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Sammanfattning 
Syftet med undersökningen är att se vilka faktorer som kan främja barns språkutveckling 
och hur några pedagoger resonerar om: användandet av barns förmågor för att främja 
språkutvecklingen, sin roll i barns utveckling av språket, samtalets och den skapande 
verksamhetens inverkan på språket samt ett dynamiskt samarbete mellan hjärnhalvorna 
som kan främja barns språkutveckling? Pedagogerna intervjuades med en kvalitativ metod 
och deras utsagor knöts sedan an till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 
     Slutsatsen av undersökningen är att pedagogernas språkbruk och verksamhetens 
utformning är viktig. Aktiviteterna och språket bör anpassas och vara på rätt nivå för att 
utmana barn maximalt. Genom den skapande verksamheten uppstår tillfällen då barn kan få 
arbeta med båda hjärnhalvorna, vilket skapar en helhet och ett dynamiskt samarbete i 
hjärnan som kan främja språket. 
     Undersökningens resultat önskas ge en ökad förståelse om hur barns språkutveckling 
kan främjas, oavsett om det är genom skapande aktiviteter eller annan pedagogisk 
verksamhet. 
 
 
 
Nyckelord 
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Förord 
Det har varit en lång resa från den första idén till färdigställandet av undersökningen. När 
vi under inriktningen på Lärarhögskolan i Stockholm började tala om att det skulle vara 
intressant att forska om något som berörde skapande verksamhet hade vi ingen aning om 
att det skulle resultera i det som det nu har blivit. Separata kurser skiljde oss åt under 
kommande terminer men tanken på c-uppsatsen fanns kvar.  
     I och med att en vänskap sakta växte fram mellan oss så fanns sedan inga tvivel om att 
den här upplevelsen och undersökningen ville delas tillsammans. Det har verkligen varit en 
resa med upp- och nedgångar men vårt intresse för ämnet har gjort att vi kämpat vidare. 
Det hade inte fungerat om vi inte arbetat som ett team och stöttat varandra hela vägen. 
Telefonen har gått varm, te och kaffe har druckits i mängder och många timmar framför 
datorn har spenderats. Men nu när arbetet är färdigt så kan vi bara känna en tacksamhet 
gentemot varandra. Vi gjorde det! 
 
Ett tack vill riktas till Annika Bergsland och intervjupersonerna som delade med sig av sina 
uppfattningar. Även Nina Bogicevic, Peter Bjerkedal, Nicklas Karlsson och Eva Gudheim 
förtjänar ett stort tack för den tid de har lagt ner på att läsa, lyssna och rådgiva oss i vår 
process. 
 
Till läsaren önskas en trevlig läsning och ett hopp om att Du kan använda det som 
framkommit, i skapande eller annan verksamhet, för att främja barns språkutveckling. 
 
/Åsa Gudheim och Carita Widström
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1. Inledning 

På Lärarhögskolan i Stockholm läste vi (skribenterna) Praktisk- estetiska läroprocesser för 
barn i yngre åldrar (1-9 år) som inriktning. Där förvärvades förståelse om hur skapande 
verksamhet kan användas på flera olika sätt, t.ex. att arbeta med språket, med förutsätt-
ningen att ett samtal sker samtidigt som barn skapar i olika material. De förstålelserna 
ledde till ett intresse att undersöka språkutveckling genom skapande verksamhet. 
     Det har redan gjorts en del forskning om språkutveckling och skapande verksamhet som 
skribenterna önskar vidareutveckla och ge en djupare förståelse om vad som kan främja 
barns språk genom skapande verksamhet. Då kreativiteten och språkets funktioner har sina 
centra i olika delar av hjärnan, söktes kunskap om ett samarbete mellan delarna och hur det 
i så fall kan påverka språkutvecklingen. Även vilken inverkan pedagogen har och barns 
egen roll för språket söktes. 
     Hypotesen om hur ett samarbete kan främja barns språkutveckling i skapande verk-
samhet antogs bli svår att finna svar på. Men intresse och nyfikenhet drev skribenterna att 
söka vidare. 
 
Undersökningen är grundad på tidigare forskning och resultatet av kvalitativa intervjuer. 
Den tidigare forskningen syftar inte till att ge en fördjupad kunskap utan mer en inblick  
och grundkunskap om språkutveckling, skapande samt hjärnans funktioner och förmågor. 
Intervjuerna syftar till att framlägga några pedagogers uppfattning om sin roll i pedagogisk 
verksamhet samt i barns språkutveckling. Eftersom skribenterna inte har någon djupare 
vetenskaplig förståelse eller kunskap om hjärnans helhet, beskrivs dess förmågor och 
funktioner endast ytligt. Information från de intervjuades utsagor används sedan 
tillsammans med den tidigare forskningen för att ge olika sidor och aspekter på 
undersökningens syfte. Vissa stycken av undersökningen skrevs och delades upp mellan 
skribenterna för att sedan i helhet bearbetas tillsammans. 
     Undersökning koncentrerades på den verbala språkutvecklingen hos barn i förskolan. 
Information som framkommit från intervjuer med pedagoger i skolans tidiga åldrar har 
applicerats på barn i förskolan. När pedagogen på högskolan talar om sin roll som lärare 
appliceras det till hur pedagogerna i förskolan bör arbeta.  
     Undersökningens resultat önskas ge läsaren en ökad förståelse om språkutveckling som 
kan användas i pedagogisk verksamhet, oavsett om det är i skapande eller andra aktiviteter, 
för att främja barns språkutveckling. Genom att medvetandegöra barns olika förmågor och 
sätt att lära, kan verksamheten och pedagogens arbetssätt anpassas efter dem så att de 
utvecklas på den kunskapsnivån som är mest optimalt för deras lärande. 
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1.1. Begrepp 
• Skapande: ”Till bild- och formskapande räknas teckning, målning, modellering, 

träslöjd, pappersslöjd, textilslöjd, bygglek och konstruktionslek i olika material och 
tekniker.”1  

• Språk: i undersökningen syftar ordet språk på det verbala språket. 

• Förmågor: barns individuella egenskaper och sätt att lära. 

• Dynamiskt samarbete i hjärnan: en aktiv interaktion mellan hjärnhalvornas 
funktioner och förmågor. 

• Produktiva frågor: vidareutvecklande frågor som inte resulterar i ja och nej svar 
samt har ett djupare syfte än att endast besvara fakta. 

• Pedagogisk dokumentation: dokumentation av verksamhet med barn som används 
för ett pedagogiskt ändamål samt syftar till att ”synliggöra barnen som rika, 
kompetenta och aktiva kunskapsskapande subjekt, samt att utgöra utgångspunkten 
för barnens fortsatta utforskande och kunskapsskapande.”2  

1.2. Syfte 
Undersökningen syftar till att se vilka faktorer som kan främja barns språkutveckling  
och hur några pedagoger resonerar kring detta. 

1.3. Frågeställning 
Hur resonerar några pedagoger om: 
 

• användandet av barns förmågor för att främja språkutvecklingen?  

• sin roll i barns utveckling av språket? 

• samtalets och den skapande verksamhetens inverkan på språket? 

• ett dynamiskt samarbete mellan hjärnhalvorna som kan främja barns 
språkutveckling? 

 

                                                 
1 Granberg (2001) Småbarns bild och formskapande. s.23 
2 Lenz, Taguchi (2003) Varför pedagogisk dokumentation. s.7 
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2. Metod 

2.1. Avgränsningar 
Undersökningen begränsas till att endast ta upp den skapande verksamheten som ett medel 
för att arbeta med språkutveckling och inte andra pedagogiska aktiviteter som t.ex. musik, 
rim och ramsor. Endast en kortfattad information ges om hjärnans funktioner och förmågor 
för att skapa en grundläggande förståelse. Områden som inte tas upp pga. tidsaspekten och 
undersökningens omfattning är bl.a. tvåspråkighet, kultur- eller könsskillnader samt 
specialpedagogik som t.ex. berör hörselnedsättningar och funktionshinder. Dessa 
pedagogiska verksamheter kan dock ha nytta av undersökningens resultat då det går att 
applicera kunskaperna inom flera ämnesområden. 

2.2. Datainsamling 

2.2.1. Litteratursökningsmetod 
Tidigare forskning söktes som berörde sambandet mellan skapande och språkutveckling, 
hjärnans förmågor och språkfunktioner och om barns allmänna utveckling, för att ge både 
en helhet och ett djup. Tidigare skrivna c-uppsatser söktes i biblioteket på Lärarhögskolan 
(LHS Stockholm) och på www.uppsatser.se. I dem fanns begränsad information som kunde 
användas men dock hänvisningar till relevant litteratur. 
     För att hitta sökord användes bl.a. associationer och www.ne.se (nationalencyklopedin). 
Litteratur söktes även i bibliotekskatalogen i Libris på Lärum (www.lhs.se/larum).  
Sökord som användes var bl.a. språkutveckling skapande verksamhet, hjärnan höger 
vänster, språk* skapande* och neuropedagogik 

2.2.2. Metod för undersökningens presentation och sammanställning 

I de fall då förstahandkällan till litteraturen inte kunde hittas har sekundärkällor används. 
Skribenterna är medvetna om att användandet av sekundärkällor kan påverka litteraturens 
information eftersom ytterligare en person tolkat den och kan ha ”färgat” informationen 
med sina tankar innan skribenterna. Tidigare forskning samt resultatet från intervjuerna 
tematiserades och områden med likheter och skillnader sammanställdes. För att tydliggöra 
undersökningens resultat och för att läsaren lättare ska kunna hitta det som eftersöks har 
tydliga uppdelningar av texten genomförts. Tre bilder användes under de flesta intervjuerna 
vilka presenteras i stycket ”Genomförande” för att läsaren skall få en förståelse för 
bildernas syfte och utformning. Valet att sammanställa analys och diskussion gjordes för att 
undvika repetitioner av undersökningens innehåll. 
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2.2.3. Intervjumetod 

Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med syfte att ta del av 
intervjupersonernas uppfattningar. Per-Gunnar Svensson, Bengt Starrin (2005) skriver i 
Kvalitativa studier i teori och praktik att intervjuaren då inte på förhand har en bestämd 
åsikt och tanke om vad intervjun ska resultera i.�Med hjälp av deras utsagor kan under- 
sökningens resultat bekräfta eller motsäga den tidigare forskningen och få en överskådlig 
bild om vad pedagoger kan tänkas ha för uppfattningar.�Undersökningen utgick inte från  
en förutbestämd teori utan kunde följa de intervjuades utsagor och därmed kodas. Kodning 
(tolkning och bearbetning) skedde parallellt med insamlingen av data. Det som t.ex. 
tidigare sagts under en intervju påverkade och färgade följande datainsamling. När all 
insamling var genomförd söktes mönster vilka kunde ordnas i kategorier där likheter, 
skillnader m.m. kunde särskiljas och sammanställas.3 �
     Med intervjuperson 1 och 2 användes en annan metod av genomförande eftersom en 
skedde med kort varsel och den andra per telefon. I samband med dessa delgavs infor-
mationen om undersökningens syfte per mail och forskningsetiska principer redogjordes 
muntligt i samband med intervjuerna. Inför resterande intervjuer mailades en kortfattad 
beskrivning av deras medverkan, etiska principer samt undersökningens syfte och till-
vägagångssätt. Tydligt framhölls att det skulle ske en avidentifiering av de medverkande 
och den planerade ljudupptagningen skulle raderas efter undersökningens färdigställande 
(bilaga 1). Skribenterna är medvetna om att de olika tillvägagångssätten kan ha haft en 
påverkande effekt på undersökningens resultat t.ex. i hur förberedda de kände sig, men 
försökte genomföra den så att dessa skillnader inte påverkande intervjuerna. 

Genomförande 

Intervjupersonerna fick endast en kort redogörelse av innehållet eftersom deras spontana 
tankar och åsikter eftersöktes. Intervjuerna genomfördes enskilt och vid separata tillfällen 
då båda skribenterna var närvarande, en som samtalsledare och den andre passiv deltagare 
och observatör.  
     Intervjuperson 1 var tillfälligt på LHS vilket medförde att intervjun skedde med kort 
varsel. Till en början var tanken att det skulle vara ett kortare möte men det utvecklades till 
en intervju. Med den anledningen var den inte lika förberedd och mer en samtalsintervju, 
en dialog. Ingen ljudupptagning skedde men dock fördes noggranna anteckningar. Intervju 
2 utfördes per telefon med högtalarfunktion. Resterande fyra intervjuer ägde rum på de 
intervjuades premisser för val av plats vilket resulterade i ena fallet i intervjupersonens hem 
och de andra tre på arbetsplatserna.  
     Skribenterna vet om att dessa olika förfaranden kan påverka resultaten och intervju-
personernas utsagor. Personen som intervjuades i sitt hem kan tolkas vara mer trygg samt 
avslappnad och de som intervjuades på sin arbetsplats kan ha haft en mer professionell 
framtoning pga. detta. Dessa omständigheter bortsåg skribenterna från i kodningen och 
analyserade bara de konkreta svar de fick från intervjupersonerna. 

                                                 
3 Svensson, Starrin (2005) Kvalitativa studier i teori och praktik. s.106 ff 
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Eftersom intervjupersonerna har olika utbildnings- och arbetsbakgrund användes inte 
samma frågor vid alla intervjutillfällen utan ramfrågor vilka beskrivs av Gerhard 
Arfwedson (2005) i Didaktiska examensarbeten i lärarutbildningen. Han menar att 
intervjuaren ska ha utgångspunkt i några få ramfrågor och med hjälp av dem kan intervjun 
avgränsas och hållas inom ramarna för undersökningens syfte. Frågorna utgör också en 
grund för kommande följdfrågor och ska följa intervjupersonens tankegångar. Därför kan 
inte följdfrågorna förutbestämmas utan utformas efter utsagorna. Ramfrågorna omform-
ulerades inför varje intervju och anpassades till de rådande förutsättningarna. Sedan vidare-
utvecklades det intervjupersonerna utryckte med följdfrågor, vilket var viktigt för att få ett 
”djup” i deras svar. De tre ramfrågorna var: 
 

• Hur arbetar du med skapande verksamhet? 
• Hur ser du på din roll i barns språkutveckling? 
• Tror du att det finns ett samband mellan hjärnhalvornas olika förmågor och 

funktioner som kan främja barns språkutveckling i skapande situationer? 
 

En mer verksamhetsbaserad fråga ställdes först för att bl.a. göra intervjupersonerna mer 
bekväma i situationen. Tre bilder användes som samtalsunderlag för att ge en mer konkret 
illustration av det presenterade samt för att ge samtalsledaren stöd och tydliggöra syftet i 
frågorna. Bilderna användes dock inte under intervju 1 då de inte var helt sammanställda 
eller under intervju 2 som ägde rum per telefon. 
     Kring bild 1 och 24, där två samtalssituationer pågår, fördes diskussioner om hur barn 
lär språk i olika situationer. Därefter samtalades om hur de ser på sin egen roll som språklig 
förebild samt hur och om samtal kan främja barns språkutveckling. Mot slutet av intervjun 
diskuterades hur ett samband mellan hjärnhalvorna kunde påverka språket och om hur 
barns olika förmågor kan påverka språket.  
 

 
(Bild 1, Gudheim) 

Första bilden där barn arbetar med skapande 
verksamhet syftar till att beskriva hur de 
arbetar med hela hjärnan. Vänstra hjärnhalvan 
används för språket under samtalet och den 
högra för kreativiteten i det praktiska arbetet.  

 
(Bild 2, Gudheim) 

Den andra bildens syfte var att beskriva 
en samtalssituation där barnet talar om en 
konkret ”här-och-nu-situation” och till 
största del använder vänstra hjärnhalvan. 

                                                 
4 Ritade av en av skribenterna för undersökningen. 
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(Bild 3, Alexandersson, Pettersson (2006) Att leda med förtroende. s.56) 

Bilden på hjärnan beskriver 
hur dess funktioner och 
förmågor är uppdelade och 
syftar till att förstärka och 
förtydliga de tidigare bildernas 
innebörder.  
 
 
 
 
 
VAK = Visuellt, auditiv, kinestetiskt. 

 

2.2.4. Bearbetning - Transkribering 

Intervjuerna (utom intervju 1) spelades in med mp3-spelare och transkriberades ordagrant. 
Dock har kortare pauser samt betoningar inte markerats och stycken utan relevans 
summerades kortfattat. Metoder för uppdelning och arbetssätt för transkribering genom-
fördes med stöd av tillvägagångssätt som Heléne Thomsson (2006) beskriver i Reflexiva 
intervjuer. För att inte kränka de intervjuades integritet togs personliga uttryckssätt bort. I 
en andra omarbetning avlägsnades även upprepningar och talspråk (t.ex. dej) ändrades till 
skriftspråk. Intervjupersonerna benämns i transkriberingen som IP1 (intervjuperson 1) osv. 

2.2.5. Urval  

För att få en bredd i undersökningen och många synvinklar intervjuades sex personer  
med olika bakgrund, ålder och arbetslivserfarenhet. Gemensamt är att alla arbetar med 
pedagogisk verksamhet och är kvinnor. 
     De kan delas in i tre grupper: två av dem arbetar i ordinarie verksamhet på förskolan  
och kan ge en grund i hur pedagoger kan tänkas se på sitt arbete med skapande verksamhet 
samt sin roll i barns språkutveckling, två har en mer akademisk bakgrund och har en 
djupare förståelse i respektive ämne och två har under en längre tid arbetat med ett projekt 
där en skola och ett konstmuseum samarbetar. Undersökningen önskades med de sista två 
kunna ge en inblick i hur ett medvetet arbetssätt med skapande verksamhet kan främja 
elever i skolans ordinarie undervisning och deras språkutveckling under ett flerårigt 
projekt. 

2.2.6. Intervjupersonernas bakgrund 

IP1 arbetar som museilektor och ansvarar för barnverksamheten på ett konstmuseum och 
har arbetat där i 19 år. Under de senaste sju åren har hon varit en av de drivande i projektet 
tillsammans med en närbelägen grundskola. Skolan och konstmuseet har ett samarbete med 
gemensamt planerade aktiviteter ett par tillfällen per termin då eleverna går till museet, 
tittar och talar om konst samt arbetar praktisk i ateljén. IP2 är lärare på skolan och är en av 
de som utnyttjar museet flitigast i sin undervisning. Hon har arbetat som lärare i över 30 år 
och arbetar med barn i åldrarna sju till nio. 
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IP3 är en 23-årig barnskötare och arbetar på en förskola med barn i åldrarna två till fem. 
Förskolan har en språklig inriktning som ska genomsyra hela verksamheten. IP4 är 
förskollärare och arbetar även hon på en förskola och gjort det sedan 30 år tillbaka. Hon 
arbetar på en avdelning med barn som är ett till tre år.  
     IP5 är universitetsadjunkt i ämnet bild och undervisar på en högskola om hur skapande 
verksamhet kan användas för barn i yngre åldrar. IP6 är språkpedagog och arbetar på 
uppdrag för en kommun som handledare åt arbetslag på förskolor. Där hjälper hon 
pedagogen i arbetet med barn som har språksvårigheter eller språkstörningar och stöttar 
dem i verksamheten. 

2.3. Metodanalys 

2.3.1. Kritisk granskning och validitet 

Antalet personer att intervjua begränsades pga. undersökningens omfattning och 
anvisningar av bl.a. Lena Renström5 som föreläste om sin forskningsprocess. Hon menar 
att det blir svårt att hinna transkribera och bearbeta intervjuerna väl om den utgörs av fler 
än sex personer. 
 
Pedagogiskt arbete med yngre barn är ett kvinnodominerande yrke vilket medförde att 
intervjuerna genomfördes med kvinnor. Skribenterna kontaktade personer inom de 
områden som ville undersökas utan tanke på genusperspektiv. Om urvalet av intervju-
personerna hade utgjorts av t.ex. språkvetare med medicinsk bakgrund eller hjärnforskare 
hade undersökningens resultat troligen sett annorlunda ut pga. att andra synvinklar och 
kunskaper skulle ha skildrats. 
 
Valet att använda ramfrågor och att intervjupersonerna fick tala fritt om ämnet, gjorde att 
de ibland inte svarade på skribenternas intention med frågan. När de frångick syftet med 
undersökningen och talade om andra ämnen utanför ramarna var det svårt för den som 
intervjuade att leda in dem på rätt spår igen eftersom ledande frågor ville undvikas. 
     Om undersökningen istället för kvalitativa intervjuer varit grundad på kvantitativa hade 
den troligen inte fått ett lika brett spann av svar och de intervjuades olika infallsvinklar 
hade inte framkommit Syftet hade då varit att ta reda på ”samband eller omfattningen av 
på förhand definierade företeelser, egenskap eller innebörder.” 6 Idar Magne Holme, Bernt 
Krohn Solvang (2006) skriver i Forskningsmetodik att den kvantitativa intervjun inte kan 
anpassas efter intervjupersonernas egna tankar eller bakgrundskunskap. De kan heller inte 
påverka utformningen av intervjun eller ta upp aspekter de anser är relevanta.  
     Eftersom undersökningen grundas på bl.a. intervjupersonernas antaganden finns en 
medvetenhet om att några ”faktasvar” troligen inte kan fås, utan bara deras uppfattningar 
om hur det skulle kunna vara. Likaså har ingen av dem forskat om hjärnan eller har 

                                                 
5 Föreläsning (2007-10-29) Stockholm. 
6 Svensson, Starrin (2005) Kvalitativa studier i teori och praktik. s.55 
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utbildning om hur den fungerar och kan därför inte ge ett absolut svar på hur det verkligen 
är. Intervjupersonerna kan inte heller med säkerhet säga att deras arbetssätt påverkar barns 
språkutveckling om de inte gjort en fullständig utvärdering.  
 
Under bearbetningen av intervjuerna kan skribenterna se att frågorna påverkat en del av 
personernas svar. Det visar sig bl.a. genom att svaret tydlig liknar den just ställda frågan. 
Det kan tolkas som en osäkerhet hos intervjupersonen eller en vilja att ge ”rätt svar”, det 
svar de tror önskas av intervjuaren. Skribenterna kan också märka en viss osäkerhet hos de 
intervjuade genom att de ger motsägande svar och är oklara över sina åsikter, bl.a. för att 
undersökningen berör hjärnans förmågor som de inte är insatta i. 
     En annan orsak som kan ha påverkat intervjupersonernas utsagor är bilderna vilka 
användes under majoriteten av intervjuerna. Personernas bakgrunder, tankar och erfaren-
heter medför att de reagerar och tolkar bilderna olika. Anledningen till det kan vara att 
syftet med bilderna inte redogjordes tydligt nog. Även tydligheten/otydligheten i skriben-
ternas frågor kan ha bidragit till olikheter i resultatet. Trots viljan att hålla en neutralitet kan 
skribenterna i sin önskan att få svar på sina frågeställningar omedvetet styra de intervjuade. 
      
Då undersökningens tid är begränsad anses det inte relevant att använda observations-
metoder för att se barns språkutveckling. Om det eftersökts en arbetsmetod, istället för 
pedagogers uppfattningar, är observationer troligen att föredra. Däremot förstås att 
observationer av en längre tids verksamhet kan ge undersökningen ett bredare perspektiv. 
Av den anledningen kontaktades skolan och konstmuseet som samarbetat en längre tid. 
 
Steinar Kvale (1997) beskriver i Den kvalitativa forskningsintervjun att validitet är när en 
metod undersöker vad den är avsedd att undersöka. Intervjupersonerna täcker ett stort 
kunskapsområde och har inblick i det huvudsakliga innehållet av undersökningen. Dock 
kan inte deras utsagor helt ses vara valida eftersom det är deras uppfattningar som 
undersökts. För att skapa en giltighet jämfördes och förankrades deras utsagor med tidigare 
forskning. 

3. Tidigare forskning  

Val av litteratur gjordes med syfte att ta reda på hur barns språk samt lärande sker och 
utvecklas. Orsaken till att bl.a. Lev S. Vygotskij och Jean Piaget används som teoretiker är 
för att andra forskare senare valt att tolka och vidareutveckla deras teorier om bl.a. 
sambandet mellan tanke och språk. Howard Gardner m.fl. används för att beskriva barns 
olika förmågor och sätt att lära. Fördjupning om hur hjärnan fungerar söktes i både neuro-
vetenskap vilket beskriver hjärnans funktioner och förmågor samt i neuropedagogik som 
beskiver hur pedagoger kan använda kunskapen om hjärnans funktioner i den pedagogiska 
verksamheten. 
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3.1. Språkutveckling 

3.1.1. Påverkas barns språkutveckling av arv eller miljö?  

Anders Arnqvist (1993) skriver i Barns språkutveckling att barns språk utvecklas som 
hastigast och mest under åren i förskolan och att barnets hjärnfunktioner och centra redan 
under dessa år börjar utvecklas. Denna snabba utveckling i det här stadiet skapar en kritisk 
period för barn. 
     I Vygotskij och pedagogiken skriver Ivar Bråten (2002) att enligt Vygotskij är språk inte 
något medfött hos människan utan något som överförs genom sociala sammanhang. Att 
människans komplexa förmågor inte kan vara medfödda och att det inte finns några belägg 
för att den genetiska bakgrunden styr inlärningen och det logiska tänkandet. Erfarenheter 
tillsammans med andra personer och kommunikationen mellan dem gör att individen kan 
tillägna sig ny kunskap. Hugo Lagercrantz (2005) skriver i I barns hjärna att psykologen 
Steven Pinker beskriver talet som en instinkt människan inte rår över själv utan som sker 
automatiskt. Även om barn lär sig språk automatisk måste de för att utveckla sitt tal komma 
i kontakt med andra samt ta del av och höra språk. Alvar Ellegård (1988) skriver i Språket 
och hjärnan att människan har en medfödd språklig förmåga som genom en gynnsam 
uppväxt utvecklas. Om den miljön inte råder kan det leda till att språkutvecklingen 
hämmas. Susanna Ekström, Christina Godée (1990) beskriver i Språk att miljön har en stor 
betydelse för barns språk. Det som finns omkring dem och deras upplevelser präglar barns 
utveckling.  
 
Arnqvists (1993) skriver att den kognitiva utvecklingen påverkar barns språkutveckling. 
För att det sociala språket ska utvecklas behöver barn abstrakta tankar för att kunna sätta 
sig in i andras perspektiv och förstå dem. Enligt Lagercrantz (2005) påverkas barns språk-
utveckling av den övergripande intelligensnivå som barnet befinner sig i. Björn Adler, 
Hanna Holmgren (2004) skriver i Neuropedagogik om den kognitiva utvecklingens 
betydelse och att det för individens utveckling måste finnas en vilja och motivation att lära 
sig. De skiljer också på inlärning och utveckling vilka beskrivs som att ”utveckling sker 
spontant och kommer från barnet själv medan inlärning sker genom övning och via 
påverkan av omgivningen i en undervisningssituation.”7 Barn beskrivs som aktiva från 
grunden och lär sig i samspel med omgivningen, den viktigaste faktorn är dock att barn är 
motiverade. 

3.1.2. Barns olika språkfunktioner, egocentriskt och socialt 

En faktor vilken påverkar språkets utveckling är det inre samtalet enligt Jan Rollof (2001) 
Kreativitet inom forskning, kultur och näringsliv. Han beskriver att det är en ”metafor för 
hjärnans arbetssätt” 8, att idéer bollas mellan olika delar och funktioner i hjärnan. 
Därigenom skapas en dialektik som ger möjligheter att förmedla sina förslag och idéer  
till andra människor. 

                                                 
7 Adler, Holmgren (2000) Neuropedagogik – om komplicerat lärande. s.18 
8 Rollof (2001) Kreativitet inom forskning, kultur och näringsliv. s.55  
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Jean Piaget (1973) skriver i Språk och tanke hos barn att språket kan ha skilda betydelser 
och människan använder det för att förmedla sina tankar på olika sätt, t.ex. att uttrycka 
uppmaningar, viljor eller idéer. Piaget ger även en beskrivning av ett egocentriskt och ett 
socialt språk hos barn. Det egocentriska språket som först används yttrar sig i monologer 
vilket även kan ske i grupp. Även tillsammans med andra talar de bara om sig själva och tar 
inte hänsyn till någon annans behov. Det har heller ingen betydelse av vem de talar till. Det 
egocentriska utvecklas sedan till ett inre språk och ersätts med en social funktion. De kan 
genom det sociala språket föra en diskussion där de utbyter tankar och erfarenheter med en 
specifik samtalspartner. Det finns då en vilja att påverka andra med hjälp av språket. I 
motsats till Piagets teorier om att det sociala språket kommer efter att barn utvecklat ett inre 
tal, ett inre tänkande, så hävdar Vygotskij, enligt Adler, Holmgren (2004), att det sociala 
språket kommer först. Talet utvecklas för att kommunicera med andra och går sedan över 
till att bli ett inre tal vilket stödjer barnets egna tankar. 
     Enligt Arnqvist (1993) hävdar Piaget att språket är beroende av den kognitiva 
utvecklingen som i sin tur beror på individens mognad. Dessutom har barns agerande, 
tillsammans med det sociala samspelet, betydelse för utvecklingen. Språkets samband med 
den kognitiva utvecklingen märks i början av barns bundenhet till konkreta situationer. De 
är styrda av den situation de befinner sig i och de har svårigheter att beskriva något som de 
inte har framför ögonen. Efter vidare utveckling kan de sedan tala om tidigare erfarenheter 
och beskriva kommande företeelser. 

3.2. Barns praktiska skapande 

3.2.1. Det spontana skapandet 

I Fantasi och kreativitet i barndomen beskriver Vygotskij (1995) att barns ritande är 
naturligt för dem. Att de inte behöver särskild stimulans för att sätta igång sin skapande 
process. I förskolan ges många tillfällen för skapande verksamhet där de kan bejaka detta 
och pedagogerna får flera möjligheter där de kan fokusera på barns språk.  
 

”Barnets skapande påminner vid det givna tillfället om en lek, som uppstår  
ur ett starkt behov hos barnet och som främst ger en snabb och slutgiltig  
urladdning av de känslor som upptar det”. 9 
 

Precis som barn har ett behov av att leka, behöver de arbeta med skapande för att få utlopp 
för sina känslor. Ann Granberg (2001) skriver i Småbarns bild- och formskapande att det är 
i små barns skapande process som deras utveckling sker. Huvudsyftet är inte produkten 
eller resultatet, utan vägen dit. Det är under processen som de gör upptäckter och får nya 
erfarenheter som leder till vidare kunskap. 

                                                 
9 Vygotskij (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen. s.76 
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3.2.2. Kreativitet 

Små barn har en spontan kreativitet och mycket fantasi som sedan förändras när de 
kommer upp i skolåldern. Gardner beskriver, enligt Jean M. Healy (1999) i När hjärnan 
börjar skolan, att barn då får en annan form av kreativitet som inte är lika fantasifull och 
”påhittig”.  
     Två olika sorters kreativitet beskrivs även av Rollof (2001), en primär och en sekundär 
kreativitet. Den primära är ursprungligen omedveten och skapas av spontana idéer. Den har 
inte sitt ursprung ur något redan existerande och associeras med funktioner hos den högra 
hjärnhalvan. Den sekundära, vilken till stor del påverkas av vänster hjärnhalva, skapar inget 
nytt utan bygger vidare på något som redan finns samt är mer logisk och analytisk. 

3.2.3. Barns språkutveckling genom skapande 

Skapande verksamhet kan användas som ett medel för barns omfattande utveckling. Det 
kan fungera som ”en väg till kunskap och förståelse”.10 I Faktisk fantasi (2005) beskrivs  
att när barn talar samtidigt som de arbetar med skapande verksamhet är flera sinnen 
verksamma. Det leder till att de får en vidare förståelse för det skapande arbetet samt 
utvecklar sin kognitiva och kommunikativa förmåga. Ekström, Godée (1990) skriver att 
samtal i skapande situationer är viktiga, men att pedagogen ska vara försiktig med hur de 
samtalar med barnet. Det finns en risk att det blir mer som en intervju med frågor istället 
för en dialog, som i sin tur kan leda till att deras skaparlust avtar. Genom att pedagogen 
låter barn beskriva sin process kan de stötta dem i deras språkliga utveckling. 
     Rob Barnes (2006) skriver i Lära barn skapa om att det i en del skapande situationer 
kan vara skadligt för barn om pedagogen talar med dem i ett tidigt skede av den skapande 
processen. I början är de känsliga för avbrott eftersom de behöver tid för sin egen tanke-
process. Barn som inte får arbeta självständigt i starten använder pedagogen för att komma 
undan den egna tankeprocessen. Däremot kan pedagogen när de kommit igång med sitt 
arbete samtala med dem. En ytterligare faktor i den skapande processen är reflektionen som 
sker efteråt. Rollof (2001) hävdar att barn behöver tid att blicka tillbaka på arbetet som 
skett, utan att de blir störda, för att processen ska bli fulländad. Därför är det viktigt att 
pedagogen avsätter tid för reflektion där barn får synligöra sina tankar och idéer. 
     Brit Paulsen (1996) skriver i Estetik i förskolan att skapande verksamhet innefattas av 
både det praktiska samt det logiska tänkandet. Att de inte är två skilda delar och att de inte 
utesluter varandra. I Från Homeros till cyber space lägger Mikael Alexandersson (2001) 
också vikt vid att görandet och tänkandet bör ses som en helhet. Att pedagoger inte ska 
skilja på dem utan använda ett dualistiskt arbetssätt men han frågar sig om det går att sära 
på de teoretiska och praktiska ämnena. Den praktiska talangen och den teoretiska 
intelligensen behöver samspela för utveckling. 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Bendroth Karlsson (1998) Bildskapande I förskola och skola. s.11 
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”Traditionen i skolan påbjuder att de teoretiska ämnena ger en kunskap i form av 
vetande (som intelligens) medan de estetiska och praktiska associeras med kroppslig 
färdighet och känslomässiga upplevelser (som talang) … Har inte alla 
kunskapsområden inslag av såväl teoretiska som skapande dimensioner?” 11 

3.3. Barns förmågor och sätt att lära  

3.3.1. Förmågor 

Rollof (2001) beskriver att människor föds med olika sorters förmågor. Att kreativiteten 
inom ett område, vare sig det är musik, bild m.m. blir fördelade liksom alla sorters 
personliga egenskaper. Den medfödda förmågan kan de sedan med uppmuntran från andra 
få hjälp att utveckla. De kan då bli speciellt begåvad inom ett särskilt område. 
     Gardner (1998) beskriver i Så tänker barn att människan har sju olika intelligenser. 
Dessa är dock inte jämnt fördelade utan en del är starkare än andra. ”Intelligenserna 
kombineras och används för att angripa olika uppgifter, lösa vissa problem och göra 
framsteg på vissa ämnesområden.”12 Det mest optimala sättet att ta reda på vilka 
intelligenser som är starkast hos en individ är under åren på förskolan eftersom 
verksamheten inte är lika styrd. Pedagoger kan synliggöra barns intelligenser genom att 
inte styra dem utan låta dem göra egna val av aktiviteter. Då kan de se vilka som är 
motiverade till vad och därigenom urskilja intelligenserna. De sju intelligenserna är: 

 
• Lingvistisk – språklig 
• Spatial - visuell, rumslig   
• Kinestetisk - kroppslig 
• Logisk matematisk 
• Musikalisk 
• Social 
• Självkännedom 

 
Gardner skriver att det finns många kritiker till hans teori om sambandet mellan 
intelligenserna som påstår att det alltid finns ett samband mellan dem. Enligt Gardner går 
det dock inte att veta om sambandet finns förrän det har utvecklats metoder för att 
kontrollera sambandet mellan intelligenserna. Det kan visa sig i olika aktiviteter t.ex. 
spatial och kinestetisk intelligens kan ses hos barn vilka är duktiga på att arbeta med 
konstruktioner samt den kinestetiska och logiska som tar uttryck i att de är bra på att 
använda enkla apparater.13  
     
 

                                                 
11 Alexandersson (2001) Från Homeros till cyber space. s.11 
12 Gardner (1998) Så tänker barn. s. 25 
13 Gardner (1996) De sju intelligenserna s. 350 
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Adler, Holmgren (2004) beskriver tre inlärningsstilar: kinestetiskt, visuellt och auditivt 
lärande. Barn med den kinestetiska inlärningsstilen föredrar att lära genom att vara aktiv 
och handla medvetet. De vill använda hela kroppen och uppleva den nya kunskapen. Ett 
barn som har visuellt lärande lär genom synintryck via bilder eller symboler och när de lär 
via hörselintryck och samtal har de en auditiv inlärningsstil. Enligt Adler, Holmgren går det 
sällan att isolera stilarna utan det sker oftast en kombination av alla tre. Gardner (1996) 
skildrar i De sju intelligenserna ytterligare två inlärningsstilar, direkt inlärning och 
imitation. Den vanligaste formen är den direkta, då lärandet sker via observationer och 
barnet betraktar en persons handling. Den andra varianten, imitation, innebär att de härmar 
någons handling och där har språket en liten betydelse för lärandet. 

3.3.2. Rätt nivå för utveckling 

Piaget hävdar enligt Adler, Holmgren (2004) att pedagogen har ett stort ansvar för att 
undervisningen sker på rätt nivå för barnet. Om den är på en för hög nivå som barn inte 
klarar av kan de bli rädda och frustrerade. Detta gör att pedagogen måste vara uppmärksam 
på hur långt barnet nått i sin kognitiva utveckling så att de har en chans att förstå. De 
beskriver även Vygotskijs teorier om att lärande bör ske på rätt nivå för att vara givande. 
Om det går över barns kapacitet kan de inte utveckla sitt språk och tänkande, vilket medför 
problem i barns utveckling. Vidare måste de behärska sitt språk innan de kan föra en 
givande konversation med någon annan och ta lärdom av den. 
     Paulsen (1996) skriver att det är viktigt att pedagoger ger barn uppgifter och inte låter 
dem bestämma fritt vad de ska göra. Då finns risk att de inte blir utmanade och istället 
väljer något de är trygga med och klarar av. Om barn inte får utmaningar leder det till att de 
inte utvecklas framåt. När de nått till en nivå där de kan arbeta med material utan hjälp, är 
det viktigt att pedagogen fortsätter att utmana dem genom att försvåra och höja nivån på 
uppgifterna och materialet. 

3.3.3. Hjärnhalvornas funktioner och förmågor 

Adler, Holmgren (2004) skriver att undersökningar som gjorts på vuxna personer vilka fått 
skador på hjärnan visar att språkcentrat oftast är beläget på den vänstra sidan. Den högra 
hjärnhalvan bör betraktas som språkligt passiv eftersom den kan bli aktiv t.ex. om den 
vänstra sidan blir skadad, speciellt i tidig ålder. Ellegård (1988) beskriver den högra 
hjärnhalvans språkliga förmåga som ”latent eller underordnad, snarare än reducerad”.14 
     Peter Gärdenfors (2005) skriver i Tankens vindlar att det inte finns någon del i hjärnan 
som endast är specialiserad på språket, men att det finns delar som påverkar språket mer 
och som oftast är belägna i vänster hjärnhalva.15 Att den vänstra hjärnhalvan oftast styr 
talet betyder dock inte att den högra hjärnhalvan inte gör det. Lennart Widén, Thomas 
Fröhling (1999) beskriver i Din fantastiska hjärna att språkets mer känslomässiga sida är 
beläget i den högra hjärnhalvan, medan den vänstra står för talets tankar och åsikter. De 
hävdar att talet inte bara handlar om orden som sägs utan också om betoningar, kropps-
språk m.m. och det är uttryck för språkets känslomässiga sida.  

                                                 
14 Ellegård (1988) Språket och hjärnan. s.125 
15 Gärdefors (2005) Tankens vindlar. s.15  
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Charlotte Alexandersson, Susanne Pettersson (2006) skriver i Leda med förtroende att 
hjärnhalvorna har områden med olika specialiseringar. I vänster finns oftast språkets 
huvudsakliga funktioner, logik, analys m.m. och den högra har förmågor som fantasi, 
spontanitet, kreativitet m.m. 

3.3.4. Dynamiskt samspel för utveckling 

Forskningen om vilken del av hjärnan som barn mest använder i de yngre åldrarna skiljer 
sig. Lagercrantz (2005) skriver att när de yngsta barnen lär sig språk används främst den 
vänstra hjärnhalvan och att i och med att de blir äldre så börjar de också att använda den 
högra. Healy (1999) hävdar att barns vänstra sida inte är färdigutvecklad förrän i den tidiga 
skolåldern och att de därför i förskolan i större utsträckning använder de den högra sidan.  
     Upp till tre år beskriver Healy att barns hjärna är omogen och därför uppdelad. Det visar 
sig bl.a. genom att de inte kan korsa sin egen mittlinje, t.ex. genom att de inte kan placera 
sin högra hand på den vänstra axeln. Att de inte kan korsa sin mittlinje är ett tecken på att 
hjärnhalvorna inte samarbetar med varandra. Därför blir det betydelsefullt att ”lägga 
viktiga grunder för ett utvidgat bruk av bägge hjärnhalvorna”.16 När barn är mellan fyra 
och sex år bör de få hjälp att, som Healy kallar det, ”bygga broar” mellan hjärnhalvorna 
genom upplevelser vilka binder ihop konkreta och abstrakta erfarenheter. Denna förmåga 
att kunna använda båda hjärnhalvorna samtidigt utvecklas med åldern och med övning. 
     Hjärnan försöker att eftersträva normalitet, en balans, och den föredrar samarbete 
framför konflikt. När barn tänker, lär sig och löser uppgifter behöver de använda båda 
hjärnhalvorna för att klara av det. Pedagogens uppgift blir att hjälpa barnen att samla sina 
styrkor för att kunna främja detta samarbete. Healy hänvisar till Carl Sagan som hävdar att 
”mänskligheten endast kan uppnå de högsta målen genom dynamiskt samarbete mellan 
hjärnhalvorna.”17 Matti Bergström (1997) skriver i Neuropedagogik att det är viktigt att ta 
till vara på hela hjärnans resurser och låta den arbeta för att få ut maximalt av resurserna. 
Att alla delar i hjärnan måste användas, annars utvecklas den ensidigt och det kan medföra 
problem senare i livet. 
 
Gardner (2000) skriver i Den bildade människan att det inte spelar någon roll om 
pedagoger får reda på hur hjärnans alla delar fungerar, att det inte skulle hjälpa dem att veta 
hur de ska undervisa. Istället ska de utgå från barnet själv och vilka förmågor som de är bra 
på, det sätt som deras inlärning mest främjas av. Forskare kan i och med kunskaper om 
hjärnan visa vad som är möjligt eller ej, hur vissa saker kan uppnås medan andra inte kan 
det. Enligt Gardner är det viktigaste inte kunskapen om hjärnan, utan att förändra 
verksamheten och pedagogiken. 
 
 
 

                                                 
16 Healy (1999) När hjärnan börjar skolan. s.112 
17 ibid. s.104 
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”Kunskaper om hjärnans strukturer och funktionssätt kan mycket väl innehålla 
intressanta fakta som kan få följder för inlärningen och pedagogiken. Men det enda 
sättet att säkert veta om någonting är möjligt är att prova. Och om någon, trots 
neurologins förutsägelser skulle lyckas, blir denna framgång ett avgörande faktum. 
Framgången gör bara att vi förändrar vårt sätt att tänka på hjärnan, istället för att 
revidera vårt sätt att tänka på pedagogik.” 18  

3.4. Den pedagogiska verksamheten 

3.4.1. Pedagogen som språklig förebild 

Förskolan består till en del av rutinsituationer och Ekström, Godée (1990) skriver att 
pedagogen bör ta tillvara på alla stunder för att samtala med barnen. Att det finns ett stort 
värde i dessa vardagliga situationer. Barn har följdfrågor oavsett i vilken situation de är i 
och då kan pedagogen använda frågorna för att vidareutveckla samt kontrollera deras språk. 
Vidare skriver de att pedagogen bör tänka på att använda ett nyanserat språk eftersom de är 
språkliga modeller som barn lär sig av. Användandet av t.ex. synonymer hjälper barn att 
utveckla sitt språk och öka ordförrådet. 
     Granberg (2001) tar också upp pedagogens roll som språklig förebild. Det är viktigt att 
vara lyhörd inför barnen på förskolan för att kunna uppfatta vad de menar. Speciellt när det 
gäller de yngsta barnen som använder få eller inga ord alls. Pedagogens roll blir att hjälpa 
barnen att sätta ord på vad de gör och deras erfarenheter. Den skapande verksamheten är ett 
bra tillfälle att dra nytta av för att utveckla barns språk. I den situationen kan pedagogen 
benämna det barnen gör och det material de använder. 

3.4.2. Pedagogens ansvar för barns språkutveckling 

Arnqvist (1993) skriver att den kommunikativa förmågan behöver hjälp för att utvecklas. 
Dialogen är viktig, men svår för barn att bemästra själv, eftersom det är en förmåga som är 
”en kognitivt och språkligt mycket krävande aktivitet”.19 Pedagogen har ansvaret för att 
föra samtalet vidare och Arnqvist hävdar att barns utveckling av dialogen byggs på 
samtalet mellan vuxna och barn. Rollof (2001) betonar vikten av att barn får diskutera, 
utbyta efterenheter och kunskaper samt att det i mötet mellan olika åsikter frigörs energi 
och tankegångar som i sin tur påverkar barn och ökar kreativiteten. Enligt Bergström 
(1997) är samspelet mellan barn och vuxna viktigt och barns hjärna kan inte nå maximal 
utveckling utan denna interaktion. I Bildskapande i förskola och skola skriver Marie 
Bendroth Karlsson (1998) att Gardner hävdar att det med hjälp och stöd av pedagogen går 
det att föra samman olika förmågor hos barn, som annars inte skulle samverka. Adler, 
Holmgren (2004) betonar att det är viktigt att pedagogen stöttar barnen så att de kan bygga 
upp en tilltro till sin egen förmåga i möten med andra. När barn är säkra och har en positiv 
inställning till sig själva, kan de även få en positiv inställning till att lära sig. 

                                                 
18 Gardner (2000) Den bildade människan. s.76 
19 Arnqvist (1993) Barns språkutveckling. s.62 
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3.4.3. Reflekterande samtal 

Ann Åberg, Hillevi Lenz Taguchi (2006) skriver i Lyssnandets pedagogik att användandet 
av pedagogisk dokumentation är ett sätt att förstå barns tankar och hur de lär sig. Det är 
viktigt att pedagogen ser till att det finns tillfällen där hon/han tillsammans med barnen  
kan inspirera och utmana till nya kunskaper.      
 

”Arbetet med pedagogisk dokumentation hjälper oss att förstå vad det är  
barnen försöker förstå och hur barnen lär. Utifrån detta kan vi pedagoger skapa 
sammanhang som utmanar barnens tankar och som inspirerar till att söka ny 
kunskap tillsammans.” 20 

 
Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan pedagoger försöka förstå situationer ur barns 
perspektiv och utifrån det tillsammans fortsätta med nya utmaningar.  
     Arnqvist (1993) betonar pedagogens viktiga roll i samtal med barn. Pedagogen måste 
vara tydlig i sina tilltalanden och det är inte bara svaren och frågorna som är av vikt för att 
samtalet ska vidareutvecklas. Det är även betydelsefullt att pedagogen lyssnar ordentligt på 
barnen och på innebörderna av deras uttalanden.  

4. Styrdokument 

I förskolans läroplan (Lpfö98) står det att en del av förskolans uppdrag är att använda ett 
varierat arbetssätt för att barn ska lära sig att kommunicera och att ”det skall läggas stor 
vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling”. 
 

”Att kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både 
innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.  
Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik”. 21 

 
I målen för utveckling och lärande står bl.a. att: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn 

 

• utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med 
andra och uttrycka tankar, 

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar 
och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, 
dans och drama.” 22 

                                                 
20 Åberg, Lenz Taguchi (2006) Lyssnandets pedagogik. s.71 
21 Lärarens handbok (2004) Förskolans uppdrag. s.28 
22 Lärarens handbok (2004) Mål för utveckling och lärande. s.30  
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5. Resultat 

Den kategorisering som användes under bearbetningen av den tidigare forskningen ansågs 
inte lämplig att använda i intervjuresultatet. Där kunde skribenterna se andra kategorier och 
mönster vilket passade bättre och som skapande en röd tråd i de intervjuades utsagor. 
Härefter följer en presentation av de övergripande teman som sammanställdes utifrån 
resultatet av intervjupersonernas svar: pedagogisk verksamhet, barns lärande samt 
samtalets betydelse. 

5.1. Pedagogisk verksamhet 

5.1.1. Skapande verksamhet 

Intervjupersonerna ser skapande som en naturlig del av den pedagogiska verksamhetens 
dagliga aktiviteter. IP6 säger att skapande är ett bra medel att använda för språkutveckling 
och det abstrakta tänkandet eftersom det är något som barn spontant ägnar sig åt och vill 
arbeta med. 
     Två av intervjupersonerna uttrycker att de ständigt arbetar med skapande och att det inte 
spelar någon roll om de är inomhus eller utomhus, att det finns möjligheter till skapande i 
allt de gör med barnen. IP2 säger sig också arbeta mycket med skapade i klassrummet, men 
att hon nu fått extra stimulans i och med det projekt som hon har med konstmuseet. 

5.1.2. Miljön 

IP2 uttrycker att om verksamheten har en mer tillåtande miljö så blir eleverna friare. När de 
arbetar i museets ateljé finns det bl.a. mer utrymme och eleverna behöver inte tänka på att 
vara lika försiktiga. I klassrummet finns böcker och annat som de måste vara rädda om och 
akta sig för att fläcka ner eller förstöra. Enligt henne blir de också mer kreativa i den miljön 
och blir mer fokuserade, talar och lyssnar bättre. 
 

”Vi pratar ofta om miljön som den tredje pedagogen, men det spelar ingen roll  
hur fantastisk miljö vi har. Det finns inget material som är språkutvecklande om  
vi inte har pedagoger eller barn med, som gör att det blir en stimulerande miljö. 
Eller tvärtom, vi kan ha en otroligt understimulerande och fattig miljö, men en 
fantastisk pedagog som gör den språkutvecklande.”23 

 

Även om miljön har stor betydelse för barns språkutveckling så säger IP6 att det är dem 
som använder miljön och gör det på ”rätt” sätt som gör den språkutvecklande. Hon 
hänvisar till Vygotskijs proximala utvecklingszon och uttrycker det som att barn ska bli 
utmanade strax över sin egen nivå. För att utveckla sitt språk behövs någon annan, vuxen 
eller barn, som hjälper barnet att föra samtalet framåt. Det fodras någon med språk för att 
situationen ska bli språkutvecklande. 
                                                 
23 Intervju 6 (2007-11-23). 



18 
 

5.1.3. Följder av praktiskt arbete 

Syftet med samarbetet mellan skolan och konstmuseet var bl.a. att ge eleverna ett annat 
förhållningssätt. IP1 och 2 som arbetat tillsammans i projektet fick frågan om de kan se 
någon skillnad på eleverna som var med, om det påverkat dem i den ordinarie under-
visningen i skolan. IP1 framhåller att eleverna blivit mer trygga i sitt sätt att utrycka sig  
och att deras sätt att samtala om konst blivit bättre. I museets ateljé är de även modigare 
samt vågar ta för sig mer och är inte rädda för att prova olika sorters material. 
     IP2 svarade att hon kunde se att eleverna var friare i ateljén eftersom det är en mer 
tillåtande miljö. Hon sa också att eleverna borde kunna omvandla den kunskap som de får i 
museet och använda den i klassrummet. För att beskriva det använder hon exemplet att en 
konstbild inte bara är det som ses med blotta ögat. Att det finns mer att läsa bakom själva 
bilden, som t.ex. vad konstnären tänkte när de målade tavlan och att det då skulle vara som 
att ”läsa mellan raderna”. När de sedan i klassrummet läser en text, bör eleverna även där 
kunna läsa mellan raderna och använda den abstrakta förmågan för att kunna förstå 
författaren och tolka texten m.m. 
     Både IP1 och 2 säger sig uppleva att det är svårt för dem att verkligen se om det har 
skett någon förändring med elevernas språkutveckling. Att det skulle behövas en ordentlig 
utvärdering för att kunna se ett mer givande resultat. IP1 uttrycker också att ett sådant 
långtidsprojekt ofta ”står och faller” med eldsjälar som kan driva arbetet framåt. 

5.2. Lärande 

5.2.1. Personliga förmågor 

Utifrån bilden av hjärnan som intervjupersonerna fick diskutera kring, tror sig IP5 vara 
bättre på den högra hjärnhalvans förmågor, den mer kreativa sidan.  
 

”Jag är en visuell människa. Jag tror att jag är bättre på den sidan. Jag kommer 
t.ex. ihåg alla elevers ansikten, men jag kommer inte ihåg vad alla heter. Och barn 
har precis som vuxna olika personligheter och förmågor.” 24 

 
Både IP1 och 2 säger att några av eleverna kommer mer till sin rätt i museets ateljé än i 
klassrummet och tvärt om. Att eleverna blir mer aktiva och koncentrerade i den miljön. 
 

”Jag kan se att när vi är nere på konstmuseet är det många av de barn som inte 
kommer till sin rätt i klassrummet som kan vara väldigt aktiva och koncentrerade  
där nere i den miljön. Att de pratar och berättar mer och de är bättre på att lyssna. 
De är mer koncentrerade och fokuserade både när vi ser utställningar och när de 
jobbar i ateljén.” 25 

                                                 
24 Intervju 5 (2007-11-21). 
25 Intervju 2 (2007-11-14). 
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5.2.2. Teori och praktik 

IP1 uttrycker att det skapas en helhet om eleverna använder sig av både teori och praktik 
och att det blir lättare för dem att förstå, eftersom det är då är konkret. Att de får en mer 
fördjupad kunskap när de blandar olika ämnen och att eleverna kan uttrycka sig på ett annat 
sätt.  IP5 säger att, även om hon har vuxna studenter, så kombinerar hon teori och praktik 
genom att de får sätta ord på vad de gör och formulera de svårigheter som de stöter på i det 
praktiska arbetet. 

5.3. Samtalets betydelse 

5.3.1. Samtalssituationer  

IP3 och 4 talar om att alla samtal är givande och att pedagogen bör föra en dialog, men det 
är bättre för barns språkutveckling om de sitter ner och arbetar med något konkret. IP4 
säger sig tro att det blir en bättre kommunikation mellan pedagogen och barnet om de bara 
är dem två. Att när en pedagog talar till ett kollektiv så är det inte alltid att barn uppfattar 
att pedagogens tilltal är riktad till dem. I vissa lägen är det bättre att pedagogen talar direkt 
till det enskilda barnet. 
     IP6 säger att hon ser på bildernas samtalssituationer som olika sorters samtal, men att 
båda är nödvändiga för språkutvecklingen. Den första bilden uttrycker hon handlar om ett 
forskande samtal och att barn utbyter teorier, idéer och funderingar med varandra. Medan 
det på den andra är ett mer berättande samtal där barnet talar om vad det gjort. Hon säger 
att man inte kan värdera olika sorters samtal och bestämma vilket som är bättre eller sämre 
för språkutvecklingen. Alla samtal; fakta-, argumenterande-, undersökande-, diskuterande- 
och berättande samtal är viktiga och nödvändiga för att språket ska utvecklas maximalt.  
IP3 uttrycker att det alltid är viktigt att vuxna eller barn pratar med barn för att utveckla 
deras språk. 
 

”Egentligen så handlar det kanske inte så mycket om vad man säger. Bara  
barnen hör när man pratar så kommer det kanske upp nya ord, som de aldrig  
har hört, som väcker många tankar och som de undrar över. Så det är alltid 
viktigt att prata med dem.” 26 

 

Hon säger att de genom att höra nya ord troligen vidgar sitt ordförråd och att det väcker 
tankar. Samtidigt utrycker hon att barns språkutveckling stimuleras mer i samtal med 
pedagogen, genom att de får sätta ord på och berätta vad de gör samtidigt som de t.ex. 
målar. 
     IP6 säger att barn själva behöver få använda sitt språk för att utvecklas, i och med att de 
sätter ord på sina tankar och känslor blir språket ett ”tankeverktyg”, ett sätt för dem att 
använda sina tankar. IP2 säger även hon, att barn behöver få sätta ord på vad de gör för att 
bl.a. utöka sitt ordförråd. Ett sätt för dem att göra det är genom att konstsamtal eller i 
skapande verksamhet. 
                                                 
26 Intervju 3 (2007-11-13).  
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5.3.2. Påverkan i barns språkutveckling 

IP4 säger att barns språk utvecklas och stimuleras genom att pedagogen ställer produktiva 
frågor. Det är viktigt att barn får berätta, både för varandra och för pedagogen, om 
processen och produkten i skapande verksamhet.  
     I och med de produktiva frågorna säger IP3 att barn blir mer utmanade samt behöver 
ansträngas sig mer och fundera ut ett svar, medan när barn talar med varandra så använder 
de ett annat sorts språk, med mindre kreativt tänkande. Att även om barn besvarar 
pedagogen med ett konstruerat svar så behöver de använda sin fantasi och kreativitet för att 
komma på det. IP4 berättar att inte bara vuxna utan även barn kan utveckla varandras 
språk. Om det t.ex. är flera barn som tillsammans sitter och arbetar med något så diskuterar 
de sinsemellan och påverkar varandra. 
 

”När det är flera barn som det är på bild 1 så kan en diskussion föras som gör att 
barnen eggar varandra. Om någon börjar säga något så triggar det igång fantasin 
för någon annan. Om de jobbar med något praktiskt samtidigt genererar till ett 
bredare tänk för barnen och att de får använda flera tankegångar.” 27 

 
IP5 som arbetar med vuxna studenter säger att hon kan hon se att hennes språkliga roll har 
betydelse i undervisningen och att det är viktigt att medvetandegöra sitt eget språkbruk. 
Hon berättar att hon tänker på att vara tydlig i sitt språk samt benämna verktyg och material 
med sina rätta namn för att studenterna ska veta vad allt heter och att de ska kunna formu-
lera sig korrekt. Även om de yngsta barnen på förskolan ännu inte har ett utvecklat verbalt 
språk säger IP4 att pedagogerna måste arbeta språkutvecklande med dem också eftersom de 
har en ordförståelse. Pedagogen måste hela tiden tala om vad de gör och tänker, samtala 
medvetet och benämna saker i barns omgivning. IP6 betonar att det är viktigt att använda 
ett rikt språk med synonymer och att pedagogen ska ta tillvara på språket i vardagen. Det är 
också viktigt att de använder ett språk som inte kräver något konkret, att barn ser det som 
de talar om, att de benämner saker samt använder hela meningar. 

5.3.3. Barns konkreta och abstrakta språk 

Intervjupersonerna anser att om barn har något konkret material framför sig så har de 
lättare att tala om det. När barn arbetar koncentrerat med en specifik uppgift så utrycker 
IP4 sig som att det leder till ett bättre språk och att det finns större möjligheter till 
utveckling. Enligt IP3 hjälper det konkreta materialet till att förstärka språket, speciellt för 
yngre barn på förskolan och att det är extra viktigt för dem att pedagogen använder faktiska 
saker t.ex. under samlingen. De behöver få arbeta mer med praktiska experiment där de får 
känna på sakerna som de talar om, så att de får en konkret upplevelse. Om barn inte har 
något konkret att titta eller känna på när de ska tala, säger IP2 att språket/situationen blir 
för svår och ”över många barns huvuden”.  

                                                 
27 Intervju 4 (2007-11-19). 
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Genom att barn (eller vuxna) har något konkret framför sig när de talar hävdar IP5 att det 
skapas en viss sorts trygghet. Det konkreta föremålet blir något att ”luta sig mot”, något 
som tar bort en del av fokusen från barnet. IP1 talar även hon om trygghet, men om att när 
barn är bekanta med en viss sorts material eller har en fördjupad kunskap i ett visst ämne så 
är de mer trygga och vågar uttrycka sig på ett annat sätt. IP6 talar på liknande vis att om 
barn arbetat med ett material tidigare och är väl bekanta med det så kan de ägna sig åt det 
praktiska arbetet utan att tänka på det. I och med att de automatiserat det som de gör kan de 
lättare tala fritt. 
     IP6 säger att det är svårt för barn att tala om något som de själva inte upplevt fysiskt, att 
det är viktigt för små barn med ”här-och-nu-samtal”. Om de talar kring något konkret som 
t.ex. barns bilder och så får de sätta ord på sin process. När barn efteråt talar om vad de har 
gjort, hjälper det dem att börja tänka och tala abstrakt. 
 
          ”Det är jättesvårt för barnen att förklara hur de bygger ett torn om de inte  

också kan få bygga det här tornet och få göra det fysiskt med kroppen. De  
måste få förklara hur de tänker när de arbetar och sätta ord på allt.” 28  

 
Hon utrycker sig som att det abstrakta samtalet ligger på en högre kognitiv nivå och att 
barn behöver hjälp med att förklara vad de menar. Det är lättare för barn att ha abstrakta 
samtal om något de konkret gjort eller varit med om tidigare. 
     Enligt IP2 har eleverna i skolans yngre åldrar inte heller utvecklat sitt abstrakta tänk-
ande, men med skapande verksamhet kan lärarna hjälpa till att förstärka det. Hon säger sig 
tro att när man arbetar skapande med sina händer på olika sätt och med fantasin, kommer 
man åt det abstrakta tänkandet och enligt henne går det inte på annat sätt.  
     Ett sätt att använda konkret material för att öka barns abstrakta tänkande och främja 
språkutvecklingen är enligt IP6 pedagogisk dokumentation. Den kan hjälpa barn att föra 
samtalet och deras tankar vidare eftersom pedagogen och barnen tillsammans kan gå 
tillbaka och titta på något de gjort tidigare. 

5.3.4. Samtal kring skapandet 

Intervjupersonerna fick frågan om de tror att språkutvecklingen kan främjas genom att barn 
för ett samtal samtidigt som de arbetar med skapande verksamhet.  
     IP3 säger att om barn arbetar med något kreativt samtidigt som de samtalar så tror hon 
att båda hjärnhalvorna blir stimulerade samtidigt, vilket i sin tur enligt henne leder till att 
språkutvecklingen främjas. IP5 betonar också att det är viktigt att barn får tala samtidigt 
som de arbetar eftersom pedagogen då får mer information om deras tankar. Om barn 
”tänker och gör” samtidigt, tror hon att deras språkutveckling påverkas. Att det är viktigare 
att barn får berätta samtidigt som de skapar, än om pedagogen ställer frågor efteråt. Hon 
säger att de då får ett mer konstruerat svar eftersom barn lätt tappar fokus när det händer 
andra saker omkring dem. Om ett barn först t.ex. säger att det som hon/han målar är en 
boll, så kan när pedagogen sedan frågar efteråt få svaret att det är en bil. 

                                                 
28 Intervju 6 (2007-11-23). 
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Om pedagogen bör tala med barn samtidigt eller efter barns skapande och om att barn 
förändrar sina svar, diskuterades vidare med IP6. Hon uttrycker att pedagogen bör samtala 
både samtidigt och efteråt, bl.a. av den anledningen att barn just förändrar sitt svar. Barn 
behöver precis som vuxna tid för att bearbeta sina tankar och att förändringar i deras svar 
beror på att deras tankar utvecklats. Pedagogen som inte själv varit närvarande när barn 
arbetat med en uppgift spelar en stor roll i deras språkutveckling. De kan på ett ”äkta” sätt 
ställa frågor om vad barnen tidigare gjort, istället för att pedagogen som varit med dem 
ställer frågorna. Då säger hon att barn ofta försöker att ge det ”rätta” svaret som de tror att 
pedagogen vill ha. 

6. Analys och diskussion 

Följande stycken är indelade efter frågeställningarna och är en sammanställning av tidigare 
forskning, intervjupersonernas utsagor och skribenternas tankar samt tolkningar. 

6.1. Barns förmågor 

Den tidigare forskningen beskriver att barn har olika sorters förmågor, styrkor och intelli-
genser. Speciella egenskaper som gör att de kommer mer till sin rätt i olika situationer. 
Detta talar även några av de intervjuade om och uttrycker att dessa förmågor visar sig på 
olika sätt. Därför bör verksamheten utformas så att den tar tillvara på och främjar så många 
förmågor som möjligt enligt skribenterna. 
     Barn lär på olika sätt och Adler, Holmgren (2004) talar om tre olika inlärningsstilar: 
kinestetisk, visuellt och auditivt. Det stämmer in på en av de intervjuades sätt att beskriva 
sig som en visuell person, som har lättare att lära sig via synintryck. Det kan tolkas som om 
hon har en starkare visuell förmåga och därför har lättare för att lära på detta sätt . Ett barn 
med en sådan förmåga bör få använda den och utnyttja sin starka sida. Skribenterna anser 
vidare att om barnet inte ges tillfälle till detta kan det finnas risk att hon/han utvecklas 
senare och får det svårare att lära. Ett barn som har en stark auditiv inlärnings-förmåga bör 
få utveckla sitt språk via hörseln som t.ex. genom musik eller sagor och då kan skapande 
verksamhet vara opassande för det barnet. 
     Gardner (1996) skriver att lärande sker genom imitation och/eller observation. Därför 
menar skribenterna att det kan det vara bra att barn får arbeta i grupp där de får möjligheter 
att påverka varandras utveckling och lärande i sociala sammanhang. Pedagogen bör 
reflektera över hur de kan använda barns olika förmågor och utforma verksamheten efter 
barns sätt att lära. Några av intervjupersonerna talar om att barn passar olika bra för olika 
aktiviteter och att pedagogen måste ta hänsyn till dessa skillnader. Med tanke på de olika 
inlärningsstilar som är beskrivna menar skribenterna att det är viktigt att ge tillfälle för alla 
dessa stilar att användas och kombineras för att ta del av olika sorters intryck, för att på ett 
så effektivt sätt stötta barn i deras språk- och kunskapsutveckling. 
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Skapande verksamhet är en vanligt förekommande aktivitet i förskolan men det är enligt 
skribenterna viktigt som pedagog att vara medveten om att det inte med säkerhet är en 
omtyckt aktivitet för alla. Det kan vara så att den har en påverkan som inte är gynnsam för 
en del barn. Eftersom människor har områden som de är bättre eller sämre på så kan det 
finnas aktiviteter som är mindre anpassade till deras förmågor. När barn arbetar med 
skapande verksamhet kan de få utlopp för den kreativa förmågan. Om det inte är det som är 
barnets starka sida så kanske det inte är skapande verksamhet som är optimal för deras 
språkutveckling.  

6.2. Pedagogens roll 

På förskolan är det pedagogen som är den språkliga förebilden för barnen och hos dem 
ligger ett stort ansvar att se till att främja barns språkutveckling enligt skribenterna. Genom 
att t.ex. benämna material och saker som pedagogen gör, hjälper det barnen att utvidga sitt 
ordförråd. Några av intervjupersonerna beskrev att barn bör få hjälp med att sätta ord på 
vad de gör och tänker, för att få ett så rikt språk som möjligt. 
     I förskolans läroplan (1998) betonas vikten av att arbeta språkutvecklande med ett 
medvetet arbetssätt som ska genomsyra både metod och innehåll. Skribenterna anser att 
läroplanen ska vara ett levande dokument i förskolans verksamhet och pedagogen har det 
yttersta ansvaret för att förverkliga detta. Det medför också att det kan finnas stor risk om 
de inte har den kunskapen eller medvetenheten som krävs. Då kan inte barns grund-
läggande språkkunskaper som ska läggas i den åldern uppnås. Deras språk kan då bli 
försummat på förskolan och inte få den stimulans som behövs. För att detta inte ska ske bör 
det förekomma en genomtänkt och medveten pedagogisk verksamhet med styrdokument 
och åtaganden som följs. 
     Skribenterna anser liksom några av de intervjuade att pedagogen dagligen bör föra 
dialoger med barnen. Ett medvetet språk bör användas samt att ta tillvara på alla tillfällen 
som ges för att stimulera och främja språkutvecklingen, oavsett om det är i en skapande 
situation eller inte.  Några av intervjupersonerna talar också om att det är viktigt att 
pedagoger benämner vad de gör och det som finns omkring dem samt att barn får möjlighet 
att själva sätta ord på sina tankar och känslor. När de bemöter barns utsagor genom att 
ställa produktiva frågor får de mer information om barns tankar och kan hjälpa dem att 
tänka i vidare perspektiv.  
 
Granberg (2001) och Arnqvist (1993) beskriver att det inte endast är frågans formulering 
som är viktig. Det är även betydelsefullt att pedagogen förstår syftet och innebörden av vad 
barnet säger. Det är speciellt viktigt, enligt en av de intervjuade, med de yngsta barnen på 
förskolan som ännu inte har ett utvecklat verbalt språk. Men eftersom de har en ord-
förståelse är det ändå viktigt att pedagogen använder ett medvetet språkbruk. Däremot 
skulle skribenterna kunna se pedagogens roll som ganska obetydlig om det ses som att 
barns språkutveckling styrs av en medfödd förmåga och kognitiv utveckling. Om barns 
språk helt var styrd av det som de bär med sig från födseln så kan det ses som att det inte 
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spela någon roll vad pedagogen gör på förskolan. Även deras intelligensnivå skulle då inte 
gå att förändra av yttre påverkan.  
     Om barns medfödda förmågor skulle ha en del i deras inlärningsförmåga och utveckling 
så har pedagogen och verksamhetens utformning en ännu viktigare roll. Oavsett så bör 
stimulansen ske på den rätta nivån där barnet befinner sig och lär sig på ”bästa” sätt. 
 
Piagets synsätt är enligt Adler, Holmgren (2004) att barns kognitiva utveckling bör styra 
nivån på undervisningen. Arnqvist (1993) skriver att det enligt Piagets är att den konkreta 
situationen ger barn möjlighet att utveckla sitt kognitiva tänkande. Den allmänna åsikten 
hos de intervjuade var att det konkreta materialet kan användas för att göra det lättare och 
hjälpa barnen, speciellt de yngsta, att förstå och lära sig. En av de intervjuade uttryckte 
dessutom det som att det inte är förrän barn utvecklat sin kognitiva förmåga som de har 
möjlighet att utveckla ett abstrakt tänk och tal. Skribenterna menar att pedagogen kan 
använda det konkreta för att stötta barnen i deras utveckling av/mot det abstrakta. Likväl 
bör verksamheten utformas så att det sker en växelverkan mellan de båda delarna för att 
hjälpa barnen att komma vidare till ”nästa nivå”.  
     Vygotskij (1995) beskriver en proximal utvecklingszon. En nivå som ligger alldeles 
över barns egen ”kunskapsnivå” och som de bör bli utmanade i för att utvecklas, utan att 
det är för svårt för dem. Skribenterna anser att för att barn ska utvecklas maximalt bör 
verksamheten utformas så att barn befinner sig i den proximala zonen, på den rätta nivån. 
En av de intervjuade hänvisar till Vygotskijs zon och säger att pedagogen hela tiden bör 
utmana barn strax över deras förmåga. Skribenterna anser vidare att pedagogen för att 
kunna göra det och hjälpa barn nå en högre kunskapsnivå bör hon/han veta var de befinner 
sig. Det kan enligt skribenterna bl.a. undersökas genom att göra kontinuerliga och åter-
kommande utvärderingar av verksamhetens möjligheter att vara anpassad till barnen. Även 
genom att pedagogen utmanar barnet i olika sammanhang, material och teman kan de se 
vad barn är speciellt intresserad av och vad som är deras styrkor. 

6.3. Samtalet eller verksamheten 

Från intervjuerna kunde olika åsikter urskiljas om vem och vad som påverkar barns 
språkutveckling. En åsikt var att barn inte har samma möjligheter att utveckla varandras 
språk eftersom de inte har samma förmåga som vuxna till kreativt tänkande. En annan 
uppfattning var att barn i en grupp, genom att de samtalar medan de t.ex. arbetar med 
skapande, påverkar varandra. De utbyter teorier, idéer och funderingar som kan ha en 
betydelse för deras språkutveckling. Piaget (1986) skriver att barn till en början har ett 
egocentirskt språk. De konverserar inte med varandra utan för monologer där de endast tar 
hänsyn till sig själva och sina egna behov. Att det inte är en interaktion mellan samtals-
partnerna och att samtalet inte har en social funktion. Det kan ses stämma överens med 
åsikten om att barn inte ställer produktiva frågor. 
     Enligt skribenterna kan det tolkas som att barn inte har en vilja att påverka varandra, 
utan bara talar om det som är viktigt för dem. Innan de utvecklat ett mer socialt språk har 
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de inte intentionen att påverka andra, som vuxna förhoppningsvis har. Oavsett om barn 
talar med ett egocentriskt syfte anses det vidare att det kan ha en positiv effekt för deras 
språkutveckling. Pedagogen bör se till att det skapas tillfällen då dessa monologer eller 
samtal kan äga rum. Ett barn som ohämmat delar med sig av sina tankar, fantasier samt  
idéer kan påverka andra enligt skribenterna. Genom att de hör någon annans tankar och 
funderingar kan de få inspiration och förändra samt utveckla sina egna. 
 
Gardner (1998) skriver att ett sätt att se barns intelligenser är att låta dem själva välja 
aktivitet på förskolan. Där är verksamheten inte lika styrd som i skolan och barnet får 
möjlighet att följa sina egna önskemål och viljor. Att erbjuda en varierad verksamhet där 
det finns möjlighet att använda olika förmågor är viktigt enligt skribenterna. Det ska finnas 
aktiviteter som passar alla individer. Pedagogen bör låta barn arbeta med sina olika 
intelligenser för att de ska utvecklas på ett givande sätt. 
     Paulsen (1996) hävdar att barn inte bör få följa sin egen vilja och sina intressen för att 
de sannolikt väljer något de redan kan och att de då inte blir utmanade eller utvecklas. Det 
kan tolkas som att Paulsen menar att språket inte utvecklas lika mycket om barn inte får 
nya utmanande arbetsuppgifter. Skribenterna menar att de bör få utmanande uppgifter men 
att det inte nödvändigtvis behöver vara något helt nytt. Däremot menas att barn ska få 
arbeta med eller tala om något som de är bekanta med så att en djupare förståelse kan 
skapas. Flera av intervjupersonerna uttrycker sig också som att när barn är väl förtrogna 
med ett material så blir de trygga i situationen och kan tänka och uttrycka sig i vidare 
perspektiv.  
     Precis som ett material kan ge barn trygghet att uttrycka sig, kan det ses som att det kan 
finnas en motsatt effekt med ett nytt material som är helt obekant för barnet. Eftersom de 
behöver lägga större delen av sin fokus på själva materialet och kan då få svårigheter att 
med ord tala om sin process m.m. Om verksamheten är på en för hög nivå kan deras 
motivation försvinna och barnet får då en dålig självbild och självkänsla. Om detta sker kan 
det enligt skribenterna vara bra att arbeta med de sidor barnet är bra på och få dem att åter 
känna sig motiverade till att delta i en aktivitet och på så vis utvecklas. Det ligger på 
pedagogens ansvar att se till att höja det redan bekanta materialet till en högre nivå så att 
barnen kan bli utmanade utan att det blir ”över deras huvuden”. 
 
En av de intervjuade säger att det krävs olika sorters samtal i barns vardag för att stimulera 
barns språkutveckling och skribenterna är av samma åsikt. För att få ett rikt språk som går 
att anpassa till olika situationer och sammanhang behöver barn få ta del av samtal och få 
erfarenheter som de sedan kan använda. Det innebär kanske inte att det är den skapande 
verksamheten som är av största vikt för språkutvecklingen. Barn ska få vara delaktiga och 
medverka i olika sorters samtal oavsett vad de gör. Det finns många olika sätt att använda 
sitt språk och det har olika ändamål både vardagligt och abstrakt. Den skapande verksam-
heten kan förtydliga och förenkla användandet av de olika samtalstyperna. Det skapar 
tillfällen då material kan användas för att konkretisera något som t.ex. har eller kommer att 
hända. 
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Vidare anses att utan den konkreta verksamheten kan aktiviteten bli för svår och obegriplig 
för barnet och de kan få stimulans på fel nivå. Dock anses att om pedagogerna på förskolan 
endast använder konkret material och aldrig ger barn tillfällen att tänka i vidare perspektiv 
så kan deras språkutveckling hämmas. De kan stagnera i ett ”här-och-nu-tänkande”, få 
svårt att förstå abstrakta uttryck och innebörder samt att själva tala om dåtid och framtid 
om de inte har fått möjlighet att utveckla sitt abstrakta tänkande. På samma sätt kan det ses 
som att det blir motsatt effekt om pedagogen inte ger barn möjlighet att förankra det med 
ett konkret material. Det kan då bli svårt för dem att begripa om de själva inte får uppleva 
det som dem talar om och förankra det abstrakta tänkandet i verkligheten. 
 
Skribenterna menar att den skapande verksamhet kan användas som ett medel för att skapa 
tillfälle att samtala såväl som utveckla språket och som kan ta tillvara och utnyttja barns 
olika förmågor för lärandet. Ett annat sätt att se på det praktiska materialet är också att det 
kan skapa trygghet. Dels som något att luta sig mot och dels för att ta bort fokus från det 
enskilda barnet. Vilket kan tänkas är bra för barn som inte vill stå i centrum och tycker det 
är besvärligt att uttrycka sina tankar och åsikter inför andra. Dessutom kan material som 
barn är förtrogna och bekväma med att använda göra att de, som en av intervjupersonerna 
uttrycker det, automatiserar det praktiska momentet. Då kan de bli fria i sitt tänkande och 
utrycka sig mer obehindrat. De kan få en tilltro till sin egen förmåga som skapar ett större 
självförtroende. När de vet hur ett material ska användas och om de är bekanta med det kan 
det medföra att de i sin tur att de vågar tala mer och spekulera öppet. 

6.4. Samarbete mellan hjärnhalvorna 

Enligt Piaget (1968) är det lilla barnet ”omogen” i sitt tänkande och Healy (2005) beskriver 
en omogenhet i barns hjärna upp till tre år. Det gör dem oförmögna att arbeta med båda 
hjärnhalvorna samtidigt. De klarar inte av det dynamiska samarbetet pga. hjärnans upp-
delning som enligt Bergström (1997) behövs för att den ska utvecklas maximalt, att det 
annars kan få negativa konsekvenser i framtiden.  
     Det kan ses som att barn helt enkelt inte är kapabla till det dynamiska samarbetet och 
därför heller inte behöver stimuleras på en högre nivå innan tre års ålder. Det medför att en 
verksamhet som arbetar med kombination av hjärnhalvorna kan ses som meningslös innan 
barnets hjärna har mognat och kan samarbeta i tillfredställande grad. Att det skulle vara till 
fördel för barn att stimulera en förmåga i taget. 
     Skribenterna anser dock att det är svårt att skilja på barns egenskaper och förmågor, 
oavsett var de har sin styrka. Det är viktigt att skapa tillfällen där barn kan få möjlighet att 
stimulera hjärnans dynamik för att skapa en helhet, oavsett ålder. Att börja öva på detta 
samarbete så tidigt som möjligt anses vara en fördel. Skribenterna anser att användandet av 
teori och praktik kan främja olika inlärningsstilar genom fler möjligheter och sätt för dem 
att lära sig. Flera av intervjupersonerna talar om att de vill skapa en helhet i verksamheten 
genom att kombinera teori och praktik. Detta för att göra det lättare och mer konkret för 
barnen.  
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Något som återkom i både den tidigare forskningen och intervjupersonernas utsagor var  
om pedagogen bör tala med barnen i samband med skapande verksamhet. Det fanns skilda 
åsikter om hur pedagoger bör tala med barn under eller efter själva aktiviteten.  
     Både Barnes (1994) och Ekström, Godée (1990) skriver om att pedagogen bör vara 
försiktig när de talar med barn under aktiviteten. Barnes skriver att när pedagogen hjälper 
barn i ett tidigt skede under processen finns en risk att de stjälper barns initiativförmåga 
och fantasi. Godée hävdar att det finns en risk att pedagogens frågor blir som ”intervju-
frågor” istället för att de har en dialog med dem.  
     Granberg (2001) beskriver att det är processen som är det viktigaste i barns skapande 
och det kan tolkas som att samtal med barn ska ske både under och efter aktiviteten så 
länge som det berör processen och inte den färdiga produkten. Skribenterna anser att 
pedagogen bör vidta en viss försiktighet i samtalet under processen gång. Det viktigaste  
är dock att de är klara över syftet med samtalet. Är det för att ta reda på vad t.ex. barn har 
målat, vilka färger de valt eller är syftet att ta reda på deras tankar och funderingar? 
Dessutom anses det viktigt för språkutvecklingen att stötta barnet både i den faktiska 
situationen samt i deras fortsatta process. I Faktisk fantasi (2004) skrivs att under den 
skapande verksamheten så är flera sinnen verksamma samtidigt och att barn då utvecklar 
den kognitiva och kommunikativa förmågan. 
 
Några av intervjupersonerna säger att pedagogen bör samtala under processens gång delvis 
för att barns båda hjärnhalvorna stimuleras samtidigt och för att om de talar med dem 
efteråt så kan de bli störda av annat som händer runt om. Vidare säger en av dem att om 
pedagogen inte frågar barnet under processens gång finns risk att svaret inte blir äkta utan 
konstruerat. En annan intervjuperson sa att det konstruerade svaret inte är ”fel” svar utan en 
bearbetad och utvecklad tanke. Ett par av dem talar om att de alltid bör ha en dialog med 
barnen och att de ska ta tillvara på alla tillfällen som ges för samtal.  
     Skribenterna menar att samtal både under tiden som barn skapar och det reflekterande 
samtalet efteråt är viktigt. Den pedagogiska dokumentationen underlättar det reflekterande 
samtalet eftersom det tydliggör och konkretiserar verksamheten och aktiviteterna för 
barnen. Rollof (2001) skriver att i och med reflektionen så blir processen fullbordad. Det 
kan också ses som att reflektionen medför att processen fortsätter men i en annan högre 
riktning. 
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7. Avslutande tankar 

Denna undersökning koncentrerades på det verbala språket men skribenterna kan se att 
språk, oavsett uttrycksform, är viktigt för barns lärande och för att maximalt utveckla 
egenskaper och förmågor. Språket har också andra viktiga funktioner t.ex. socialt samspel, 
kommunikation och utveckling av personligheten.  
     Många barn spenderar mycket av sin tid under uppväxten i förskolan och därför menar 
skribenterna att det är viktigt att ta till vara på den tiden. Om barn får vistas i en genom-
tänkt pedagogisk verksamhet så kan det läggas en stark språklig grund som sedan kan 
utvecklas på ett gynnsamt sätt för fortsatt utveckling. De bör få tala om sina tankar och 
idéer, vara delaktiga i diskussioner och ta del av språk. En språklig medvetenhet bör 
förekomma i hela verksamheten, i pedagogernas arbetssätt och i allt som sker.  
     Att pedagogen har det yttersta ansvaret på förskolan, för barns språkutveckling och att 
de är viktiga förebilder, råder det för skribenterna inga tvivel om. Även hur de planerar och 
anpassar verksamheten efter barns förmågor och inlärningsstilar har stor betydelse. Det är 
nödvändigt för deras utveckling att de blir stimulerade och utmanade på rätt sätt och nivå. 
     Skribenterna anser att samtalet är en av de viktigaste faktorerna för att utveckla barns 
språk och att den skapande verksamheten är ett bra medel för det ändamålet. Där kan teori 
och praktik kombineras och det finns möjligheter för ett dynamiskt samarbete i hjärnan att 
utvecklas. Undersökningen har bidragit till att skribenterna fått en förståelse om att det 
praktiska materialet och miljön inte har så stor betydelse om pedagogen inte använder den 
på rätt sätt. Om de är medvetna och skickliga så kan de ta tillvara på de möjligheter och 
tillfällen som ges för att främja barns språkutveckling, i både praktiska och språkliga 
aktiviteter. 
     För att främja språkutvecklingen anser skribenterna att pedagogen bör planera verksam-
heten efter barns möjligheter att lära. De behöver också vara medvetna om, samt ta tillvara 
på, hjärnans alla resurser och veta hur dess funktioner och förmågor ytterligare kan 
användas och utnyttjas för att stimulera språket. Pedagogen bör ha ett medvetet språkligt 
förhållningssätt och alla situationer som ges i vardagen bör användas för att föra en dialog 
med barnen.  
 
Undersökningens resultat visar att det är pedagogens planering och arbete som till 
huvudsak är avgörande om förskolans verksamhet är språkutvecklade. Skribenterna anser 
att det viktigaste inte är vad de gör utan hur de gör det. Skapande verksamhet ses som ett 
bra medel att använda men det kan egentligen inte med säkerhet fastställas om den har en 
direkt inverkan på språket. För att kunna göra det behövs liknade undersökningar inom 
andra områden, t.ex. boksamtal eller rytmik, att jämföra med. För att ta reda på om 
verksamheten är språkutvecklande anser skribenterna att pedagogerna behöver göra 
kontinuerliga utvärderingar för att se hur väl den är anpassad efter barnen. De kunskaper 
pedagogen får av utvärdering m.m. är viktig, men användandet och förverkligandet av dem 
för att främja barns språkutveckling är det viktigaste. 
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Hej. 
Vi är två studenter från Lärarhögskolan i Stockholm som arbetar med vårt examensarbete 
som handlar om sambandet mellan språkutveckling och skapande verksamhet (i två- och 
tredimensionella material). Informationssökning sker genom att titta på tidigare forskning 
samt intervjuer med ca 5 pedagoger från förskola, skola och högskola. Intervjun kommer 
att ta ca 30 minuter och en ljudupptagning av samtalet kommer att utföras. 
 
För att intervjuerna ska behandlas forskningsetiskt sätt följer vi de fyra grundläggande 
forskningsetiska huvudkraven inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 
 

• Informationskravet: de intervjuade informeras om syftet med deras medverkan. 
 

• Samtyckeskravet: medverkandet är frivilligt och de intervjuade kan när som helst 
avbryta sin medverkan utan negativa följder. 
 

• Konfidentialitetskravet: alla uppgifter kommer att behandlas med största möjliga 
sekretess och personerna kommer att avidentifieras.  
 

• Nyttjandekravet: informationen som intervjuerna ger kommer endast att användas i 
detta examensarbete och ljudupptagningarna kommer att raderas efter arbetets slut. 
 

 
Åsa Gudheim  
Carita Widström 
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