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Abstract 

The study has been conducted to find out whether aesthetic expressions and experiences can 

benefit the smallest children's language development. How do the teachers at the preschool 

relate to aesthetic expression? Do they think that aesthetic expression and experience will be 

favorable for stimulating children's language? Children perceive through their senses, 

logically aesthetic expressions should promote children's learning and development. How 

does this claim stand in relation with the smallest children's language development and 

teachers' views on aesthetics as a pedagogical tool for language stimulation? To get closer to 

the answer a survey have been done. The selection group consisted of six preschool teachers. 

The preschool teachers have responded to questions about aesthetics in relation to the smallest 

children`s language development. The study also looked at relevant research and literature. 

The analytical reflections of the preschool teacher's answers in the study shows that aesthetic 

expressions and experiences are favorable for the language development. It also appears that 

the most important aspects of children's language development is about dialogue, interaction 

and confirmation of the child. Something that you can clearly see the pattern of in the research 

literature and the study materials included in this study. Aesthetics is important in preschool, 

but it needs to be richer in meaning and in its form and content. 
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Sammanfattning 
Studien har genomförts för att ta reda på om estetiska uttryck och upplevelser kan gynna de 

allra minsta barnens språkutveckling. Hur förhåller sig pedagoger på förskolan till estetiska 

uttryck? Anser de att estetiska uttryck och upplevelser kan vara gynnande för att stimulera 

barns språk? Barn upplever genom sina sinnen, logiskt borde estetiska uttryck gynna barns 

lärande och utveckling. Hur förhåller sig detta påstående i relation med de allra minsta 

barnens språkutveckling samt pedagogers syn på estetik som pedagogiskt verktyg för 

språkstimulering. För att komma närmare svaret har en surveyundersökning genomfört. 

Urvalsgruppen har bestått av 6 Pedagoger verksamma på avdelningar för de allra minsta 

barnen. Pedagogerna har fått svara på frågor kring estetik i relation till barns språkutveckling. 

Studien har även tittat på relevant forskning och litteratur. Studien visar utifrån analyserande 

reflektioner att de tillfrågade pedagogerna kan se att estetiska uttryck och upplevelser är 

gynnande för barns språkutveckling. Det framkommer också att de viktigaste aspekterna kring 

barns språkutveckling handlar om dialog, samspel och bekräftelse. Något som man tydligt kan 

se mönster av i den forskning, litteratur och det undersökningsmaterial som behandlats i 

studien. Estetik är viktig för förskolan, men den behöver bli rikare i sin betydelse, i sitt 

innehåll och i sin form.  
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Inledning 
Denna studie kommer till en början att behandla olika teorier och pågående forskning kring 

barns språkutveckling, samt hur barn lär sig språk för att sedan gå in på det huvudsakliga 

studieobjektet. Hur ser pedagogerna på barns språkutveckling i förskolan, arbetar de medvetet 

med att stimulera barns språk? Har estetiska uttryck betydelse för arbetet kring barns 

språkutveckling i förskolans verksamhet? Det talade språket kan möjligtvis vara en av de 

viktigaste kommunikations möjligheter vi människor har. Språket hjälper oss att i samspel 

med varandra skapa utveckling och lärande. Enligt Anne Banér (fil Dr i konstvetenskap) i 

Barn(s)kultur nytta eller nöje förnimmer och upplever vi människor med kroppen. Människan 

upplever genom sina sinnen innan hen behärskar det verbala språket.1 Om vi till en börjar lär 

oss om omgivningen via våra sinnen tycker jag att det logiskt sett borde vara gynnande för 

den fortsatta utvecklingen. Där av min nyfikenhet kring estetiska uttryck som stimulans för 

barns lärande och språkutveckling. 

Bakgrund 
I Barn i början – språkutveckling i förskolan beskriver Monica Westerlund barnets första 

möte med omvärlden. Redan i mammas mage tar fostret emot den kommunikation som sker i 

omgivningen. Barnet känner igen mammas och pappas röster och ibland spritter barnet till när 

ljud och musik hörs eller om något eller någon rör vid mammas mage. Känsel, lukt och hörsel 

är sinnen som till viss del är utvecklat hos det nyfödda barnet.2 Så fort barnet kommit ut ur 

livmodern söker hen kontakt och närhet, enligt Westerlund bidrar denna instinkt inte bara till 

barnets överlevnad utan också till barnets språkutveckling. Men hur barnet blir bemött och 

hur väl omgivningen är lyhörd för barnets signaler är viktigt. Som Westerlund skriver i Barn i 

början är samspelet med barnets omgivning den viktiga grogrunden i barns lärande. Vuxnas 

och andra barns förhållningssätt, kultur och kontexter påverkar barnets utveckling. Att kunna 

kommunicera, ge och ta, är viktigt även för användandet av andra förmågor. I Barn i början 

skriver Westerlund om att kommunikation handlar om att förstå, enligt Westerlund kommer 

människan under sin livstid förstå mer än vad hen kommer att uttrycka.3 Barn lär sig 

kommunikation genom möten i vardagen och i samspel med andra barn och vuxna fortsätter 

Westerlund.4 Människan, framför allt barn förnimmer sin omgivning och det dem möter 

                                                           
1 Banér, Anne, Barn(s) kultur nytta eller nöje- Om barn, estetik och pedagogik. Centrum för barnkulturforskning, 
JINAB 2008, Stockholm sid 65 
2 Westerlund, Monica, Barn i början – språkutveckling i förskolan. Natur och Kultur, Stockholm, 2009 sid 8 
3 Westerlund, Monica, Barn i början, sid 26   
4 Westerlund, Monica, Barn i början, sid 37  
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genom sina sinnen. Men hur upplevelsen blir och vad det har för mening för individen är olika 

beroende på individens tidigare erfarenheter, sociala och kulturella normer och värderingar 

samt individens personlighet enligt Westerlund.5 

Språkstimuleringen behöver vara återkommande och komma in i alla situationer och 

sammanhang, gärna där barnet känner igen sig.  Det krävs goda situerade dialoger, det är även 

något som tas upp i boken Musikspråka.6 De vuxna i barnets närmaste omgivning har den 

allra viktigaste rollen i barnets språkutveckling. Genom att lyssna och invänta barnets svar 

samt genom att sätt ord på det barnet vill förmedla. Vuxna behöver tolka och imitera barnets 

yttrande genom att återge det barnet sagt.7 

Förskolans miljö är viktig och personalen som jobbar där har ett stort ansvar för barns 

språkutveckling, många barn tillbringar större del av sina vakna timmar på förskolan det vill 

säga att större del av kommunikationen sker på förskolan. Nedanstående punkter har jag 

hämtat från läroplanen Lpfö 98 (reviderad) enligt mig är dessa punkter relevanta för studiens 

syfte.  

Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn  

 Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.8 

 Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld.9 

 Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv.10 

 Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, drama och 

dans.11 

  

                                                           
5 Westerlund, Monica, Barn i början sid 35 
6 Vesterlund, Mallo, Musikspråka i förskolan med musik, rytmik och rörelse. Stockholm, Liber, 2012, sid 24 
7 Svensson, Ann-Katrin, Språkglädje. Lund, Studentlitteratur, 2009, sid 27 
8 Lpfö 98 reviderad 2010, Läroplan för förskolan. Skolverket, sid 10 
9 Lpfö 98 reviderad 2010, Läroplan för förskolan. Skolverket, sid 10 
10 Lpfö 98 reviderad 2010, Läroplan för förskolan. Skolverket, sid 10 
11 Lpfö 98 reviderad 2010, Läroplan för förskolan. Skolverket, sid 11 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur de allra minsta barnen det vill säga 1-3 

åringarnas språk stimuleras av pedagogerna i förskolan. Studien ska undersöka hur 

pedagogerna arbetar språkstimulerande. Samt om pedagogerna har en medvetenhet kring 

arbetet med att stimulera barns språk. Syftet med studien innebär också att få svar på om 

pedagogerna anser att estetiska uttryck kan gynna barns språkutveckling.   

Genom litteraturstudier och genomgång av tidigare forskning är syftet att ta reda på hur 

småbarn tar sig an det talade språket. Studien ska bidra med att synliggöra de allra minsta 

barnens väg till det verbala språket och estetiska uttrycks betydelse för språkutveckling samt 

pedagogers förhållningsätt. 

Frågeställning   
Vad innebär språkutveckling för pedagogerna på förskolan? Arbetar pedagogerna aktivt och 

medvetet med att stimulera barnen språkligt? 

Hur ser pedagoger på estetiska utryck och upplevelser i relation till barns språkutveckling? 

Gynnar estetiska uttryck barns språkliga utveckling? i så fall, hur? 

Hur utvecklas de allra minsta barnens språk? 

Teorier om barns språkutveckling 
I detta kapitel kommer jag kortfattat och något förenklat redogöra för hur barn utvecklar språk 

utifrån några olika teoretiska perspektiv Jag kommer även att benämna några av de personer 

som varit samt är av betydelse för de olika teorierna. 

 Behavioristiska teorier bygger på den yttre påverkan,(Burrhus Frederic Skinner)  

 Nativistiskta teorier bygger på medfödda förmågor,(Noam Chomsky) 

 Kognitiva teorier bygger på den medfödda förmågan samt miljön, (Jean Piaget)  

 Sociokulturella teorier bygger på språket och kulturens påverkan, (Lev Vygotsky) 

 

Behavioristiska teorier 
Ordet behavior kommer från engelskan och betyder beteende. Inom behaviorismen sägs det 

att barnet är en produkt av sin miljö. Den stimulans som barnet får påverkar barnets 

utveckling och lärande. En av de stora förespråkarna var Burrhus Frederic Skinner12, 

                                                           
12  B F Skinner. http://www.ne.se/lang/b-f-skinner, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-23. 
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professor vid Harvard Universitet (f.1904 d. 1990). Han influerades av behaviorismen och 

utvecklade en inlärningsteori som innebär att beteendet förstärks genom belöning eller 

bestraffning för att minskas eller förändras13. Barns språkutveckling utifrån ett behavioristiskt 

perspektiv skulle kunna se ut som följande: en vuxen pekar på ett föremål och benämner det, 

barnet uppmuntras att upprepa rätt ord. Återges rätt ord för föremålet beröms barnet t.ex. 

genom positivfeedback. På så sätt lär sig barn språk genom att härma och genom belöning i 

form av positivfeedback. En vidare utveckling kan vara att barnet säger sitt namn i 

kombination med ordet sko. Den positiva feedbacken, ja det är Lelles sko, ska vi sätta på 

Lelles sko, ska få barnet att förstå ordet i sitt sammanhang 14. När barnet använder fel 

språkform tillrättavisas det beteende genom den vuxnes ogillande och rättelse av ordet, detta 

ska leda till korrekt språkbeteende15. Språkutveckling sker så genom att små kunskapsbitar 

ackumuleras. 

Processen fram till att bli kompetent på ett område måste delas in i ett stort antal små 

steg med förstärkning efter varje uppnått steg--- genom att göra varje steg så kort 

som möjligt kan förstärkningen ske maximalt ofta medan de negativa 

konsekvenserna av att göra fel reduceras till ett minimum. BF, Skinner 16  

 

Utifrån citatet kan behaviorismens syn på barns språkutveckling ses som att barnet stegvis 

behöver lära sig grunderna i det talade språket innan man kan använda och förstå det i sin 

helhet. Varje steg ska belönas med positivfeedback för att nå vidareutveckling17. För att hålla 

motivationen uppe måste stegen ske i direkt anslutning till nästa steg så att det inte blir så 

många fel, anpassat efter barnets mognad. 

Nativistiska teorier 
Enligt den amerikanske språkforskaren Noam Chomsky (f.1928) verksam som professor vid 

Massachusetts institute of Techology Cambridge USA, 18 drivs språkutvecklingen av 

medfödda faktorer. Det sker naturligt i barns utveckling, barnets biologiska mognad är viktigt 

och ser lika ut i alla åldrar oavsett kulturer. Nativister menar att barn har en naturlig och 

medfödd benägenhet att lära sig språk och att de har en medfödd förmåga att förstå hur ett 

språk är uppbyggt.19 Barn är nästintill programmerade för att lära sig språk. Milstolparna i 

                                                           
13 B F Skinner. http://www.ne.se/lang/b-f-skinner, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-23. 
14 Hagtvet, Eriksen, Bente språkstimulering del 1: Tal och skrift i förskolan Natur och Kultur 2010 sid 106 
15 Söderbergh, Ragnhild Barns tidiga språkutveckling. 1988 Sid 85 
16 Dysthe, Olga, Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur, 2003 sid 35 
17 Dysthe, Olga Dialog, samspel och lärande sid 36  
18 Noam Chomsky. http://www.ne.se/lang/noam-chomsky, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-23. 
19 Jerlang, Espen red Utvecklingspsykologiska teorier – en introduktion femte upplagan Liber AB 2008 sid 161 
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språkutvecklingen följer också milstolpar inom andra utvecklingsområden t.ex. den motoriska 

utvecklingen.20 Till en början föds alla barn med samma basgrammatik som förändras utifrån 

vilket språk som används i barnets närhet. Enligt ett Nativistiskt perspektiv är språket 

förprogrammerat i barnet. Inom den moderna Nativismen ser man även numera att barnens 

egna aktiviteter påverkar utvecklingen. 

Kognitiva teorier 
Kognitiva teorier influerad av Piaget (f. 1886 d. 1980) en framstående utvecklings psykolog 

och enligt Nationalencyklopedin en av 1900 talets mest betydande.21 Enligt Jean Piaget 

utvecklas barnets språk i ett socialt sammanhang. Men språkets utveckling är även beroende 

av barnets mognad och mentala tankeprocess samt barnets föreställningar om sin omgivning. 

Vad barnet har för förutsättning att agera med sin omgivning är en viktig aspekt för 

utvecklingen.22 Barn har en naturlig nyfikenhet på omvärlden, barnet härmar personer i dess 

närhet och anpassar sig för att förstå (adaptions process). Detta steg i utvecklingen består av 

två viktiga delar, assimilation och ackommodation. Barnet tar emot information, tolkar det för 

att sedan plussa ihop det med vad det redan vet, ibland behöver barnet skapa nya 

tankestrukturer för den nya förståelsen eller för att kunskapen ska passa in. Assimilation 

innebär att barnet skaffar sig nya erfarenheter och låter dessa ingå med redan gjorda 

erfarenheter vilket leder till omstrukturering av kunskap. 23 Ackommodation sker när barnet 

tar in omgivningen och skapar strukturer i sitt sätt att tänka t.ex. när barn leker roll lekar 

måste de förändra sitt sätt att tänka för att sätta sig in i den roll de har i leken. På samma sätt 

anpassar sig barnet till den information de fått genom att förändra sitt sätt att tänka.24 Till en 

början använder barn ett förenklat generaliserat språk där alla fåglar t.ex. är ankor. När barnet 

mognat och tar in ny information att alla fåglar inte är ankor anpassar sig barnet utifrån den 

nya informationen. 

Sociokulturella teorier 
Många pedagoger och förskoleverksamheter arbetar idag utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande, där språket ses som det viktigaste kulturella redskapet. Ett språk blir levande och 

får mening först i samspel med andra. Lärandet sker här och nu, det innebär att kunskapen är 

situerad.25 Traditioner, normer och värderingar förs vidare genom generationer, detsamma 

                                                           
20 Hagtvet språkstimulering del 1 sid 105 
21 Jean Piaget. http://www.ne.se/lang/jean-piaget, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-23. 
22 Arnqvist Anders Barns språkutveckling studentlitteratur 2003 sid 30 
23 assimilation. http://www.ne.se/lang/assimilation/119519, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-23. 
24 Jerlang, Utvecklingspsykologi. Sid 305 
25 Banér, Anne, Barn(s) kultur nytta eller nöje sid 61 
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gäller språket. Detta sker framför allt i människans närmaste krets det vill säga familjen. För 

att barnet ska lära sig och utvecklas behöver hen samverka med sin omgivning, genom att 

lyssna, samtala och imitera. Barnet använder sitt språk, kroppsligt som verbalt för att förstå 

samt förmedla det som förstås till andra. När barnet för dialog med sitt inre jag eller med 

andra utvecklas tanken.26 Lev Vygotsky27 (f 1896-d 1934) rysk psykolog som haft stor 

påverkan på förskolan såg hur språket och tanken hängde samman samt att lärandet och 

utveckling skedde i växelverkan mellan arv och miljön. Språket sågs som den centrala rollen i 

barns utveckling.28 

Nyare forskning och teorier kring barns språkutveckling 
I Sverige och i andra delar av världen finns så kallade Baby-lab, där bland annat forskning 

bedrivs kring hur barn tillägnar sig språk. Det finns flera projekt som pågår just nu (2014) vid 

institutionen för lingvistik på Stockholms universitet. En del av denna forskning sker 

multidisciplinärt och internationellt. Några av de tidigare studier som har bedrivits är bland 

annat Kontexteffekt 3.0. Studiens syfte är att undersöka om kontexten barnet befinner sig i 

påverkar hur barn uppfattar språkljud.29 För barnet visades bilder samtidigt som olika 

stavelser presenterades i icke språkliga sammanhang, på så sätt skapades en förväntan hos 

barnet att vid uttal av stavelse ska en bild visas. Barnets förväntan på att något dyker upp i 

synfältet kan eventuellt ge svar på hur språkljud det vill säga stavelsen uppfattas, och hur det 

sammanhang barnet befinner sig i påverkar. Annan forskning kring barns språkutveckling 

som pågår är bland annat SPRINT som står för språkinterventionsprojektet, en undersökning 

som bedrivs över lång tid. SPRINT är ett föräldrar stödprogram som är tänkt ska bidra till 

barns språkliga utveckling.30 Språkmiljön som små barn möter i sin vardag är viktig för 

utvecklingen, föräldrar och barn som ingår i undersökningen får ta del av olika dvd filmer om 

hur man för samtal med sitt barn på ett sätt som stimulerar språket.  

Francisco Lacerda är professor i fonetik vid Stockholms universitet, han är en av de svenska 

forskare som under många år forskat kring hur barn lär sig tala. Han tror inte att den språkliga 

inlärningen är något medfött hos barnet utan att barn lär sig på samma sätt som de lär sig 

andra färdigheter.31 Barnet behöver språket för att nå fram till vuxna, det blir drivkraften i den 

                                                           
26 Jerlang, Utvecklingspsykologi sid 49 
27 Lev Vygotskij. http://www.ne.se/lang/lev-vygotskij, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-10. 
28 Arnqvist Barns språkutveckling sid 34 
29 http://www2.ling.su.se/forskning/infants/tidigare.html hämtat 2014-05-20 
30 http://sprint.ling.su.se/ hämtat 2014-05-20 
31 Sid 11 SU-NYTT Forskning; På väg in i språkets värld ISSN: 1103-2375/ Per Larsson 

http://www2.ling.su.se/forskning/infants/tidigare.html
http://sprint.ling.su.se/
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fortsatta utvecklingen. Enligt Lacerda handlar kommunikationen till en början om 

tillfredställelse, barnet får uppmärksamhet från omgivningen genom att röra på kroppen och 

göra olika ljud. 

Enligt Lacerda bygger barns språkliga utveckling på upprepningar, sammanhang och ord som 

återkommer i barnets miljö. Barn lär sig hitta sambanden mellan ljud-, syn – och 

känselintryck. Till exempel lär sig barn ganska snart kopplingen mellan ordet snutten och det 

föremål som barnet tyr sig till när det är ledset eller ska sova. Detta genom upprepningar från 

omgivningen och barnets syn och känselintryck.32 För att ta reda på mer om hur barns 

kommunikation med omgivningen påverkar barns språkutveckling använder sig forskarna av 

en människoliknande robot. Roboten vid namnet Chico sköter sin egen programmering och 

har samma fysiologiska förutsättningar som ett litet barn har. Chico har inga 

inprogrammerade förkunskaper om hur hans kropp fungerar eller hur han ska tolka sin 

omgivning. Chico ska själv lära sig urskilja språk i sin omgivning. Chico behöver någon som 

stimulerar och ger respons på hans joller, precis som hos barn. En person ur 

forskningsgruppen stimulerar baby roboten språkligt och belönar Chico vid önskat beteende. 

Syftet med forskning är att ta reda på om språkinlärning sker utan medfödda egenskaper eller 

finns det förprogrammerade språkmoduler i hjärnan.33 Parallellt sker liknande forskning med 

yngre barn kring språkutveckling. 

Helen L. Johnson forskare vid City University of New York tar sig an barns språkutveckling 

från ett annat perspektiv.  I hennes studie från 2007 Aesthetic experience and early language 

and literacy development ser hon på barns lärande från ett estetiskt perspektiv. Hon 

undersöker hur estetiska upplevelser kan integreras med barn språkliga utveckling. Den 

mångfald och ombytlighet som barn tar sig an och förstår lärande gör estetiska upplevelser 

särskilt meningsfulla när det kommer till att skapa konstruktiva och skapande lärmiljöer.34 

Studien visar att barn lär sig bäst när det de lär sig ger mening och betyder något för dem. 

Gester, rörelse, minspel, musik samt bild är alla delar av barns tidiga kommunikativa 

repertoar skriver Johnson. Dessa uttryck bidrar med upplevelser på det personliga planet, som 

i sin tur bidrar och utvidgar barns tidiga verbala språk. Tidiga uttryck genom estetiska ämnen 

                                                           
32 http://spraktidningen.se/artiklar/2007/10/lara-sprak-kan-vara-en-barnlek 
33 http://spraktidningen.se/artiklar/2007/10/lara-sprak-kan-vara-en-barnlek 
34 Johnson, L Helen (2007) Aesthetic experience and early language and literacy development, sid 317 
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stärker barns upplevelser, där kommunikationen känns lyckad.35 Enligt Johnson är det 

avsiktliga expressiva kommunikativa beteendet hos barn helt knutet till estetiska upplevelser. 

Från joller till utvecklat talspråk 
Utifrån Westerlunds språkschema kommer jag i följande text redogöra för hur barn utvecklas 

språkligt från joller till talspråk. Rötter till det talade språket hittar vi i spädbarnets joller, till 

en början jollrar barnet enstavigt och reagerar på namn samt känner igen återkommande 

uttryck.36 Barn lär sig inte enbart genom att härma vuxnas prat enligt Westerlund är barn i 

behov av en aktiv vuxen som ger respons på barnets kommunikation.37 Nästa stadie innebär 

att barnet pekar och visar saker samt jollrar pratliknade i långa konsonant- och- vokalkedjor. 

Barnets förståelse för olika situationer blir tydlig. Barnets förstår vad som kommer hända om 

mamma eller pappa uttrycker ett specifikt ord t.ex., bada. Enligt Westerlund är det bra om 

omgivningen kommenterar och bekräftar det barnet försöker uttrycka.38 

I Barn i början skriver Westerlund att vid cirka 1 års ålder uttalar barn sitt första ord. Ett 

förenklat ord som representera något eller någon som barnet är fäst vid. Oftast är det barnets 

ord för tutte, mamma eller pappa. När barn senare lär sig nya ord handlar det om för barnet att 

förstå vad någonting är. Hur det fungerar och i vilket sammanhang allt utifrån barnets tidigare 

erfarenheter.39 Enligt Anders Arnqvist professor verksam vid Karlstads universitet har barnet 

en tanke kring ordets innebörd och det testas i olika situationer för att få en förståelse för vad 

det har för betydelse. Enligt Arnqvist får barnet ibland tänka om då föremålet (ordet) kanske 

inte alls stämmer med barnets första tanke.40  

I Barn i början tar författaren upp att när det lilla barnet ger sig an talspråket kan det i 

omgivningens öron låta lite lika. Ett ord kan ha många olika betydelser fast ordet i andras 

öron låter likadant. Barnet kan även använda olika ord för ett och samma föremål.41 

Någonstans när barnet nått 2-3 års ålder börjar barnet kunna böja ordändelser, barnet förstår 

också orsak och verkan. Ord som beskriver vad som ska hända eller vad som har hänt. Ju mer 

språklig erfarenhet och språklig stimuli barnet får utökar han eller hon sin repertoar och 

förståelse och språket blir mer och mer oberoende av sammanhang. 

                                                           
35 Johnson, Aesthetic experience and early language and literacy development, sid 316 
36 Westerlund, Monica, Barn i början sid 92 
37 Westerlund, Monica, Barn i början sid 91 
38 Westerlund, Monica, Barn i början sid 92 
39 Westerlund, Monica, Barn i början sid 32 
40 Arnqvist, Barns språkutveckling sid 46 
41 Westerlund Barn i början sid 39 
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Estetiska uttryck som stimuli för barns språkutveckling 
Estetik är ett stort begrepp och används i olika kontexter. Slår man upp ordet estetik får man 

definitionen sinnlig kunskap, det förnimbara.42 I följande text väljer jag att ta upp estetiska 

uttryck samt estetiska aktiviteters betydelse för lärande. Jag utgår ifrån den pedagogiska 

litteratur jag hittat då jag anser att det är relevant för att förtydliga betydelsen av estetiska 

uttryck som pedagogiskt verktyg. 

Utifrån den litteratur jag läst har jag en förförståelse för att barn tar in och upplever 

verkligheten genom sina sinnen, vad som upplevs ser olika ut och får olika mening beroende 

på tidigare erfarenheter, sammanhanget, barnets biologiska förutsättningar och personlighet, 

vilket jag tar stöd ifrån Banér och Westerlund. 

Enligt läroplanen ingår det i förskolans uppdrag att ”barnen ska få hjälp att skapa samt 

uttrycka sig i olika former t.ex. genom bild, sång, rörelse och musik.”43 Enligt läroplanen har 

förskolan också ”ett ansvar för att barn utvecklar sina förmågor att ge uttryck genom estetiska 

former samt att barn utvecklar sin förmåga att kommunicera.”44 

Det barnen upplever på förskolan väcker känslor, barnet upplever här och nu! Med hjälp av 

pedagogerna på förskolan kan barnen enligt Brit Paulsen i Estetik i förskolan bearbeta sina 

upplevelser genom estetiska uttryck. Genom att bearbeta upplevelser och känslor kan det 

eventuellt väcka nya insikter och tankar hos barnet och ett lärande har skett.45 Enligt Paulsen 

behöver pedagoger och andra vuxna ta sig tid till att lyssna på barnets tankar. Det är viktigt 

för den fortsatta utvecklingen. Pedagoger i förskolan behöver också goda teoretiska kunskaper 

för att möta barnet på bästa sätt, de bör kunna reflektera över hur och varför en språklig 

utveckling sker. Barn behöver hjälp att sätta ord på det dem upplever samt få erfarenheter 

förklarade för sig. 

Cecilia Nelson som är konstpedagog skriver i Barn(s)kultur nytta eller nöje? om sina 

pedagogiska mål, om att bjuda barnen på sin egen lust till konsten. Istället för att mata dem 

med så mycket fakta som möjligt på så kort tid som möjligt. Hon beskriver sig själv som ung 

och oerfaren när hon först började jobba på museum med att förmedla konst och kultur till 

barn och unga. Plötsligt i hennes arbete kom den kritiska vändpunkten och hon blev tvungen 

att rannsaka sitt sätt att förmedla. Att hälla fakta över de som lyssnade var inte den rätta vägen 

                                                           
42 http://www.ne.se/estetik 
43 Lpfö 98 reviderad 2010 sid 7 
44 Lpfö 98 reviderad 2010 sid 11 
45 Paulsen, Brit, Estetik i förskolan, Studentlitteratur 2006 sid 82 
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insåg hon.46 Lärande ska handla om lust, att väcka lusten att se och vigda barnens 

uppfattningar om verkligheten. Att ge barnen möjligheten att se sig själv, inuti i sig själv samt 

ge barnen ökad lust att själva skapa. Man måste enligt Nelson utgå ifrån barnens intresse och 

hitta något som barnen kan relatera till, känna igen eller förundras över. Som Bente Eriksen 

Hagtvet tar upp i Språkstimulering del 2, är det de dialoger som barnen lättas förstår och kan 

relatera till som ger en viktig grund för muntlig och skriftlig språkstimulering.47 Barn lär sig 

inte bara genom att enbart imitera, de behöver aktivt delta i det sociala samspelet. Pedagogen i 

förskolan kan bekräfta barnets agerande samt språkliga kommunikation, bland annat genom 

att tolka och imitera det barnet säger. Det hjälper barnet att sätta ord på det som upplevs eller 

ska förmedlas. Pedagogen behövs för att hjälpa barnet att agera i det sociala samspelet enligt 

Hagtvet.48  

Det talade språket är ett sätt att förmedla sig på men i boken Musikspråka skriver Mallo 

Vesterlund förskollärare och språkpedagog att musik, bild och kroppsspråket också är sätt att 

förmedla sig på. Hon anser att sång är mycket användbart i förskolan ur ett språkligt 

perspektiv. Enligt Vesterlund är det viktigt att lyssna på barnet då många gånger barnet 

sjunger texten fel eller inte har en språklig förståelse för vad texten handlar om. Vesterlund tar 

upp hur pedagoger språkligt kan arbeta med en text och vinsten av att de flesta barn eller som 

hon själv skriver alla barn älskar att sjunga. Genom att använda rörelser, rytm och 

klappövningar till sången kan barnet erfara texten med hela kroppen. De lär sig textens rytm, 

melodi samt textens alla språkljud49. När man går igenom texten med barnen blir den mer 

tydlig enligt Vesterlund och barnen lär sig nya ord, begrepp och dess betydelse. Barnen 

upplever sången i sin helhet.  

I boken Låt barnen skapa- språkutveckling genom bilder, tar författarna upp att skapa ger stöd 

för det barnet tänker och känner. Att få berätta det man upplevt genom bildskapande är av 

stort värde för språket. Barn skapar hela tiden ny kunskap i sampel med sin omgivning. När 

ord och bild strålar samman utvecklas barnets förmåga att uttrycka sig. Bildspråket precis som 

det verbala språket försöker förmedla något till mottagaren. Barn övar språket genom att 

skapa mening och deras förmågor utvecklas när tal och bild samspelar50. Boken tar upp hur 

små barn skapar och förhåller sig till sina bilder, många gånger upptäcker de först efter de 

                                                           
46  Nelson, Barn(s)kultur nytta eller nöje sid 10 
47 Hagtvet, Språkstimulering del 2 Sid 11  
48 Westerlund, Barn i början sid 37 
49 Vesterlund, Mallo, Musikspråka i förskolan: med musik, rytmik och rörelse, 2003 sid 23 
50 Fagerlund, Birgitta Låt barnen skapa: språkutveckling genom bilder, 2010 sid 11 
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målad, vad de målat. En bild kan ändra mening allt eftersom barnet berättar51. I dialog med 

pedagoger eller andra barn, kan bilden ta en helt annan form, vilket i sin tur ger inspiration till 

fortsatt bildskapande. Vad som såg ut som streck och kludd blev plötsligt en saga som 

engagerar barn och pedagoger. Enligt författarna är tal och bild barnets centrala språk innan 

barnet lär sig skriftspråket52. I låt barnen skapa finns det mycket skrivet om hur man kan 

jobba i förskola samt skola med bildskapande och vilka vinningar det har för 

språkutvecklingen. Men det allra viktigaste som jag tolkar det är att författarna trycker på att 

det är viktigt att dokumentera, reflektera och följa barns arbete. Processen är den viktiga inte 

den färdiga produkten. I slutet av boken finns en kortfattad sammanställning av vad 

pedagogen bör tänka på vid barns bildskapande och språkliga utveckling. Några av 

utgångspunkterna är att pedagogen bör ha en nyfikenhet för barnet och tro på dennes 

förmågor. Pedagogen bör enligt författarna lyssna aktivt och ställa frågor utan att leda eller ta 

över, respekterar barnet och visa hänsyn för barnets ålder. En annan viktig utgångspunkt är 

vilken relation som finns till barnet det vill säga om barnet och pedagogen känner varandra.53 

Anders Arnqvist behandlar i sin bok, Barns språkutveckling olika aspekter av 

språkutvecklingen. Hur språket växer fram och utvecklas. I boken finns förslag på hur man i 

förskolan kan stimulera barns tal- och skriftspråk54. Låta barnen återberätta en saga genom att 

de får inta roller och dramatisera sagans innehåll. Enligt Arnqvist är det viktigt att man 

bearbetat sagan grundligt, tittar på innehållet, vilka som är med i sagan och vad den handlar 

om. När sedan barnen har förståelse för sagans upplägg och eventuella innehåll kan 

pedagoger med hjälp av bilder hitta på egna berättelser med barnen55. Ett annat bra tillfälle 

enligt Arnqvist är att vid samling låta barnen berätta om något de gjort hemma eller på 

förskolan, något som intresserar barnet. Vid samlingen kan barnen även rimma på ord, säga 

ramsor eller klappa stavelser i sitt namn.  Att samtala kring bilder och återge sagor övar 

barnens begreppsbildning enligt Arnqvist och ökar barns förståelse för omgivningen56. 

Ulla Lindgren och Laila Modin skriver i Barns tidiga språkutveckling om Vygotskys tankar 

att det sociala samspelet är avgörande för att barnets tankeverksamhet utvecklas samt barnets 

förståelse för omgivningen. Språket förmedlar tanken, där av har vuxna i barns omgivning ett 

                                                           
51 Fagerlund låt barnen skapa sid 17 
52 Fagerlund låt barnen skapa sid 18 
53 Fagerlund, låt barnen skapa sid 151 
54 Arnqvist, Barns språkutveckling sid 7 
55 Arnqvist, Barns språkutveckling sid 126 
56 Arnqvist, Barns språkutveckling sid 125 
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viktigt arbete med att stimulera barns språk. Barn upptäcker och utforskar med hjälp av sina 

sinnen, genom lukt, syn, hörsel, smak blir barn medvetna om sig själva och sin närmaste 

omgivning57. Enligt Modin och Lindgren är barn oftast naturligt nyfikna och deltar aktivt med 

det som sker i sin omgivning. Men utan ett utvecklat talspråk har de lite svårare att ge uttryck 

för det de undrar över eller gör. Innan det talade språket kommunicerar barn med hjälp av 

kroppen och minspel samt olika ljud. Författarna anser att vuxna i barnets omgivning behöver 

vara följsamma och hjälpa barnet att sätta ord på det som sker eller det barnet gör eller ser. På 

samma sätt kan den vuxne förstärka barnets muntliga försök till kommunikation.  I Barns 

tidiga språkutveckling nämner författarna att med små barn utvecklas medvetenhet för språket 

spontant, genom att förskolan aktivt bidrar med en stimulerande språkmiljö58. 

I boken Barn i början behandlar Westerlund barns språkutveckling från det lilla barnets första 

möte med omgivningen till hur barn tar sig an skriftspråket. Jag har valt att fokusera på de 

kapitel i boken som berör de allra minstas språkutveckling. Westerlund skriver att 

kommunikation är något som sker medvetet eller omedvetet mellan en sändare och en 

mottagare, kommunikation kan uttryckas genom olika medier, t.ex. dans, rörelse, bild, musik 

men framför allt genom kroppsspråk och minspel. Men det gemensamma är att sändaren 

förmedlar något till sin omgivning(mottagaren).59 Enligt Westerlund byggs språk på bestämda 

regler som måste delas av både sändare och mottagare. Jag tolkar det så som att det inte är 

helt riktigt att använda ordet språk vid kommunikation där sändare och mottagare inte har 

gemensam förståelse för det som förmedlas. Som till exempel vid barns förspråkliga 

kommunikation.60 Språk har både en uttrycksida och en förståelsesida enligt Westerlund. 

Innan man kan förmedla något måste man ha förståelse för ordets innebörd skriver hon. 

Westerlund poängtera i sin text hur viktigt det är att vuxna i barns närhet är närvarande. Den 

vuxne måste lyssna och ge tid till barnet och föra dialog med barnet. Det är i samspel och 

dialog som barnets språkliga utveckling sker. Men det som sker i barnets omgivning och de 

aktiviteter som barnet är med om påverkar också. Barnets personlighet samt kognitiva och 

fysiska förmågor är också av vikt61. Språkutvecklingen sker integrerat med att barnet 

utvecklas på andra plan, enligt Westerlund lär sig barn genom att se, lyssna, känna och göra.  

Att sjunga med och för barnen anser hon stimulerar språkutvecklingen, även att göra barn 

                                                           
57 Lindgren, Barns tidiga språkutveckling sid 12 
58 Lindgren, Barns tidiga språkutveckling sid 18 
59 Westerlund, Barn i början sid 13 
60 Westerlund, Barn i början sid 13 
61 Westerlund, Barn i början sid 91 
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uppmärksamma på ljud i omgivningen, till exempel fågelljud eller leksaker som låter.62 

Westerlund skriver att redan som liten söker barnet ögonkontakt med sin omgivning och när 

barnet är lite större fascineras barnet av sin egen spegelbild. Barn gillar att se personer och 

föremål som barnet känner igen. Enligt Westerlund förstår barn att bilder är symboler för det 

som finns i omgivningen, saker som finns på riktigt. Barn lär sig genom att se föremål och 

personer, genom att sätta ord och skapa sammanhang för det barnet ser kan hen ta in 

omgivningen och förhålla sig till den.63 I Barn i början skriver Westerlund för att förstå 

behöver barn se många bilder, tillsammans med en vuxen kan barn titta i pekböcker eller 

fotoalbum. Westerlund anser enligt min tolkning att vuxna och barn behöver samtala kring 

bilder från barnets livsvärld.64 Rollekar, låtsaslekar är viktigt för barns språkliga utveckling. 

Genom leken kan de känna på och bearbeta och inta olika roller som barnet möter i sin 

omgivning skriver Westerlund.65 

  

                                                           
62 Westerlund, Barn i början sid 24 
63 Westerlund, Barn i början sid 32 
64 Westerlund, Barn i början sid 34 
65 Westerlund, Barn i början sid 60 
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Metod 
I denna del redogörs för vilken datainsamlingsmetod som används i studien samt vilken 

urvalsgrupp som deltagit. Jag kommer även att beskriva hur studien genomförts samt 

redogöra för datainsamlingens bearbetning. Slutligen redogör jag för de forskningsetiska 

principerna som studien förhållit sig till. 

Jag kommer att genomföra en Survey-undersökning i form av kvalitativa intervjuer. 

Urvalsgruppen består av respondenter från förskolans 1-3 avdelningar samtliga respondenter 

har förskollärarutbildning. Antalet intervjuade pedagoger är 6 stycken. 

Jag har valt att använda mig av denna urvalsgrupp för att nå närmast den grupp av människor 

som arbetar med de allra minsta i förskolan. Detta är för att få svar på min specifika fråga. Jag 

valde att skicka ut ett brev till samtliga förskolechefer inom 3 kommuner, de i sin tur 

vidarebefordrade brevet till berörda 1-3 avdelningar inom deras skolområde. Varför jag valde 

att göra så var delvis för att det på kommunernas hemsida inte fanns några mailadresser till 

berörda avdelningar eller pedagoger. Några dagar efter utskicket ringde jag upp förskolorna 

inom områdena, för att kolla om mitt mail nått fram. De förskolor som valde att inte delta i 

studien svarade vid tillfället att de just då hade mycket som skulle göras i verksamheten. 

Metodens tillförlitlighet i denna studie påverkas av olika faktorer, personkemi mellan 

intervjuare och respondent. Det faktum att vi var främmande för varandra, kan ha varit till 

nackdel eller fördel. Då det fanns vissa svårigheter i att hitta respondenter, fick jag i slutskede 

kontakta två bekanta förskolpedagoger, det kan ytterligare haft en påverkan på resultatet. Då 

information om studiens syfte tilldelats de respondenter som deltagit kan det ha påverkat hur 

de valt att formulera sina svar. 

Forskningsetiska principer har följts och konfidentialitetskravet i denna studie har inneburit 

att de intervjuade inte nämnts vid namn utan som respondent 1-6. Allt inspelat material 

kommer att förstöras, det vill säga bandade samtal och det utskrivna intervju materialet. Det 

material som samlats in kommer bara att användas i just denna studie. Alla respondenter har 

blivit informerade om studiens syfte samt att allt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när 

helst under arbetets gång. Alla respondenter i studien har gett sitt samtycke till deltagande. 

Efter att intervjuerna sammanställts har de validerats. De sammanställda intervjuerna har 

godkänts av de berörda respondenterna. Några av intervjuerna är transkriberade. Viktigt att 

tillägga att en intervju är gjord via Skype. Vilket fungerade väl, pedagogen fick frågorna 

skickade till sig i chatten. Jag inväntade hens svar, sedan responderade vi till varandra i 
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chatten tills vi kände oss nöjda, fördel med detta var att man lätt kunde kolla om man 

uppfattat varandra riktigt då man fick det skrivet i ord. En annan fördel var att jag kunde spara 

det som skrivits i chatten vilket underlättade vid sammanställningen av texten. 

I min litteraturstudie har jag har valt att lägga grund utifrån läroplanen och pedagogens 

uppdrag kring språkutveckling samt estetiska uttryck, det för att läroplanen är det 

styrdokument förskolan arbetar utifrån i verksamheten. Jag vill åter igen förtydliga att jag valt 

att använda mig av delvis pedagogisk litteratur. Jag har förhållit mig och relaterat till några av 

de böcker jag ansett skulle kunna fört mig vidare i min frågeställning. Utifrån dessa böcker 

redogör jag för hur barn utvecklar sitt språk, samt vilka olika teorier som förekommit och 

förekommer kring barns lärande och utveckling. Jag har använt NE via Karlstads universitets 

hemsida, för att utveckla begrepp. I litteraturen är begreppen oftast tolkade av skribenten och 

det står lite olika i böckerna. Att hitta forskning relevant för just denna studie har inte varit 

helt problemfritt. Jag valde att titta på Lacerdas forskning då den är aktuell just nu. Johnsons 

forskning är den som varit mest relevant gentemot min frågeställning. 

Sammanställning av intervjuerna   
I detta kapitel kommer jag gå igenom varje intervjufråga för sig och skriva om mönster samt 

skillnader i respondenternas svar. Den första frågan som respondenterna fick svara på var. 

Vad innebär språkutveckling för dig? 

Detta är en väldigt individuell fråga, men enligt mig befogad att ställa för att få förståelse för 

vilken syn de tillfrågade pedagogerna har. Samtliga pedagoger fann att det var en viktig del av 

uppdraget. De skillnader jag kan se är att för respondent 3, handlar det om att stimulera barns 

språk, genom olika aktiviteter i förskolan. Respondent 2 ser språkutvecklingen som ett sätt för 

pedagogen att lägga till nytt språk till det redan befintliga hos barnet. De övriga har svarat att 

språkutveckling handlar om att lära barnen kommunicera och hjälpa dem till en social 

utveckling. Pedagogerna anser att det är viktigt med språkutveckling då vi kommunicerar 

genom tal och senare skrift, det är så vi gör oss förstådda. Respondent 4 svarade att det är 

viktigt att använda olika material för att locka barn till att använda sitt språk. Återkommande 

material och sånger är bra för barns inlärning. Det stimulerar barns språk. 

Nästa fråga handlar om hur medvetet förskolan jobbar för att stimulera barns språk. Här ville 

jag ta reda på hur arbetslaget arbetar. Tänker man på språket i förskolan och hur stimuleras 

barnen? 
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Arbetar ni medvetet språkstimulerande på er förskola? Om, i så fall hur? I vilket 

sammanhang? 

Här svara alla respondenter med eftertryck att de jobbar medvetet för att stimulera barns 

språk. Bland annat genom olika språkliga aktiviteter som språkpåsar, munmotoriska övningar 

samt rim och ramsor, sång, rörelse och musik. Fyra av respondenterna nämnde sång och 

rytmik som språkstimulerande. Respondent 1 beskrev hur de delar upp sig i smågrupper där 

en grupp arbetar speciellt språkinriktat, med rim och ramsor samt munmotoriska övningar 

bland annat genom att blåsa bubblor i ett glas med hjälp av sugrör. Hen berättade vidare att 

man får tänka på hur man själv använder sitt språk, man måste vara tydlig samt se till varje 

barns språkförståelse. Respondent 3 berättade att de alltid arbetar medvetet med de allra 

minstas språk. Genom bland annat språkpåsar eller språklådor där barnen får dramatisera 

genom rörelse, eller använda materialet från språklådan samt språkpåsen. På så sätt kan 

barnen gestalta eller prata om sagan med egna ord och uttryck. Respondent 2 berättade att de 

använder sig mycket av dramatisering på hens förskola. De läser högt ur en bok och 

dramatiserar sagan med hjälp av rekvisita eller sig själva. Respondent 4 och 5 betonade vikten 

av sampel och samtal med barnen att ge tid till att lyssna. Respondent 6 nämnde att de på hens 

förskola har så kallade lillmöten, där en liten grupp barn med en pedagog samtalar kring det 

mesta, på så sett får alla barn talutrymme. De mönster som tydligt framkom var att 

pedagogerna medvetet jobbar språkstimulerande framför allt i dialog med barnen i den 

dagliga vardagen. Pedagogerna pratar med barnen och sätter ord på det som möter dem. Rim 

ramsor och sång är vanligt förekommande på några av de tillfrågade förskolorna. Två av de 

tillfrågade pedagogerna arbetar även med gestaltning och drama för att stimulera språket. 

Hur ser du på din roll som pedagog när det kommer till de allra minstas språkutveckling 

(1-3 år)?  

Här ville jag få reda på hur den enskilde pedagogen ser på sin roll i barns lärande. Respondent 

1 svarade att det är viktigt att vara en bra förebild, samt att genom goda samspel skapa 

förutsättningar för barnen. 3 av 6 respondenterna tog upp barns långa dagar på förskolan och 

att pedagogen har en viktig roll som ett komplement till hemmet, barn spenderar stor del på 

förskolan och behöver språklig stimulans sa respondent 5. Samhörighet och en trygg miljö är 

ett mönster i samtliga svar samt det som sker i det vardagliga. Viktigt att pedagogen ser, 

lyssnar och bekräftar barnen. Respondent 4 anser att pedagogen har en stor roll i att hjälpa 

barnen med att kommunicera. Allt från att sätta ord på sina känslor till att förmedla vad barnet 

ser och gör. Den stora skillnad jag kan se är respondent 5 som tar upp att en del barn kanske 
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inte får de utmaningar hemma som förskolan kan ge. Därför har pedagogen en viktig roll att 

utmana och hjälpa barnen i sin språkutveckling, pedagoger har speciella kunskaper som 

kanske inte finns i hemmiljön.  

Vad har du stött på för eventuella svårigheter i ditt arbete med barns språkutveckling? 

Här ville jag ta reda på om det fanns någon problematik med arbetet kring språkutveckling, 

om jag kunde finna skillnader eller likheter. Gemensamma mönster är att samtliga 

respondenter ser svårigheter när barnen har annat modersmål, då det är svårt att se den 

språkliga utveckling, när det brister i kommunikation. Respondent 2 svarade att det är svårt att 

veta vad barnet förstår på sitt språk och hur långt de kommit i språkutvecklingen. Respondent 

6 tar även upp svårigheter med att barnet ännu inte lärt sig svenska eller att barnets språk är 

fattigt. Respondent 1 använder sig mycket av kroppsspråket för att kringgå eventuella 

språkliga svårigheter där hen och barnet inte förstår varandra. Respondent 4 nämner även att 

det inte bara är ett annat modersmål som kan ställa till det utan kulturella skillnader spelar in, 

samt pedagogens förförståelse för hur barnet upplever och ser på sin omgivning. 

Skulle du vilja göra något annorlunda i ditt sätt att arbeta språkstimulerande? 

Kan det finnas andra sätt att stimulera språket på som pedagogen vill använda sig av eller 

känner pedagogen att det finns brister i det arbete som finns på förskolan? Respondent 1 och 2 

svarade att de var nöjda med sitt arbetssätt men att det skulle vilja ta del av mer och nyare 

material. Respondent 6 svarade att hen ville ha mer tid i barngruppen för att ännu mera aktivt 

arbeta språkstimulerande. Respondent 3 svarade att hen oftare skulle vilja utgå från barnens 

intressen. Respondent 4 och 5 skulle vilja jobba mer med estetiska uttrycksätt. Respondent 4 

skulle vilja dramatisera mer för att stimulera barns språk, hen anser att den estetiska 

upplevelsen påverkar ordförrådet och den språkliga medvetenheten hos barnet. Även fast 4 av 

6 respondenter inte ville arbeta på något annat sätt ville samtliga pedagoger ta del av mer och 

nyare material. Respondent 1 önskade att det fanns mer tid barngruppen för att arbeta 

språkstimulerande. 

Anser du att estetiska uttrycksformer påverkar barns språkutveckling? I så fall, hur och på 

vilket sätt?(använder ni estetik för att stimulera barns språk, om, hur?)  

5 av 6 respondenter svarade ja, att estetiska uttryck påverkar och stimulerar barns språk. 

Avvikande var respondent 3 som svarade att de använde estetiska uttryck men kanske inte 

alltid i syfte att stimulera språket. Respondent 4 svarade genom att barnen får uppleva med 
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alla sina sinnen ger det barnen en större förståelse för språket. Därför använder de på hens 

förskola flera olika estetiska uttryck och tänker mycket utifrån Reggio Emilias synsätt. 

Respondent 4 svarade att det är viktigt att få uttrycka sig på olika sätt, vi tar ju till oss på olika 

sätt. Respondent 6 ser den estetiska verksamheten som ett instrument för språkutvecklingen. 

Att arbeta med estetiska uttryck skapar dialoger och samspel med barnet eller barnen, hen 

anser att barn lär sig genom att undersöka och experimentera genom olika uttryck. 

Respondent 1 anser att estetik utvecklar barnets tankar och känslor. Respondenten svarade att 

det i allra högsta grad påverkar, barnen lär sig att förstå och se samband mellan ord, bild och 

sak. Att få lära genom kroppen ger barnen större förståelse för språket fortsätter hen. 

På vilket sätt tycker du att förskolan bäst kan arbeta för att stimulera de allra minstas 

språkutveckling? 

Respondenterna ser inte att det finns något speciellt sätt som är bättre att använda sig av då 

barnen är olika och barngruppen förändras, det viktiga är att använda alla situationer till att 

stimulera språket. Prata med barnen i det vardagliga. Respondent 1 nämnde att det är viktigt 

att barnen känner trygghet och har tilltro till de vuxna på förskolan och att man som pedagog 

tänker på hur man bemöter barn samt kollegor. Hen anser att språkutvecklingen sker i det 

sociala samspelet mellan barn och vuxen samt mellan barn och barn. Respondent 2 ser också 

vikten av att tänka på hur man bemöter barnen samt sina kollegor, att man vårdar sitt språk. 

Respondent 4 var den enda respondent som svarade att högläsning, samt dramatisering av 

sagor, sång och musik är ett bra sätt att stimulera barns språk.  Respondent 5 svarade att man 

ska se till barns intressen och utifrån det undersöka och hela tiden kommunicera kring det. 

Respondent 6 svarade att inte ha för stora barngrupper så man får tid med barnen samt att 

pedagogerna är aktiva och hjälper barnen benämna saker och händelser. Alla respondenter 

svarade att språkutveckling sker i sociala samspel därför anser de att dialog och samspel är de 

viktigaste faktorerna för barns språkliga utveckling. 

Analyserande tolkning av intervjuerna 
I denna del kommer jag analysera och tolka svaren för att nå närmare min huvudsakliga 

frågeställning. Har estetiska uttryck någon betydelse för de allra minstas språkutveckling, 

samt hur förhåller sig pedagogerna i förskolan till detta? Övergripande kan jag se att det 

viktigaste för pedagogen är att vara i samspel med barnen, att man fångar här och nu dialoger. 

Att få barnen att känna sig trygga. Det vardagliga språket och kommunikationen är det allra 

viktigaste och bekräftelse av barnets språkliga försök. Som jag tolkar det anser pedagogerna 

att barn har ett behov av att få berättat för sig det som sker i omgivningen. De har ett behov av 
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att någon sätter ord på det de möter eller de aktiviteter som barnet ingår i. Utifrån de svar jag 

fått finns det inga tydliga mönster som säger att man bör jobba på ett speciellt vis för att 

gynna barns språkliga utveckling. Den viktigaste faktorn som jag kan läsa ut är att 

pedagogerna anser att arbeta språkstimulerande är en viktig del av det pedagogiska uppdraget 

samt att de medvetet arbetar språkstimulerande. 5 av de 6 tillfrågade pedagogerna kunde se att 

estetiska uttryck gynnar barns språkutveckling. En av pedagogerna såg att de arbetade med 

estetiska uttryck men inte alltid för att stimulera barns språk. Men utifrån svaren syns det att 

estetiska uttryck finns i deras arbetssätt när det kommer till att stimulera språket i förskolan. I 

deras svar tolkar jag mönster, där jag ser att de jobbar med estetiska uttryck som t.ex., drama, 

rim och ramsor samt sång och musik. På samtliga förskolor arbetar de på detta sätt med att 

stimulera barns språk. Det jag även kan se är att pedagogerna inte själva är medvetna om i 

vilken stor utsträckning de trots allt använder sig av estetiska uttryck. Slutligen tolkar jag 

pedagogernas svar som att, Ja estetik gynnar barns språkutveckling. Samt att det är viktigt att 

barn får uttrycka sig genom olika former och medier, då barn är olika och lär sig olika. Att 

arbeta med estetiska uttryck skapar dialoger, jag tolkar det som att pedagogerna tycker att det 

utvecklar barns tankar och känsloliv. Pedagogerna anser att barn lär sig genom att se samband 

mellan ord, bild och föremål. De anser att om barnen får lära genom kroppen (sinnena) ger det 

större förståelse. 

De viktigaste faktorerna utifrån min tolkning av svaren är att dialog och samspel i vardagen är 

viktigast för pedagogerna. Genom att pedagogerna lyssnar, upprepar, ger tid, bekräftar, 

benämner och ställer frågor till barnen gynnar det språkutvecklingen. 

Analyserande reflektion  

I följande kapitel kommer jag att reflektera över de eventuella svar som litteratur, forskning, 

teorier samt intervjuerna gett angående min frågeställning.  

Hur ser de allra minsta barnens språkutveckling ut? 

Är estetiska uttryck gynnande för barns språkliga utveckling? 

Vad anser pedagogerna? Hur förhåller de sig till estetiska uttryck som stimuli för barns 

språkutveckling i förskolan? 

Enligt läroplanen består delar av förskolans uppdrag i att hjälpa barnet att uttrycka sig och ge 

möjligheter till att utveckla sin förmåga att kommunicera. Vilket består i att ge barnet 

möjligheter och förmedla sina tankar samt erfarenheter genom bland annat estetiska uttryck. 

Utifrån den litteraturstudie som gjorts inför och under denna studie har mitt grundantagande 
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varit att estetiska uttryck och upplevelser har en betydelse för de allra minstas språkutveckling 

i förskolan. Det är även något som man kan se mönster av i respondenternas svar. Men 

samtidigt finns tydliga mönster att pedagogerna anser att dialog och samspel i det vardagliga 

är det allra viktigaste för barns språkutveckling. Vilket också delas av den forskning som 

behandlats i studien där den sociala miljön ses som bidragande faktor till språkutvecklingen. 

Som Lacerdas tankar om att utvecklingen beror på återkommande kontext och språk i barnets 

miljö. Det finns dock inga tydliga mönster i studiematerialet som säger att förskolan bör 

arbeta på ett speciellt sätt för att gynna språkutvecklingen. Men utifrån den pedagogiska 

litteraturen, intervjumaterialet och forskningen finns det ändå faktorer som tyder på att 

estetiska uttryck och upplevelser, skulle kunna vara gynnande för de allra minstas 

språkutveckling. 

Diskussion 
Språket är det som gör oss människor unika, vi är specialister på att kommunicera och 

förmedla våra tankar och känslor. Redan i mammas mage lyssnar barnet till mammans 

hummande och rytm i det talade språket. Barnet registrerar signalerna och redan nu börjar den 

fantastiska resan till det talade språket. Utifrån den forskningen som behandlats och 

litteraturen finns det många olika teorier kring barns språkutveckling och som jag anser är det 

alltid en aktuell forsknings fråga. Något som jag tar med mig från min studie är att många 

pedagoger och forskare har en likvärdig syn på att språket växer i och med att barn ingår i 

sociala och kommunikativa miljöer. Stimulans och positiv respons är viktiga aspekter i barns 

språkliga utveckling. Hur aktiv medspelare barnet är påverkar självklart också, men en 

språkligt tillåtande miljö bidrar till att barnet vill agera kommunikativt. Delar av forskningen 

(Lacerda) har bland annat kommit fram till att den språkliga utvecklingen bygger på att barnet 

utsätts för sammanhang och ord som är återkommande i barns miljö. Barn lär sig att koppla 

sambandet mellan ljud-syn och känselintryck. Min uppfattning kring detta är att jag håller 

med om att det är en del av den språkliga utvecklingen. Denna del kan som jag ser det gynnas 

av estetiska uttryck i och med att barn tar in sin omvärld auditivt, visuellt och kinestetiskt. Om 

barn minns och upplever med kroppens sinnen borde ju allt göra med kroppen öka förståelse 

och inlärning hos barn. 

Johnsson har undersökt hur estetiska upplevelser kan integreras med barn språkliga 

utveckling. Med den mångfald och ombytlighet som barn tar sig an och förstår lärande på 

borde estetiska upplevelser vara särskilt meningsfulla när det kommer till att möjliggöra 
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konstruktiva och skapande lärmiljöer.66 Hennes studie visar att barn lär sig på bästa sätt när 

det dem lär sig ger mening och betyder något för dem. Gester, rörelse, minspel, musik samt 

bild är alla delar av barns tidiga kommunikativa repertoar skriver Helen. Dessa uttryck bidrar 

med upplevelser på det personliga planet, som i sin tur bidrar och utvidgar barns tidiga 

verbala språk. Vilket också skulle gynnas av estetiska uttryck och upplevelser utifrån denna 

studie. 

Jag anser att förskolan ständigt behöver se över sin språkliga miljö, när och hur kommunicerar 

barnen? Hur och när samtalar pedagogerna med barnen och om vad? Som bland annat Nelson 

tar upp i Barn(s)kultur, är det viktigt att man fångar det som intresserar barnet. Barn lär sig 

inte bara genom att härma, det måste ge mening för barnet, förståelsen för omgivningen ökar 

om barnen kan relatera till det som sker runt omkring samt det man pratar om. Att kunna 

kommunicera stärker barnet vilket jag anser gynnar barnet i allt lärande. Barnet måste kunna 

förstå för att komma vidare i sin utveckling inom alla områden. Har man då ett fattigt språk 

påverkar det övrig inlärning. Ett fattigt språk kan även göra att barnet får en dålig självkänsla, 

blir frustrerat och ledset när det inte förstår eller gör sig förstått. Det kan även bidra med 

svårigheter i det sociala samspelet. Att kunna ge uttryck för vad man vill och känner är viktigt 

för jag-känslan är min åsikt och tolkning utifrån litteraturen. Därför anser jag att 

språkutvecklande aktiviteter bör finnas ständigt i den dagliga verksamheten, inte bara i 

planerade och ledda aktiviteter. Vilket det förmodligen gör i stora delar av förskolornas 

verksamhet. Det är viktigt att pedagoger på förskolan har kunskaper om hur barn lär sig språk 

samt hur pedagoger på ett bra sätt kan arbeta medvetet med en språkstimulerande miljö. En 

pedagogisk utbildning hos personalen är viktigt för barns lärande. 

I studien har jag inte bara tittat på hur barn tar sig an det verbala språket, jag har även tittat på 

om estetiska uttryck kan gynna den språkliga utvecklingen. Estetik är ett så vitt begrepp och 

innehåller så mycket och förekommer i olika kontexter vilket också gör att människan 

förhåller sig till estetik på olika sätt. Jag tror att förskolans verksamhet arbetar mycket med 

estetiska uttryck, men att den ibland kan vara lite fattig. Detta påstående kan tyckas 

generaliserande och gäller självklart inte alla verksamheter. Men utifrån min erfarenhet tror 

jag att upplevelser är det som väcker lusten till lärande. Samvaron av att vi upplever 

tillsammans. Med hjälp av estetiska uttryck kan pedagoger i förskolan göra barns livsvärld 

begriplig. 

                                                           
66 Johnson, Aesthetic experience and early language and literacy development, sid 317 



 

22 
2014-05-04  Rose-Marie Röös 

Utifrån intervju materialet som samlat in svarar de tillfrågade pedagogerna att de ser det 

vardagliga språket och kommunikationen som ett av de viktigaste inslagen i barns språkliga 

utveckling. Men det finns inga tydliga mönster i materialet som säger att man bör jobba på ett 

speciellt vis för att gynna barns språkliga utveckling. Den viktigaste är att medvetet arbeta 

språkstimulerande. Men 5 av de 6 tillfrågade pedagogerna kunde ändå se att estetiska uttryck 

gynnar barns språkutveckling, Utifrån materialet ser man att de tillfråga förskolorna använder 

sig av estetiska uttryck i verksamheten. Den analyserande reflektionen av intervju materialet 

visar att estetik gynnar barns språkutveckling. En kritisk punkt kan vara att pedagogerna 

utifrån mina frågors följd allt mer kopplade estetik till barns språkliga utveckling. Nu kan jag 

inte säga att så är fallet men en aspekt att ha med sig. 

Utifrån min analyserande reflektion visar det sig att dialog och samspel i vardagen är viktigast 

för pedagogerna. Genom att pedagogerna lyssnar, upprepar, ger tid, bekräftar, benämner och 

ställer frågor till barnen gynnar det språkutvecklingen. Det är också viktigt att barn får 

uttrycka sig genom olika former och medier, då barn är olika och lär sig olika. Att arbeta med 

estetiska uttryck enligt pedagogernas svar skapar dialoger, det utvecklar barns tankar och 

känsloliv. Pedagogerna anser att barn lär sig genom att se samband mellan ord, bild och 

föremål. De anser att om barnen får lära genom kroppen (sinnena) ger det större förståelse. 

Pedagogens roll är att skapa ett lustfyllt lärande, där hela kroppen får uppleva. Då små barn 

inte har ett fullt utvecklat talspråk kan man i delar av litteraturen se ett mönster, där estetiska 

uttryck är bra pedagogiska verktyg för att stimulera barns kommunikation och komma 

närmare ett verbalt språk. Barn förtjusas av sådant som är bekant och igenkännande. Att 

sjunga återkommande sånger, rimma återkommande ramsor mm, gynnar barns språkliga 

utveckling när pedagogen går in på form och innehåll. Det hjälper barn att se delarna i 

helheten och helheten i delarna. Meningen med detta är att skapa förståelse för texten, rytmen 

och språkljuden. Många gånger har inte barn förståelse för texten, vad den handlar om och 

vilka orden är. Vilket som också tas upp i Musikspråka, genom sång och musik kan man 

jobba mycket med den språkliga utvecklingen samt språkstimulerande. Estetiska uttryck kan 

vara gynnande för den pedagogiska verksamheten om den används som ett integrerat verktyg 

och inte bara för att. 

Bild och drama är också uttryck som hjälper barn att bearbeta och konstruera sin omvärld. 

Barnet kan gå in i olika roller och se, känna och uppleva världen ifrån olika perspektiv, t.ex. 

genom att vara katt, pappa m.fl. Jag anser och som jag även tar stöd av utifrån Barns tidiga 

språkutveckling, att det är viktigt för den språkliga utvecklingen att barnet skapar förståelse 



 

23 
2014-05-04  Rose-Marie Röös 

för det som sker i det sociala samspelet barnet befinner sig i.67 Barn behöver förstå för att ta 

sig an ett språk. I Barns tidiga språkutveckling behandlar man Vygotskys tanke om att det 

sociala samspelet är avgörande, för att tanken hos barnet får näring att utvecklas. Jag tolkar 

det som att genom sin tankeverksamhet kan barn förstå sin verklighet. Men tanken behöver 

stimuleras och beröras. I samspel med andra genom sinnliga intryck samt uttryck kan 

tankeverksamheten stimuleras hos barnet. Att få uppleva dans, drama, rörelse, bild, musik och 

sång berör och väcker tankar hos barnet. Barn behöver få vara aktiva i det estetiska. Vad är 

det vi ser, känner och gör och hur upplevs det av individen vad skapar det för mening och 

samband för barnets livsvärld. 

Pedagogerna har ett uppdrag i förskolan att skapa trygga lärande miljöer som utvecklar barns 

språk och kommunikation. För mig handlar inte språk bara om att kommunicera, det handlar 

även om att bli någon.  

Förslag på fortsatt forskning  
Det jag kunde ha gjort annorlunda eller utvecklat i min studie är bland annat att jag kunde ha 

tillbringat en dag på respondenternas förskolor. Dels för att undersöka hur pedagogerna 

arbetar med barns språkutveckling på plats i verksamheten. Vad kunde jag ha fått syn på som 

inte sagts under intervjun? Det skulle även varit intressant att göra en större undersökning 

som skulle omfatta samtliga förskolor i Sverige utifrån mina frågeställningar. 

Något annat som väckte min nyfikenhet var frågan om pedagogerna stött på några svårigheter 

i sitt arbete. Samtliga svarade att de såg svårigheter i när barnen har ett annat modersmål. 

Pedagogerna såg det svårt att se barnens utveckling samt att det fanns brister i 

kommunikationen mellan barn och pedagog. Det skulle vara intressant att göra en empirisk 

undersökning och undersöka hur samspelet ser ut mellan barn med ett annat modersmål och 

pedagogerna. Hur kommunicerar man med barnet samt hur ser bemötandet ut? Förekommer 

det språkliga missförstånd och hur tacklas dom? Hur engagerad är pedagogerna i barnets 

modersmål, blir det synligt i verksamheten? Spelar kulturella skillnader in, hur upplever 

barnet sin vistelse på förskolan? 

  

                                                           
67 Lindgren, Barns tidiga språkutveckling sid 
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Slutord 
Jag antar att många med mig känner igen sig, när jag påstår att de saker jag kommer ihåg 

mest, är de lärdomar som väckt känslor, samt kunskap som jag tagit till mig genom att skapa 

eller genom att kroppen varit i rörelse. Min syn är att barn och vuxna alltid lär sig genom sina 

sinnen. Kunskap och känsla går lite hand i hand, då det vi vet, minns och upplever kopplas till 

vårt känsloliv. Att uppleva och tänka på något utan att det väcker känslor eller berör sinnena 

är svårt. 
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Bilaga 1: Brevet till förskolorna 

 

  

 En studie om de allra minstas 

språkutveckling. 
 

 

                                       rosieroos77@gmail.com 
                       0727392774 

 

  

Hej! 

Jag heter Rose-Marie Röös och läser till Förskollärare vid Karlstads Universitet, jag är nu i 

slutfas på min utbildning och skriver på mitt examensarbete, där jag kommer göra en studie 

med inriktning på estetik och språk. Jag har valt att lägga fokus på de allra minsta barnen i 

förskolan 1-3 åringarna och deras väg till ett expressivt samt impressivt språk. Jag hoppas på 

att få besöka er förskola och få möjlighet att ställa mina frågor till en av pedagogerna i 

arbetslaget, det skulle vara till stor hjälp i mitt arbete. Eventuellt kommer samtalet att spelas 

in enbart för eget bruk, för att ge stöd under skrivprocessen. Jag kommer sammanställa 

intervjuerna som kommer att ske på olika förskolors 1-3 avdelningar i olika kommuner. Allt 

deltagande är självklart frivilligt och alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Ni kan 

svara på min mail om ni ser möjlighet att delta samt vilken dag som skulle passa under v 16-

17. Jag kommer återkomma under veckan per telefon ifall mailet inte nått fram och stämma 

av ifall intresse finns att delta i studien. Med detta mail bifogas intervjufrågorna så ni i 

arbetslaget får chans att gå igenom dem.  

Med Vänliga Hälsningar Rose-Marie Röös  

 

  

Rose-Marie Röös 

Karlstads Universitet 

2014-04-14 
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Bilaga 2: Intervjufrågorna  

Riktigt småbarn möter sin omvärld med alla sina sinnen, de smakar, känner, ser och lyssnar. 

De kommunicerar med hela sin kropp och samspelar genom uttryck och joller. Att förmedla 

till andra vem man är eller vad man känner, att förstå och tolka sin livsvärld är något 

människan gör hela tiden. Språk, samspel och kommunikation i förskolan är viktigt för 

lärandet. Men vägen till språket är inte alltid så naturlig och enkel. Barn behöver stöd och 

stimuli för att kunna utveckla sitt språk och koda av det verbala och den kroppsliga 

kommunikationen. Jag kommer i min studie att lägga fokus på de allra minsta i förskolan 1-3 

åringarna. Jag vill försöka få grepp om hur deras språk stimuleras av pedagogerna i förskolan, 

samt pedagogernas förhållningssätt om och hur estetiken kan gynna barns språkutveckling. 

 

1. Vad innebär språkutveckling för dig? 

2. Arbetar ni medvetet språkstimulerande på er förskola? Om, i så fall hur? I vilka 

sammanhang?  

3. Hur ser du på din roll som pedagog när det kommer till de allra minstas språkutveckling (1-

3 år)?  

4. Vad har du stött på för eventuella svårigheter i ditt arbete med barns språkutveckling? 

5. Skulle du vilja göra något annorlunda i ditt sätt att arbeta språkstimulerande? 

6. Anser du att estetiska uttrycksformer påverkar barns språkutveckling? I så fall, hur och på 

vilket sätt?( använder ni estetik för att stimulera barns språk?) Om, hur? 

7. På vilket sätt tycker du att förskolan bäst kan arbeta för att stimulera de allra minstas 

språkutveckling? 


