekvens av en händelse, 

saga eller bok för barnen. Det ger barnen en visuell förståelse för att de ska kunna 

utföra, leka och gestalta sagorna själva. Genom att belysa och dramatisera kan 

barnen även få hjälp att greppa och förstå situationer och begrepp. Detta kan ske 

genom att personalen spelar upp och gestaltar olika händelser som förekommer 

bland barnen i gruppen. På detta sätt får barnen syn på hur de agerar och är mot 

varandra. Drama ses utifrån förskollärarnas beskrivningar som ett givande hjälp-

medel att få igång barnen att prata och kommunicera med varandra. Drama är ett 

roligt och lustfyllt sätt att uttrycka sig på, vilket gör att barn i dessa situationer kan 

skapa mod att utveckla och använda sitt verbala språkande. Meningsfulla drama-

aktiviteter bidrar på så sätt till ett ökat självförtroende. Barn som inte har utvecklat 
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eller har svårigheter med språket kan genom dramaaktiviteter motiveras att utveckla 

sitt språk. En av förskollärarna beskriver detta med ett exempel: 
 

Jag hade ett barn med språkstörning förut [...] han hade svårt att uttala orden så att man 

förstod, men vi hade fokus drama och lek. Då hade dom drama, det slutade med att dom 

gjorde en teaterföreställning. Dom hade skrivit manus själva och dom fick välja roller. Och han 

valde den rollen som hade mest att säga. Föreställningen gick bra och han utvecklades. (Åsa) 

Analys  

I detta tema beskriver förskollärarna att alla barn lär på olika sätt, vilket därför 

motiverar till att använda olika estetiska uttrycksformer för att främja och ge barnen 

olika möjligheter och alternativ att uttrycka sig. Det sociokulturella perspektivet 

framhåller att det verbala språket inte är det enda sätt att kommunicera på, utan 

kroppsspråk och gester är andra kommunikativa redskap för att uttrycka och göra sig 

förstådd på (Smagorinsky, 2011). Förskollärarna har enligt resultatet påpekat att 

estetiska uttrycksformer, tecken och andra icke-verbala uttryck är komplement till 

det verbala språket. Här beskriver flera av förskollärarna att barnen behöver få in 

språket i kroppen; genom att praktiskt få erfara med kroppen och sinnena får barnen 

en helt annan förståelse för språket. En av de tillfrågade förskollärarna förklarar även 

att alla de estetiska uttrycksformerna utgör olika sätt att uttrycka sig och att de därför 

kan ses som språk.  

 Utifrån vårt resultat kan vi se att de estetiska uttrycksformerna används som 

hjälpmedel för att främja barns språkutveckling. De estetiska uttrycksformerna är 

inga fysiska artefakter men kan ändå ses som medierande redskap för att barnen ska 

kunna förstå sin omvärld och ta till sig språket. Som det sociokulturella perspektivet 

förklarar behöver vi artefakter och en social miljö för att utvecklas och språket ses 

som vårt viktigaste medierande redskap (Säljö, 2014). De estetiska uttrycksformerna 

bidrar till olika sätt för barnen att förstå och hantera sociala sammanhang och formar 

en uppfattning om den verklighet de befinner sig i. Detta bidrar till en menings-

skapande process som genom samspel får igång och gynnar barns språkutveckling på 

ett lustfyllt sätt.  

4.3 Betydelsen av språkutvecklande vardagssituationer 

En uppfattning som tydligt framträder är att språket är något som alltid finns med, i 

alla situationer. Språket är något som förskollärarna dagligen anser sig arbeta med 

mer eller mindre medvetet. Förskollärarna menar att de sätter ord på det de gör och 

det som sker. En av förskollärarna beskriver det på detta sätt: 
 

Vi berättar vad vi gör och liksom sätter ord på vad som händer och sådär. Det gör vi hela tiden. 

Vi försöker alltid sätta ord på det vi gör [...] att man ska språkbada barnen. (Veronica) 

 

Det handlar om att hela tiden och i alla situationer använda ett beskrivande, expan-

sivt språk, att ge barnen nya ord och bekräfta det barnen säger eller med kroppen ger 

uttryck för. Vardagssituationer, som till exempel vid matbordet och i hallen, beskrivs 

här som språkutvecklande situationer genom att förskollärarna hela tiden förklarar 
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och förbereder barnen på vad som ska hända. I dessa vardagssituationer uppstår 

även spontana samtal mellan barnen, något som förskollärarna gärna uppmuntrar. 

Samlingen är en situation i förskolan som beskrivs som språkfrämjande, där de ofta 

kan prata om vad som hänt under dagen, vad det är för väder, vilken veckodag det är 

och så vidare.  

För att uppmuntra och stötta barnen i deras språkutveckling nämner förskol-

lärarna att de benämner, förklarar och upprepar det som barnen säger och uttrycker. 

Något som är betydande enligt resultatet är att följa och lyssna på barnens intressen 

för att hitta något som barnet är intresserad av att prata om. Utifrån det som förskol-

lärarna uppfattar att barnen är intresserade av, försöker förskollärarna skapa och 

planera aktiviteter och situationer där det svenska talet kommer in. Genom att skapa 

situationer där samtal och kommunikation lyfts och gynnas utvecklas barnens språk. 

För att barnen ska utvecklas i sitt språk förklarar förskollärarna att barnen ibland 

behöver utmanas. Det kan handla om att förskollärarna försöker hjälpa barnen att 

hitta orden, och att de ibland försöker höja ribban och kräver kommunikation till-

baka, för att barnen ska förstå vinsten med att kommunicera. 

Samtliga tillfrågade förskollärare nämner TAKK, tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation, som ett mycket användbart sätt för att kunna 

kommunicera. Framförallt med barn som inte har utvecklat sitt verbala språk ännu, 

men även för barn med annat modersmål än svenska. Det är viktigt att använda olika 

uttryckssätt i verksamheten och har ett barn inte utvecklat det verbala språket ska 

barnet ändå kunna uttrycka sig på något annat sätt. Tecken beskrivs som något 

barnen hakar på och förstår fort, om det är ett barn som inte har språket eller  

förskollärarna inte förstår, kan barnet göra tecknet. Att använda tecken ger barnen 

ytterligare en chans att uttrycka sig och bli förstådda på. Tecken som stöd kan vara 

användbart då förskollärarna berättar att bilder och tecken vid till exempel mat-

situationen eller samlingen, stärker och förtydligar språket.   

Bildstöd är ytterligare ett verktyg och medel för att förtydliga för barnen vad som 

ska ske under dagen; genom att sätta upp en bild för varje aktivitet kan barnen lättare 

följa med i dagens schema. Det är även många av förskollärarna som menar att de 

använder tecken i samband med sånger och ramsor. Resultatet visar att förskol-

lärarna använder sig av tecknen när de sjunger i syfte att stötta och stärka språket 

samt för att barnen ska börja teckna själva. Det framkommer också att tecken ofta 

finns uppsatta runt om i verksamheterna, i köket och ateljén, för att styrka specifika 

ord med tecken till just den situationen. Genom att använda sig av tecken beskriver 

förskollärarna att det skapar en gemenskap då de gör tecken med hela gruppen, vilket 

gör att det är något alla barn kan ta del av och använda för att kommunicera. 

Analys  

I detta tema som berör vardagssituationernas betydelse för barns språkutveckling, 

beskriver förskollärarna att lärande är någonting som pågår hela tiden. Språket är en 

central punkt i den sociokulturella teorin, det ger förutsättning att samspela och 

kommunicera. Även enligt förskollärarna är språket en viktig motivation till 
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kommunikation och har stor betydelse i verksamheten och barnens vardag genom att 

språket finns med hela tiden och i allt de gör. 

Vissa sammanhang och aktiviteter ställer enligt den sociokulturella teorin krav 

på språket genom att behöva förstå olika begrepp och ord. Här kan vi se att förskol-

lärarna försöker förbereda och underlätta för barnen genom att benämna och ge 

barnen nya ord i alla situationer och sammanhang i vardagen. Även här blir den 

proximala utvecklingszonen framträdande (Säljö, 2014), då förskollärarna beskriver 

att barnen ibland behöver utmanas genom att höja ribban och kräva kommunikation 

tillbaka. De vill på detta sätt motivera barnen till att våga uttrycka sig och upptäcka 

att det finns en vinst med att kommunicera. Här nämns även tecken som stöd 

(TAKK) och bildstöd som alternativa sätt att kommunicera med de barn som av olika 

anledningar är sena att utveckla sitt verbala språk. Att motivera och utmana barnen 

genom att ge möjlighet till olika erfarenheter av språket för att därigenom uppmuntra 

till kommunikation, det är något som även är framträdande inom det sociokulturella 

perspektivet. 

4.4 Ta vara på barnens intressen i språkundervisningen 

I arbetet med barns språkutveckling förklarar förskollärarna att de lyssnar på barnen 

och följer deras intressen. Genom att hitta något som intresserar barnen blir det även 

lättare att skapa sammanhang där barnen kan samspela och samtala med varandra. 

Barn som har gemensamma intressen kan till exempel föras samman i en mindre 

grupp för att uppmuntra till att få igång ett samtal dem emellan. Att just lyssna på 

barnen beskrivs som betydelsefullt för att få syn på barnens intressen och kunna ta 

vara på dessa i undervisningen. Att vara lyhörd och ta tillvara barnens intressen blir 

en förutsättning för att kunna arbeta vidare och utveckla intresset. En av förskol-

lärarna betonar här populärkulturens betydelse: 
 

Nu har det varit mycket melodifestivalen-låtar, att dem kan få turas om vilka låtar som ska 

väljas, att dem kan få dansa och sjunga med, det är väldigt mycket spel, tv-spel som dem hör 

från tv som kanske upprepas, ja deras intressen helt enkelt som dem pratar om, det försöker vi 

spinna vidare på [...] Men mycket tror jag att dom pratar om vad som händer här och nu, vad 

dom har upplevt hemma som dom tycker är intressant, till exempel melodifestivalen, som 

dom tar med sig hit och som vi såklart uppmuntrar och försöker bekräfta. (Frida) 

 

Det barnen är intresserade av vill de lära sig mer om och därför talar de även mer om 

detta. Samtliga tillfrågade förskollärare betonar här vikten av att lärandet ska var 

glädjefyllt och att det gäller att hitta något som är roligt att göra tillsammans utifrån 

barnens intressen, då gynnas även barnens språkutveckling. En av förskollärarna 

beskriver det på följande sätt:  
 

Jag tror att det har att göra med att man är tillsammans, att man hittar något roligt att göra 

tillsammans och det ger och stärker viljan att samarbeta, kommunicera och samverka. (Åsa)  

 

I detta sammanhang spelar även leken en betydande roll, då den utstrålar glädje och 

är en spegling av det barnen är intresserade av. Lekar såväl som spel, lego, puzzel och 
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böcker är aktiviteter som förskollärare kan anpassa efter barnens intressen och 

önskemål. Dessa lekar och aktiviteter blir utvecklande för språket då de fokuserar på 

att arbeta med ord och inbjuder till samtal och samarbete. 

Att läsa böcker är något som förskollärarna beskriver som mycket språk-

utvecklande. Att på olika sätt bearbeta och gestalta böcker är något som de ser som 

främjande för språket. Resultatet redogör för hur förskollärarna kopplar samman 

innehållet i en bok med projekt som pågår, i syfte att skapa diskussion eller ge 

erfarenhet av nya ord. Ett arbetssätt som beskrivs är att arbeta djupgående med en 

bok under en hel termin och att då bearbeta boken med hjälp av alla de estetiska 

uttrycksformerna. Att dramatisera boken, låta barnen måla utifrån det de läst, röra 

sig som ett djur i sagan, lyssna på boken och så vidare. Arbetet kan också ske genom 

att tillsammans med barnen tala om ord och bilder i boken och gå igenom boken blad 

för blad. Att barnen får rita, prata, se bilder, diskutera och återkoppla ämnet i en bok 

eller saga gynnar deras förmåga att beskriva och berätta vad de gjort. Att arbeta med 

de estetiska uttrycksformerna utifrån litteratur menar därför samtliga förskollärare 

främjar barns språkutveckling. 

I språkundervisningen menar förskollärarna att det är viktigt att barnen får vara 

delaktiga och ha inflytande, och att aktiviteterna i förskolan ska vara meningsfulla för 

barnen. Förskollärarna beskriver att trygghet har en påverkan i barns inställning och 

användning av språk. Genom att utgå ifrån barnens intressen och behov skapas en 

helhet och betydelse, vilket bidrar till en trygghet hos barnen. Enligt förskollärarna är 

det viktigt att alla barnen blir delaktiga i verksamheten och i aktiviteterna på olika 

sätt för att skapa en trygghet och demokrati i förskolan. Det som barnen är trygga 

med och intresserade av blir meningsfullt för barnen, vilket ger förutsättning för 

utveckling och lärande i deras språk. 

Analys 

Inom ramen för detta tema handlar det om att barnens intressen bidrar till samspel 

och gemenskap, vilket i sin tur främjar språkutvecklingen. Genom att förskollärarna 

tar vara på och lyssnar på det barnen är intresserade av kan de i enlighet med det 

sociokulturella perspektivet utveckla barnens kreativitet och fantasi. När barnen får 

använda sin kreativitet gynnar det i sin tur deras lärandeprocesser. I det sociala 

samspel som uppstår mellan barnen när de ägnar sig åt det de är intresserade av 

stimuleras och utmanas språket. Det sociokulturella perspektivet betonar att barns 

lekar ofta speglar och utgår från barns intressen och erfarenheter (Vygotskij, 1995). 

Vårt resultat visar att förskollärarna också tar hänsyn till barnens intressen i deras 

lekar och andra aktiviteter såsom puzzel, spel och böcker. Dessa kreativa aktiviteter 

gynnar samspelet mellan barnen i och med att det skapar och bildar ett gemensamt 

intresse som barnen kan samtala kring. Detta kan vi förstå i relation till det socio-

kulturella perspektivet, då språkstimulerande aktiviteter handlar om att hitta på 

något roligt att göra tillsammans för att stimulera samspel och gemenskap. Genom 

att nyttja barnens intressen av exempelvis populärkultur kan dessa fenomen fungera 

som medierande artefakter i barns språkutveckling. 
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4.5 Förskollärarens roll 

Det sätt förskollärare stöttar och främjar språket på är något som alla tillfrågade är 

eniga påverkar och har betydelse för barns språkutveckling. Det som framkommer 

som avgörande i resultatet är medvetenheten, att vara medveten och ha ett planerat 

syfte med aktiviteterna, samt att veta och ha en medveten tanke kring vad det är 

barnen ska lära sig. Förskollärarna beskriver att det till stor del har att göra med att 

uppmuntra och utmana barnen för att hitta det som kan gynna just det enskilda 

barnets utveckling. Inom sammanhanget för förskollärarens roll nämner förskol-

lärarna att det är viktigt att inte glömma något av de estetiska uttrycksformerna utan 

våga prova. Det gäller att variera och använda flera olika uttrycksformer för att ge 

barnen möjlighet att hitta och fånga upp ett intresse samt utveckla sitt språk. 

Förskollärarna beskriver att de estetiska uttrycksformerna har ett brett innehåll, och 

att det kan vara lätt att fastna i sitt eget intresse och det förskolläraren själv tycker är 

roligt. En av förskollärarna belyser detta på följande sätt: 
 

Vi har en enorm uppgift att verkligen se till att alla sinnen får komma i bruk under dagarna 

här. För det är lätt att man tappar bort någonting, man går efter det man själv tycker är 

spännande och intressant och det är det man lyfter fram och satsar på rätt så mycket i jobbet. 

(Maud) 

 

Ibland kan det även finnas en rädsla för att prova och ta hjälp av varandra, och att det 

därför kan hända att förskollärare gömmer sig bakom sina kollegor och ger uppgiften 

till den kollega som är mest kunnig i ämnet eller inom området. Även om du inte är 

expert inom musik kan du ändå spela och sjunga sånger tillsammans med barnen, du 

behöver inte vara konstnär för att utföra en skapande aktivitet eller måla med 

barnen.  

Att vara med och aktivt leka tillsammans med barnen beskriver förskollärarna 

stöttar och främjar barns språk. Det är enligt resultatet betydande att vara en när-

varande vuxen som finns nära och deltar i barnens aktiviteter. Att vara delaktig i 

barns lek menar förskollärarna kan ske genom att utveckla och försöka få barnen att 

gå vidare i sin lek. Det kan uttrycka sig genom att förskollärarna exempelvis tillför 

något material, ställer frågor och är aktiv engagerade. 

 Analys 

I detta avslutande tema belyser förskollärarna sin egen roll i barns språkutveckling. 

Förskollärarna i studien framhäver vikten av att vara en närvarande, medskapande 

och engagerad vuxen som lär i samspel med barnen. Detta kan vi förstå i förhållande 

till den sociokulturella teorin som utgår från att barn lär i samspel med andra barn 

och vuxna. Förskollärarna betonar vikten av att variera och inte glömma bort de 

estetiska uttrycksformerna för att berika barnen med flera olika sätt att uttrycka sig 

och göra sig förstådda på. Det är viktigt att både ha en medveten tanke med 

aktiviteterna och samtidigt kunna gå in och stötta och utmana barnen i deras lek. 

Återigen är detta ett exempel på hur kreativiteten i samspel med andra barn och 

vuxna gynnar barns språkutveckling. Det sociokulturella perspektivet betonar att 



 27 

leken är ett sätt för barnen att uttrycka sina tankar och känslor, samt belyser vikten 

av att utgå från och möjliggöra lek utifrån barnens intressen (Vygotskij, 1995). Att ha 

ett öppet förhållningssätt genomsyrar förskollärarnas arbete med språkutveckling 

och de estetiska uttrycksformerna. Här belyser de vikten av att våga använda sig av 

olika uttrycksformer, utan att för den sakens skull behöva vara expert. Att vara en 

medskapande vuxen som interagerar med barnen kan vara gott nog för att upp-

muntra och stimulera barnen till att upptäcka och utforska nya saker.  

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. Vi 

presenterar en slutsats, följt av en metoddiskussion. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 

om hur denna studie är relevant för pedagogisk verksamhet samt förslag till fortsatta 

studier. 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur förskollärare arbetar med att 

främja barns språkutveckling. Vår avsikt har även varit att ta reda på hur och om 

förskollärarna tagit hjälp av estetiska uttrycksformer i förskolans språkundervisning. 

Diskussionen av resultatet utgår från de frågeställningar som ligger till grund för 

undersökningen. 

5.1.1 Arbetet för att främja barns språkutveckling 

Under temat Språkstimulerande miljöer som främjar samspel framkommer det i 

vårt resultat att förskollärarna delar in barnen i mindre grupper för att skapa språk-

stimulerande miljöer. Detta kommer till uttryck i verksamheterna genom att förskol-

lärarna formar olika hörn och vrår som möjliggör samspel och kommunikation 

mellan barnen. En avgörande faktor blir då det sociala samspelet för att göra lärandet 

lustfyllt. Det här är något som även Williams (2006) belyser när hon beskriver det 

som kallas cooperative learning, där barn delas in i mindre grupper för att genom 

samarbete gynna lärande. Syftet med cooperative learning är att barn kan lära av 

varandra, och som förskollärarna i vår studie beskriver kan de barn som är svaga i 

sitt språk, lära av de barn som är starka i språket. Förskollärarna menar att språket 

utvecklas när barnen tillsammans i mindre grupper får ägna sig åt någon kreativ 

aktivitet, som till exempel när de målar och skapar. Detta genom att barnen under-

tiden beskriver hur de gör och vad som händer. Att på detta sätt låta barnen sam-

arbeta och lära av varandra ser förskollärarna som en viktig förutsättning för barns 

språkutveckling. 

Miljöns betydelse för barns språkutveckling är något som även Puskás (2013) 

belyser. Att barnen får vistas i en språkrik miljö där de får höra och använda språket 

är enligt henne avgörande för språkutvecklingen. I likhet med detta menar även 

förskollärarna i vår studie att förskolan har en viktig roll i barns utveckling av språket 

och att alla vardagssituationer har påverkan på den kommunikativa förmågan. De 
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betonar således vikten att ta vara på alla de situationer som kan stimulera och 

utveckla barns språk. I enlighet med läroplanen (Skolverket, 2018) belyser förskol-

lärarna i vår studie att barnens språk stärks av att få leka, utmanas och uppmuntras i 

sitt språkande. På detta sätt menar förskollärarna att barns språk utvecklas när de 

vistats i en miljö som stimulerar språket. 

Resultatet belyser under temat Betydelsen av språkutvecklande vardags-

situationer, hur det expansiva språket utgör en väsentlig del i barns språkutveckling. 

Att som förskollärare använda ett beskrivande, expansivt språk är något som både 

Doverborg, m.fl. (2013) och Björk-Willén, m.fl. (2018) betonar vikten av. Likaså 

beskriver Svensson (2012) att det är betydelsefullt att som förskollärare utmana 

barnen att uttrycka sig, bekräfta det de säger samt använda ett varierat språk. Detta 

är något som förskollärarna i vår studie också uttrycker som viktigt för barns språk-

utveckling. De ger alla uttryck för att de i syfte att främja barns språk benämner och 

sätter ord på, samt förklarar och upprepar sådant som barnen inte förstår. Vidare i 

enlighet med förskollärarna i vår studie beskriver Jederlund (2011) och Jonsson 

(2016) att detta förhållningssätt är något som förknippas med en språkstimulerande 

miljö.  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) framhåller att alla barn i förskolan, 

oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att stöttas i och utveckla sitt språk genom olika 

sätt att kommunicera. Tecken som stöd (TAKK) har samtliga förskollärare i studien 

nämnt stödjer språkutvecklingen. Det är ett hjälpmedel som alla mer eller mindre 

använder sig av i barngrupperna, framförallt tillsammans med de barn som av någon 

anledning är svaga i språket eller har annat modersmål. Puskás (2013) ifrågasätter 

användandet av tecken i förhållande till barn som lär sig svenska som andraspråk, då 

hon menar att det inte finns någon forskning som pekar på att tecken stödjer dessa 

barns språkutveckling. Vårt resultat pekar dock på att användningen av tecken 

förstärker förståelsen av ord och uttryck hos alla barn. Utifrån sina erfarenheter 

hävdar förskollärarna i vår studie att tecken som stöd gynnar alla barns språk-

utveckling, oavsett om de lär sig svenska som första- eller andraspråk. Något som 

också visar på att tecken som stöd ses som ett främjande verktyg för barns språk-

utveckling är att alla förskollärare vi intervjuade, på initiativ från kommunen, hade 

fått TAKK-utbildning. Detta tyder på att tecken som stöd betraktas som ett betydelse-

fullt hjälpmedel som fler och fler förskollärare får utbildning i.  

Under temat Ta vara på barns intressen i språkundervisningen framkommer 

det i vår studie att förskollärarna för att främja barns språk använder sig av och tar 

vara på det som barnen visar intresse för. I detta sammanhang spelar populär-

kulturen en betydande roll. När barnen kommer i kontakt med olika typer av 

språkande i till exempel tv- och dataspel, är det något som även Fast (2019) belyser 

påverkar barns språkutveckling. I sin undersökning kunde hon se att förskollärarna 

inte tog hänsyn till barnens intresse för populärkultur, något hon ifrågasätter. Dessa 

populära kulturella fenomen ger barn glädje, erfarenheter och kunskaper som 

förskollärare bör ta vara på i språkundervisningen. I vår studie uttrycker förskol-

lärarna att de försöker ta vara på och dra nytta av populärkulturen genom att utforma 

aktiviteter och skapa lärande utifrån barnens intressen. Lärandet blir på detta sätt 
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lustfyllt för barnen och bidrar till den meningsskapande process som Puskás (2013) 

och Björk-Willén, m.fl. (2018) beskriver. När lärandet blir meningsfullt och barnen 

får ägna sig åt något de tycker om gynnar det språkutvecklingen. Fast (2019) menar 

därför att förskollärare behöver ta reda på och sätta sig in i barngruppens intressen 

för att därigenom kunna dra nytta av dessa i sin undervisning.  

Puskás (2013) belyser dock utmaningen i att som förskollärare tillgodose alla 

barns olika behov av språkstimulerande aktiviteter i de fall då barnen kommit olika 

långt i sin språkutveckling. Flera av förskollärarna i vår studie belyser också detta 

ämne, då de arbetar i barngrupper där en stor del av barnen har språksvårigheter 

eller talar svenska som andraspråk. Som resultatet belyser i temat Estetiska uttrycks-

former som hjälpmedel utgör arbetet med estetiska uttrycksformer viktiga inslag i 

verksamheten, eftersom de blir andra sätt att uttrycka sig på. Som framgår av vårt 

resultat ger förskollärarna uttryck för att de estetiska uttrycksformerna också är 

språk. Detta kan kopplas till det Svensson (2005) och Lindö (2009) beskriver som 

barns hundra språk och att icke-verbala uttryck också utgör sätt att kommunicera. 

Vidare menar Puskás (2013) att språkande i förskolan kan ses som en menings-

skapande process där det handlar om att samspela med hjälp av alla möjliga olika 

resurser. I vår studie förklarar förskollärarna att de estetiska uttrycksformerna blir 

resurser för barns språkutveckling. Att få använda alla estetiska uttryck är något som 

även läroplanen (Skolverket, 2018) menar främjar barns utveckling och lärande. 

5.1.2 Arbetet med estetiska uttrycksformer i språkundervisningen 

Resultatet visar att förskollärarna i vår studie anser att det finns en koppling mellan 

barns språkutveckling och estetiska uttrycksformer. I likhet med Johnson (2007) 

anser förskollärarna att de estetiska uttrycksformerna motiverar barnen till att delta 

och våga uttrycka sig språkligt. Enligt läroplanen (Skolverket, 2018) och Liberg 

(2007) används estetiska uttrycksformer som ett medel och en metod till lärande, 

något som även våra intervjupersoner ger uttryck för. I temat Estetiska uttrycks-

former som hjälpmedel förklarar förskollärarna att de skapar och utför estetiska 

aktiviteter för att stötta och främja barns språkutveckling på olika sätt. Inom musik-

undervisningen handlar det om att sjunga och använda rim och ramsor för att hjälpa 

barnen att komma ihåg saker, att introducera barnen för nya ord och för att få erfara 

hur språket låter. Detta är i enlighet med det Fast (2019) och Vesterlund (2015) 

skriver om musikens betydelse för språkutvecklingen. Här menar författarna att leka 

med musiken genom att till exempel klappa och rimma till barnens namn bidrar till 

barnens språkliga utveckling. Vidare påpekar Jederlund (2011) att musik i form av 

enkla fraser och sånger främjar andraspråksinlärningen av svenska.  

Även nonsensramsor är något som förskollärarna enligt resultatet ser som 

språkstimulerande. Häll (2013) beskriver hur barn gärna använder sig av detta 

meningsfulla ljudande av ord som egentligen saknar innebörd, samtidigt som de 

ägnar sig åt andra kreativa aktiviteter såsom att pyssla och måla. Detta framkommer 

även i vår studie där förskollärarna nämner att barnen i kreativa situationer har 

lättare att prova sitt språk; och i de fall när barnen saknar ett gemensamt verbalt 

språk använder de gärna nonsensord. Kreativa situationer där barnen får använda 
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estetiska uttrycksformer stimulerar på så sätt barnens språk. I enlighet med Paquette 

och Rieg (2008) menar förskollärarna i vår studie att musiken har en betydelse för 

gemenskapen, barns ordförråd, meningsbyggnad och uttal. Utifrån vårt resultat kan 

vi även se att musiken används tillsammans med andra kreativa aktiviteter, till 

exempel genom att ha musik på när barnen målar för att skapa en positiv atmosfär.  

Resultatet av vår studie visar att skapande aktiviteter, som till exempel när 

barnen målar, bidrar till språkande mellan barnen. När barnen håller på med något 

kreativt förklarar förskollärarna att det sällan blir helt tyst utan att dessa situationer 

öppnar upp för samtal mellan barnen, samt för reflektion och diskussion med 

förskolläraren. Att barnen får berätta om det de har målat är ett exempel på hur 

barnen kan uppmuntras till att tala och uttrycka sig. I likhet med detta menar 

Fagerlund och Moqvist (2010) att det är förskollärarens uppgift att uppmuntra och 

stimulera barnen till att berätta bland annat om sina ofta fantasifulla målningar. 

Vidare pekar resultatet av vår studie på vikten av att allt material ska finnas 

tillgängligt, något som även Änggård (2005) belyser i sin avhandling. Barnen ska ha 

möjlighet att när de vill kunna uttrycka sig med olika estetiska material. Detta är 

något som även läroplanen (Skolverket, 2018) ger uttryck för; alla barn ska i för-

skolan få förutsättningar att använda sig av olika material och verktyg för att uttrycka 

sig genom alla estetiska uttrycksformer. 

Dansen kommer till uttryck i undervisningen då de tillfrågade förskollärarna 

förklarar att barnen dansar till någon populär låt eller musik barnen tycker om. När 

barnen dansar beskriver förskollärarna att språket stöttas då barnen börjar samtala 

och kommunicera när de får röra på sig. Ericson (2000) betonar vikten av vuxnas 

medverkan i danssituationerna, barnens språk kan då stöttas genom instruktioner 

från förskollärarna. Att själv som förskollärare vara med och delta i dansen är något 

som flera av förskollärarna i vår studie uttrycker som viktigt. Vidare visar resultatet 

att förskollärarna med hjälp av dans främjar mångkulturen och gemenskapen genom 

att exempelvis bjuda in familjer och dansa kulturella danser tillsammans. Detta i 

enlighet med Ericson (2000) som också beskriver hur dansen gynnar språket och 

gemenskapen genom att lära sig danser från olika kulturer. 

När barn ägnar sig åt dramaaktiviteter menar Rasmusson och Erberth (2016) att 

barns självförtroende stärks samtidigt som de tränar på att uttrycka sig och 

kommunicera med andra. Även Brouillette (2012) uttrycker fördelarna med att 

använda sig av drama för att främja barns språkutveckling. Författaren menar att den 

icke-verbala kommunikation som sker i dramatiseringen uppmuntrar barnen till att 

även använda sitt verbala språk. Att barn genom dramaaktiviteter vågar uttrycka sig 

är något som även framkommer i vårt resultat. Flera av de tillfrågade förskollärarna 

förklarar att det är i dessa situationer som många barn, trots svårigheter med 

språket, väljer att delta och på så sätt utvecklar sitt ordförråd och verbala språk. I 

likhet med vårt resultat beskriver Rasmusson och Erberth (2016) hur drama kan 

användas för att synliggöra mönster och beteenden i barngruppen. Här beskriver 

förskollärarna att de brukar spelar upp händelser för barnen, som i sin tur får komma 

med lösningar. Detta menar förskollärarna bidrar till barnens förståelse av olika 

situationer. Resultatet visar även att förskollärarna arbetar djupgående med en bok 
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på olika sätt, bland annat genom att dramatisera bokens innehåll för att skapa en 

djupare dimension av språket. 

Att uttrycka sig med hela kroppen är något som resultatet av vår studie tyder på 

blir språkfrämjande och kännetecknar alla estetiska uttrycksformer. Kroppslig 

förståelse går enligt förskollärarna att tillföra inom alla estetiska områden. Det är 

något som främjar språket genom att barnen får en tydligare och djupare förståelse 

för hur det kan användas. I likhet med detta menar förskollärarna i Brouillettes 

(2012) studie att barnen får en förståelse för språket genom att de får uttrycka det 

med kroppen. Ord och språkliga uttryck får en kroppslig betydelse när barn får måla, 

dansa, sjunga och agera. Barnen får på detta sätt en erfarenhet av språket som 

stimulerar och uppmuntrar dem att uttrycka sig verbalt.  

I temat Förskollärarens roll visar resultatet av vår studie på vikten av att vara en 

närvarande vuxen samt att ha en medveten tanke med förskolans pedagogiska verk-

samhet. Förskollärarna är på inget sätt främmande för tanken att använda estetiska 

uttrycksformer i syfte att främja barns språk. Tvärtom ser de positivt på att använda 

dessa kreativa uttryck i språkundervisningen. Som Björk-Willén, m.fl. (2018) 

förklarar är det inte så att barn antingen lär sig språk eller om något annat ämne, 

utan dessa aktiviteter är integrerade i förskolans undervisning. Samtidigt som barnen 

målar eller ägnar sig åt andra kreativa aktiviteter lär de sig språk i samspelet med 

andra barn och vuxna. Vidare menar de tillfrågade förskollärarna i vår studie att det 

är viktigt som förskollärare att inte glömma bort att använda sig av alla de estetiska 

uttrycksformerna. I enlighet med läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) menar 

förskollärarna att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig på alla möjliga sätt, samt 

att de estetiska uttrycksformerna i sig utgör olika sätt att förmedla och kommunicera. 

Att i detta sammanhang våga använda de estetiska uttrycksformerna i förskolans 

undervisning, även om förskolläraren i fråga inte är någon expert på ämnet, benämns 

som betydelsefullt. Något som även Paquette och Rieg (2008) samt Vesterlund 

(2015) betonar vikten av. 

5.2 Slutsats 

Språket är något som alltid finns med och det främjas av att barn får erfara språket i 

sociala sammanhang, tillsammans med andra barn och vuxna. Att dela upp barnen i 

mindre grupper menar förskollärarna ger barnen mer utrymme och möjlighet att 

uttrycka sig. Genom att ta vara på barnens intressen samt de vardagssituationer som 

uppstår i förskolan kan olika kreativa aktiviteter utveckla barnens förmåga att 

kommunicera såväl verbalt som icke-verbalt. Förskollärarna nämner deras egen roll 

som viktig i barns utveckling av språket i from av att använda ett expansivt språk och 

sätta ord på det som händer i verksamheten. De estetiska uttrycksformerna beskrivs 

som meningsfulla och roliga, och de bidrar på så vis till att barnen vågar uttrycka och 

använda sitt språk. Detta gör de kreativa aktiviteterna till gynnsamma verktyg i barns 

språkutveckling. Barnen får dessutom en djupare förståelse när de får erfara språket 

med kroppen och sina sinnen.  
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Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att estetiska uttrycksformer spelar en 

betydande roll i barns språkutveckling. Dessa kreativa aktiviteter bidrar till barns 

meningsskapande och när barnen får ägna sig åt aktiviteter som är meningsfulla för 

dem, kommer även en vilja att uttrycka sig verbalt. Att stötta barns språk handlar 

således om att som förskollärare använda kreativa aktiviteter i språkundervisningen, 

samtidigt som kreativiteten i sig stöttar barnen i sin språkutveckling. Det går inte att 

lära sig språket för sig och de estetiska ämnena för sig, utan språket och de estetiska 

aktiviteterna bildar tillsammans en helhet.  

5.3 Metoddiskussion 

I den här undersökningen har vi valt att använda semistrukturerade intervjuer som 

metod för att samla in det material som ligger till grund för vårt resultat. Denna 

metod har vi valt för att kunna skapa oss en djupare förståelse för det ämne vi valt att 

studera. Vi är dock medvetna om att kvalitativa intervjuer kan ha vissa begräns-

ningar. Då intervjuerna spelades in kan detta ha skapat en konstlad situation som i 

sig kan ha påverkat intervjupersonerna. Detta kan i sin tur ha påverkat vårt resultat i 

den mening att vi gått miste om viktig information och inte fått ut så mycket av 

intervjuerna som vi önskat. Vi kan således inte veta hur väl det informanterna sagt 

stämmer överens med hur deras arbete ser ut i praktiken. Genom att komplettera 

denna studie med observationer av de olika verksamheterna hade detta kunnat bidra 

till en tydligare bild av förskollärarnas arbete. 

Inför intervjuerna skickade vi ut information om studiens ämnesområde samt 

syfte, dock valde vi att inte bifoga intervjufrågorna eftersom vi ville få spontana svar 

på våra frågor. Om informanterna i förväg fått tillgång till intervjufrågorna hade 

resultatet troligen blivit ett annat. Då vår avsikt var att undersöka hur förskollärarna 

använder sig av de estetiska uttrycksformerna för att främja barns språkutveckling, 

utformade vi intervjufrågorna med fokus på de olika kreativa ämnena som medel och 

inte mål i sig. Detta kan även ha format intervjupersonernas svar.  

Urvalet av informanter har i denna studien varit målstyrt, vilket gett oss ett 

varierat och detaljerat material som svarat på syftet och frågeställningarna vi valt att 

undersöka. Vi ställer oss frågan om vi hade fått ett lika rikt material om vi utgått från 

en annan grupp av informanter, som inte aktivt arbetade med språkutveckling. Detta 

hade varit ett intressant komplement till studien för att skapa en jämförande aspekt.   

5.4 Pedagogisk relevans  

Som blivande förskollärare anser vi att ökade kunskaper om barns språkutveckling 

alltid är viktiga på grund av att det i förskolan finns många barn med språksvårig-

heter och/eller annat modersmål än svenska. Att stärka barns språk är något som 

även läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) betonar vikten av; alla barn ska ha 

möjlighet till olika sätt att uttrycka sig och kommunicera på. Underlaget i denna 

studie bidrar till att öka medvetenheten om arbetet kring språkutveckling kopplat till 

estetiska uttrycksformer. Något som vi hoppas läsaren tar med sig är hur språket 

hänger ihop med allt som händer i förskolan och att det finns integrerat i alla 
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situationer. Därför ser vi denna studie som gynnsam för ett mångsidigt lärande där 

olika ämnen kan kombineras och främja varandra.  

5.5 Förslag till fortsatta studier 

Studier inom vårt ämnesområde är av relevans eftersom det inte finns så mycket 

forskning när det gäller barns språkutveckling i förhållande till estetiska uttrycks-

former. Fortsatta studier i form av observationer skulle bidra till en ökad förståelse 

och djupare kunskap om hur barn tar till sig språk med hjälp av estetiska uttrycks-

former. Även språkutveckling kopplat till andra ämnen, som exempelvis matematik 

och naturkunskap, kan vara intressant att undersöka mer djupgående.  
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 
 

Förfrågan om deltagande i studie om språkutveckling kopplat till estetiska 

uttrycksformer 

 

Hej! 

Vi är två studenter, Elin och Jessica, som läser sista terminen på förskollärarprogrammet 

på Mälardalens högskola. Vi ska nu påbörja vårt examensarbete där vi har för avsikt att 

undersöka hur arbetet med estetiska uttrycksformer kan påverka barns språkutveckling. 

Syftet med undersökningen är således att ta reda på hur förskollärare främjar barns 

språkutveckling med hjälp av estetiska uttrycksformer. 

Då detta är en kvalitativ studie kommer vi utföra 8-10 enskilda intervjuer, där varje 

intervju beräknas ta ca 30 minuter. Vi kommer spela in intervjuerna för att vi lättare ska 

kunna föra en diskussion. Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering eller konsekvens. Alla namn på personer, 

kommuner och förskolor kommer att utelämnas. Dessutom kommer ingen obehörig få ta 

del av materialet från intervjuerna, utan materialet kommer endast att användas i vårt 

arbete och sedan raderas. Det färdiga examensarbetet kommer sedan publiceras på 

databasen Diva, där det kommer att gå att ta del av våra resultat. 

Vi vill således fråga dig om du skulle vilja delta i denna studie. Om du har några frågor eller 

funderingar är du välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Brännström        Jessica Johansson 

ebm16002@student.mdh.se      jjn14018@student.mdh.se  

070-83*****         073-75***** 

 

Handledare: 

Martina Norling 

martina.norling@mdh.se  

021-10**** 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

2. Hur arbetar ni i arbetslaget med barns språkutveckling i den dagliga 

verksamheten? 

 

3. Hur gör du för att stötta och främja barns språkutveckling? Vid vilka 

aktiviteter arbetar du medvetet med språkutveckling?  

 

4. Ser du någon koppling mellan aktiviteter som innehåller estetiska 

uttrycksformer och språkutveckling? På vilket sätt? 

 

5. På vilket sätt anser du att estetiska uttrycksformer (exempelvis musik, bild 

eller drama) som strategi kan främja språkutvecklingen? Kan en aktivitet med 

estetiska uttrycksformer motivera barnen till att uttrycka sig verbalt? På vilket 

sätt? Hur tänker du då? 

 

6. Anser du att ni på er förskola arbetar med estetiska uttrycksformer i syftet att 

främja barns språkutveckling och i så fall hur?  

 

7. Kan du ge ett exempel på när du har arbetat med estetiska uttrycksformer som 

verktyg/hjälpmedel/redskap för att stötta barns språkutveckling? Berätta! Ge 

fler exempel! Kopplat till musik, bild, drama, dans, berättande, skapande, osv. 

Vad gör att just dessa uttrycksformer gynnar barns språkutveckling? 

 

8. Hur tänker du att man skulle kunna arbeta med estetiska uttrycksformer för 

att främja barns språkutveckling? Hur skulle du vilja arbeta med detta? 

Spontana idéer! 

 

Avslutning: 

 

• Fråga om informanten har någonting mer att tillägga.  

 

• Fråga om det är okej att kontakta informanten i efterhand, om vi skulle behöva 

ställa följdfrågor. 


