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Syftet med denna studie var att studera hur yrkesverksamma lärare i förskolan, och 
lärare i skolans tidigare år, resonerar kring och uppfattar kreativt arbete kopplat till 
verbal språkutveckling. För att nå detta syfte gavs enkätintervjuer ut till tio stycken 
lärare i vardera av dessa två yrkesgrupper. När dessa sammanfattats gjordes en 
jämförelse med bakgrunden för att se hur lärarnas uppfattningar relaterades till 
tidigare forskning i ämnet. Resultatet visade att de flesta lärarna arbetar medvetet 
med kreativitet och verbal språkutveckling kopplat till varandra och att de hade flera 
idéer om hur man arbetar på detta vis. Slutsatser vi dragit utifrån detta är att lärare 
är medvetna om hur kreativitet kan användas för att stödja språkutvecklingen och att 
de försöker arbeta på så vis.  
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Förord 
 
I denna studie har vi båda två varit djupt engagerade och intresserade, därför är vi 
mycket tacksamma för den hjälp vi fått utav respondenter till enkätintervjuerna. 
Deras bidrag var här av största vikt då vi sökte lärares åsikter kring ämnet kreativitet 
och språkutveckling. Vi vill även tacka vår handledare på Mälardalens Högskola som 
bistått oss under studiens gång.  
 
 
 
 
Eskilstuna, hösten 2008  
 
Johanna Andersson och Åsa Carlsson 
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1 Inledning 
 
När vi började reflektera kring ämnen att studera till vårt examensarbete blev det 
naturligt för oss att resonera kring både språkutveckling och lek, då vi som 
inriktningar har språk och språkutveckling samt lek, lärande och utveckling. Vi ville 
på något sätt sammanföra dessa ämnesområden och tänkte då att kreativitet och 
språkutveckling skulle kunna höra ihop på något vis. Vi fann ett citat av Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 29):  
 

Lärandets akt vilar på konkret agerande och experimenterade i 
kombination med språkets användande i olika former. 

 
Det här citatet sporrade oss att vilja studera hur kreativitet och språkutveckling kan 
kopplas ihop och se om och hur yrkesverksamma lärare kopplar ihop dessa två. Vår 
erfarenhet säger oss att kreativitet och språkutveckling ofta inte uttalat kopplas ihop 
ute på våra partnerskolor, men vi undrar om lärarna gör denna koppling tyst. Detta 
görs antingen omedvetet eller utan att de sätter ord för sina mål med de kreativa 
aktiviteter de har. Enligt Läroplanen för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 
1994) [Lpo 94] ska eleverna efter grundskolan kunna: ”utveckla och använda 
kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, 
bild, musik, drama och dans”. (s. 10). Även Läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 1998) [Lpfö 98] talar för att barnen ska få uttrycka sina 
tankar och erfarenheter genom olika kreativa uttrycksformer. Eftersom båda 
läroplanerna, Lpo 94 och Lpfö 98, tar upp dessa borde lärare arbeta med detta och 
eftersom det i dagens samhälle krävs ett bra språk där man kan förstå andra och tala 
för sig krävs en bra grund i ett kreativt språkanvändande.  
 

Men varför är det så viktigt med skapande? Jo, bl.a. därför att fler 
barns behov att uttrycka sig, kommunicera, måste tillfredsställas. 

(Ahlner Malmström, 1991, s. 13)  
 

Det måste först vara i kroppen som sedan ska fastna i knoppen. 
(utdrag från enkätintervju; Förskollärare) 

 

1.1 Syfte 
 
Genom denna undersökning vill vi studera hur yrkesverksamma lärare i förskolan 
och lärare i skolans tidigare år resonerar kring och uppfattar kreativt arbete kopplat 
till barns verbala språkutveckling i åldrarna 5-8 år.  
 

1.2 Forskningsfrågor 
• Hur tänker yrkesverksamma pedagoger kring kreativitet och verbal 

språkutveckling? 

o Hur kan kreativitet påverka den verbala språkutvecklingen? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Under denna rubrik kommer aktuella begrepp att definieras för att läsaren på bästa 
sätt ska kunna följa studiens innehåll. Begrepp som återkommer både i bakgrund, 
resultat, resultatanalys och diskussion är kreativitet, inkludering och vidgat 
textbegrepp. För definitioner av dessa begrepp har uppslagsverk, Skolverket och 
relevant litteratur tagits till hjälp.  
 
Kreativitet 
Enligt Nationalencyklopedin [NE] (2008) är kreativitet: ”förmåga till nyskapande, till 
frigörelse från etablerade perspektiv. /…/ Kreativitet förbinds vanligen med 
värdefulla produkter på konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska fält.”. NE menar 
även att kreativitet kan vara hur man tolkar sin omvärld och sin egen person.  
 
Kreativitet enligt Bonniers svenska ordbok (2002) är ”skaparkraft, idérikedom” (s. 
308) och enligt Norstedts svenska ordbok (2004) ”(stor) förmåga att komma med nya 
idéer och utföra dessa.” (s. 625). Norstedts svenska ordbok menar även att ”kreativ” 
betyder: ”som har förmåga att komma med nya idéer och förverkliga dessa. /…/ om 
handling e.d. som innebär skapande” (s. 625).  
 
Eftersom det ingår mycket inom kreativitet valde vi att i denna studie fokusera på lek, 
drama, musik och dans, och bild.  
 
Inkludering 
Begreppet inkludering som kommer från ordet inkludera. Det betyder enligt Bonniers 
svenska ordbok (2002) ”inbegripa, räkna in.” (s. 252). Däremot säger Norstedts 
svenska ordbok(2004) att inkludera betyder ”(också) låta ingå som del i viss grupp. 
<SYN. medräkna.” (s. 509).  
 
Vi menar i denna studie att inkludering är när barn har medinflytande och har en 
demokratisk roll i gruppen, alltså att de är en aktiv del i gruppen.  
 
Vidgat textbegrepp 
Skolverket (Skolverket A) beskriver termen ”ett vidgat textbegrepp” som ett 
bearbetande av text som innefattar både skrift, tal, bild, film och avlyssning. 
Begreppet skrevs först in i kursplanerna 1994, men då endast för gymnasiet. Nu finns 
begreppet i flera ämnen i de reviderade kursplanerna från 2000. Kursplanen i 
svenska (Skolverket D) tar upp att det vidgade textbegreppet, förutom tidigare 
nämnda ämnen, även innefattar drama, rollspel och video.  
 
Denna definition är även den vi använder oss av, men vi vill tillägga att det handlar 
om olika inlärningssätt för att nå alla elever och för att öka deras förståelse. I det 
vidgade textbegreppet ingår enligt vår tolkning både skrift, tal, film, video, 
avlyssning, bild, drama, rollspel, dans och musik.  
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2 Bakgrund 
 
För att få en bakgrund och förståelse till resultatet valdes litteraturen utifrån de 
ämnen som berörs i arbetet, så som verbal språkutveckling, lek, drama, musik, dans 
och bild. Det visade sig finnas mycket forskning inom varje ämnesområde men vi 
fokuserade på den litteratur som kopplade ihop kreativa arbetsmetoder med barns 
språkutveckling.  
 

2.1 Teorier 
 
De tre stora teorierna; behaviorismen, kognitivismen och det sociokulturella 
perspektivet talar alla i viss mån om kreativitet och språkutveckling (Säljö 2003). Vi 
har här valt att fokusera på de två senare, och inom dessa läggs fokus på Piaget och 
Vygotsky, då dessa ser barnet som en tänkande individ som skolan ska anpassa sig 
efter. Behaviorismen valdes bort eftersom den ser barnet som ett objekt som ska 
anpassa sig till skolan (Maltén, 1997). Denna barnsyn överensstämmer inte med 
läroplanernas, då dessa menar att undervisningen ska vara individualiserad 
(Utbildningsdepartementet, 1994, 1998).  
 

2.1.1 Kognitivismen 
 
Inom den kognitiva teorin anses det att den kognitiva utvecklingen påverkar alla 
utvecklingsområden hos individen. Därför grundar sig språkutvecklingen på den 
kognitiva utvecklingen, som fås genom sinnliga erfarenheter som barnet gör sig 
under de första tolv månaderna i livet. Senare sker dessa två utvecklingar parallellt 
och tänkandet hjälper språket framåt (Svensson, 1998). Piaget utvecklade 
kognitivismen genom att resonera kring hur undervisningen skulle gå till. Han tyckte 
att barn skulle tillåtas vara aktiva, agera i enlighet med nya idéer, arbeta laborativt, 
upptäcka saker på egen hand och låta nyfikenheten styra. Detta leder till att barnen 
förstår det de lär sig och inte bara lär sig utantill. Han ansåg även att vuxnas intrång i 
barns aktiviteter blir störande moment som motverkar barnens spontana aktiviteter 
och deras självständiga utveckling. Piagets önskan var att lärare skulle sluta föreläsa 
för barnen och istället sporra deras egna ansträngningar och undersökningar (Säljö, 
2003). Svensson (1998) skriver att Piaget kritiseras för att han underskattade 
samspelet med andra.  
 

2.1.2 Det sociokulturella perspektivet 
 
En grundtanke i det sociokulturella perspektivet är, enligt Säljö (2003), att det är 
genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men kommunikationen 
är det som även för vidare dessa resurser. Perspektivet kan också delas in i 
företeelser, en av dessa är att människan har utvecklat olika former för samarbete och 
i det sker lärande genom samtal, aktiviteter och diskussion. En annan är användandet 
och utvecklingen av språkliga redskap som barn använder sig av när de ska förstå och 
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agera i sin omvärld. Inom det sociokulturella perspektivet är det inte rimligt att anta 
att barns egna aktiviteter leder till upptäckande av abstrakta kunskaper om 
omvärlden. Kunskap finns ej i objektet i sig eller i händelserna, utan finns endast i 
våra beskrivningar och analyser, alltså i våra diskussioner om dem. Detta anses 
väldigt svårt att göra på egen hand. Denna teori anser även att läran om hur 
människor lär, aldrig kan begränsas till enbart en metod och/eller en teknik. För även 
om lärare använder sig av den mest kraftfulla teknologin kan den ej lösa lärandets 
problem utan endast ändra villkoren, skriver Säljö. 
 
Vygotsky (Svensson, 1998) som är en företrädare inom det sociokulturella 
perspektivet, menade att barn genom många olika upplevelser också ges möjlighet att 
kommunicera, vilket leder till språkutveckling, som i sin tur hjälper till att utveckla 
tänkandet. Han menade även att barn ofta ska få samtala och samspela med 
människor för att utveckla den kommunikativa förmågan. Genom att barnet i 
varierande situationer får vara aktiv och undersökande tillsammans med andra 
uppstår många kommunikationstillfällen.  
 

2.2 Styrdokument 
 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) skriver att förskolan har som uppdrag att 
främja och ge barnen utrymme för kreativitet och betonar vikten av att barnen ska få 
kommunicera med hjälp av både fantasi, lek, sång och musik, dans och rörelse, bild, 
drama och rytmik. Förskolan ska också stimulera varje enskilt barns språkutveckling 
och väcka nyfikenhet och intresse för både skriftspråket och erövrandet av nya 
kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Detta ska få göras genom lek, utforskande, 
skapande och genom socialt samspel. Barnen ska få iaktta, samtala och reflektera. Ett 
mål är att barnen ”utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att 
kommunicera med andra och att uttrycka tankar” (s.6). Lärarna på förskolan ska ha 
ett demokratiskt arbetssätt där barnen deltar aktivt.  
 
Varje elev ska enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) få möjligheter att 
samtala och därmed utveckla sin kommunikativa förmåga. Läroplanen menar även 
att lek och skapande arbete är viktigt för lärandet och eleverna ska få uppleva olika 
uttryckssätt, så som dans, musik, drama, skapande i bild, text och form. Lpo 94 talar 
även för elevernas demokratiska inflytande på undervisningen, ta eget ansvar och 
vara delaktiga.  
 
Kursplanen för musik i grundskolan (Skolverket B) nämner bland annat att språk och 
musik handlar om ljudkommunikation och har därför flera gemensamma 
beståndsdelar. Ett av målen i denna kursplan är att eleven ska få utvecklas i att 
kombinera musik med till exempel bild, drama, dans och text. Ämnet bild (Skolverket 
C) syftar bland annat till att utveckla kreativitet, lust och skapande förmåga samt att 
kunna framställa, analysera och kommunicera i bilder. Bild fungerar som en artefakt 
för lärande och utveckling och ger barn möjlighet till att formulera frågor och även att 
uppleva och kunna reflektera över både sina och andras erfarenheter. Eleverna ska få 
vetskap om hur bilder kan användas på olika sätt som språk och därigenom utveckla 
sin kommunikation med hjälp av egna och andras bilder genom till exempel samtal 
och analys. Kursplanen talar om vikten av det vidgade textbegreppet och 
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ämnesintegrering. Kursplanen för svenska (Skolverket D) språkar för att eleverna ska 
få möjlighet att utveckla och använda sin förmåga att tala och lyssna. Ämnet svenska 
integrerat med andra ämnen ska utveckla elevernas kreativitet, tänkande och 
kommunikationsförmåga, eftersom kommunikation och samarbete sker genom 
språket. Eleverna ska även få möjlighet att genom drama, rollspel och bild tillägna sig 
och bearbeta skolarbetet. Ett vidgat textbegrepp ska användas i ämnet.  
 

2.3 Tidigare forskning 
 
Inom tidigare forskning har vi valt att dela upp styrdokument, verbal språkutveckling 
och kreativa arbetsmetoder. De kreativa arbetsmetoderna är även de uppdelade i lek, 
drama, musik och dans, och bild.  
 

2.3.1 Verbal språkutveckling 
 
Den verbala språkutvecklingen handlar enligt Svensson (1998) om talspråket, som 
kan delas in i tre delar: funktion som handlar om pragmatik, innehåll som behandlar 
semantik och form som har med fonologi, morfologi och syntax att göra. Pragmatisk 
utveckling betyder att barnet lär sig använda språket i olika sociala sammanhang. 
Både att följa de regler som styr språket, förstå hur språket kan anpassas med till 
exempel ordval, variation och tempo, och hur ord betonas och tolkas. Här kommer 
även samtalsämnen in; hur samtalet styrs i olika riktningar, och turtagning; hur man 
samspelar i kommunikationen och skiftar talutrymmet mellan deltagarna. 
Kroppsspråket räknas även in här; hur man måste få talet och kroppsspråket att 
överensstämma. Semantik betyder ”läran om språkets betydelse” (Svensson, s. 18). 
Det är betydelsen på ord, meningar och satser det syftar till. Detta har stor betydelse 
för läsinlärningen då semantiska brister leder till svårigheter att förstå och tolka vad 
till exempel en text handlar om. Fonologi som hör till språkets form handlar om 
språkljuden i ord. Ett fonem är ordets minsta beståndsdel som man uttalar. Dessa 
fonem sätts ihop till ett ljudande ord. Här ingår även språkets intonation, rytm och 
tonhöjd, alltså prosodin. Fonologi är betydande för läs- och skrivinlärningens 
avkodning och läsförståelse eftersom det handlar om att identifiera ljuden i ord. 
Morfologi handlar om ordens struktur. Ett morfem är den minsta betydelsebärande 
enheten i ett ord, till exempel är det tre morfem i hund-en-s (hundens). Morfologi 
inverkar på läshastigheten, avkodning och läsförståelse. Syntax beskriver hur ord kan 
kombineras för att skapa meningar och satser och hur ordföljden påverkar detta. 
Detta berör läsförståelsen och läshastigheten eftersom man utan en syntaktisk 
förmåga får svårt med avkodningen, då man inte har förväntningar på fortsättningen 
och inte kan dra slutsatser utifrån texten.  
 
Behovet av att förbättra barnens språk, både det svenska språket och eventuellt deras 
modersmål, samt övriga icke verbala språk har blivit starkt uttalat. På grund av detta 
har det runt om i landet på olika högskolor, gjorts flera olika kompetensutvecklings-
satsningar. I dessa ingår det ett vidgat språk- och textbegrepp, vilket innebär att 
musik, rörelser, rytmik, drama, bild och dans är viktiga komponenter i språket 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004).  
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Det talade språket utvecklas då barn får höra mycket talat språk, men även när de får 
möjlighet att själva tala mycket. Detta talar Svensson (1998) om och fortsätter att tala 
om att barns användning av rollekar visar hur pragmatiskt medvetna barnen är. Hon 
menar generellt sett att barn vid 5-års ålder har kommit ganska långt i sin 
pragmatiska utveckling och detta visar sig ofta i rollekar där barnen har längre och 
gemensamma samtal. Barnet kan nu även följa berättelser bättre och även återberätta 
och redogöra för det de upplevt. Svensson menar att barn i 6-års ålder är inne i en 
språkligt aktiv period där de intresserar sig mycket för nya ord, slang, rim och ramsor 
och svordomar. 7-åriga barn har blivit mer medvetna om språket och kan se hur olika 
personligheter kan speglas i språket genom bland annat dialekter och uttryckssätt. 
Språket tas nu mer till hjälp vid problemlösning och för att nå kunskap. Ett sätt att 
arbeta med den verbala språkutvecklingen är enligt Granberg (1996) att pedagogerna 
stimulerar barn till att uttrycka sig i ord och samtala med dem i leken och i vardagliga 
sysslor. Barnen ska få rika tillfällen till att använda och utveckla sitt talspråk genom 
att beskriva, berätta och lyssna på andra. Även rim och ramsor, sång- och danslekar, 
drama och rollekar är viktiga för barnens språkutveckling. Det bör varje dag finnas 
inslag av en kombination av tal, rytm och rörelser. Gröning (2006) skriver att språket 
är grundläggande i skolans undervisning eftersom alla aktiviteter och allt lärande 
genomförs med hjälp av språket. Genom interaktion med andra utvecklas bland 
annat språkets pragmatiska del.  
 

2.3.2 Kreativa arbetssätt 
 
Inledningsvis berättas här lite om kreativitetens betydelse för människan. Vygotsky 
(1995) menar att det är fantasin som är grunden till kreativt skapande och att detta 
möjliggör vetenskapliga, tekniska och konstnärliga skapanden. Han menar även att 
det är denna kreativa aktivitet som kan förändra nuet och skapa framtiden. 
Kreativitet är enligt Vygotsky en mänsklig aktivitet, både inre och yttre, som skapar 
något nytt. Han menar även att skapande är ett oundvikligt livsvillkor och att 
skapandets plats i skolåldern är enormt viktig, eftersom människan kommer att 
behöva kreativitet för att klara sig i världen. Fantasilek som kan sysselsätta barn 
utanför skolan kan även användas i skolan, enligt Dewey (1997). Han menar att ett 
lärande lättare kan ske om barnens naturliga impulser får uttryckas och då krävs det 
fysiska aktiviteter. Lekar får barn att vilja utforska, använda olika material och 
uttrycka sig och denna vilja är medfödd hos alla barn. Skolan ska därför erbjuda 
aktiva sysselsättningar så att både ett intellektuellt och ett moraliskt lärande kan ske. 
Barns fantasi får utlopp i lek och kreativitet och alla människor måste få utlopp för 
sin fantasi för att inte vara understimulerade. Understimulans kan, enligt Dewey, i 
värsta fall leda till missbruk av olika slag.  
 
Nedan redovisas olika kreativa arbetssätt och deras koppling till den verbala 
språkutvecklingen för barn i 5–8 års ålder. Dessa arbetssätt ingår i det vidgade 
textbegreppet som enligt kursplanen (Skolverket D) i svenska ska användas. Barn kan 
uttrycka sin kreativitet genom både lek, drama, musik och dans, och bild. 
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2.3.2.1 Lek 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) diskuterar kring att barn måste 
få möjlighet att vistas i en miljö som sprudlar av glädje, samhörighet, lek, 
kommunikation och lärande. I en sådan lärandemiljö kan man se hur barn utvecklar 
ett lärande genom att diskutera, argumentera och utforska de andra barnens idéer 
och tankesätt. Schwarzman (refererad i Grindberg och Langlo Jagtoien, 2000) ser 
leken som en form av kommunikation eftersom lek kräver en förmåga att kunna 
kommunicera på många plan. Med hjälp av empiriska studier visar Mauritzson och 
Säljö (refererad i Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003) att barn går in 
och ut ur leken med hjälp av kommunikation. Språket används av barn för att skapa 
förutsättningar och villkor för leken, men också för lekens vidareutveckling.  
 
Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) påpekar att när barn leker utmanas de 
intellektuellt, språkligt, socialt och fysiskt/motoriskt. Det är viktigt att barn kan 
kommunicera med varandra när de leker och det gör de genom att själva kunna 
signalera att det bara är en lek och samtidigt kunna tolka de andra barnens 
leksignaler. Jederlund (2002) menar att när barn leker får de naturliga tillfällen till 
att utveckla sitt talspråk tillsammans med andra barn och/eller vuxna. Barn älskar 
när vuxna är med och leker och förutom att lekens innehåll berikas ökar även lekens 
inslag av talat språk. Förskolan försöker att se hela barnet och ge stimulans och 
utrymme för fri lek och skapande verksamhet, det ska skapas möjligheter för barnen 
att tillägna sig språket på experimentell väg. I och med detta menar Svensson (1998) 
att barnets pragmatiska utveckling tränas eftersom språkets regler övas i interaktion 
med andra. Tellgren (2004) framhåller att det talade språket är viktigt och 
meningsfullt eftersom det används som ett redskap av barnen i deras 
kommunikation. Andra redskap i kommunikationen är gester, kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. Dessa kommunikationsredskap används av barn för att hantera olika 
leksituationer tillsammans med andra, till exempel lekens innehåll, deltagare och 
utveckling. Genom konstruktionslekar går barnen igenom olika erfarenheter och 
färdigheter som de har varit med om. De skaffar sig även nya kunskaper om 
verkligheten och bearbetar sina erfarenheter och sin begreppsbildning. Detta 
utvecklar den semantiska språkutveckling, närmare bestämt deras verbala språk 
(Svensson 1998; Ekstrand & Janzon, 1995). Vygotsky (1995) menar att lek är barns 
sätt att kreativt bearbeta det de varit med om på något sätt.  
 

2.3.2.2 Drama 
I LekaSpråkaLära – lärande lek om språk i förskola och bibliotek (Myndigheten för 
skolutveckling, 2004.) berättas om lekforskaren Pellegrini som genom sina studier 
upptäckt att barn som lekt ”fantasi- och dramalekar” blir skickligare på att berätta 
historier, detta för att barnen i leken lär sig att använda språket oberoende av 
sammanhanget. Språket skapar sammanhanget, för handlingen framåt och formar 
lekens roller eller karaktärer. Det finns ett argument för att leken kan tolkas som en 
berättelse och det är att barn brukar tala i imperfekt i lekens inledande, fantiserande 
skede. Ekstrand och Janzon (1995) poängterar att dramalekar kan vara ett alldeles 
utmärkt pedagogiskt hjälpmedel gällande barns ordförståelse, som enligt Svensson 
(1998) ingår i den semantiska utvecklingen.  
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Vedeler (refererad i Myndigheten för skolutveckling, 2003) har genomfört en 
undersökning som visar att barn genom rollekar utvecklar det muntliga språket mer 
än vad andra lekar gör. Barnen i undersökningen var 6 år gamla och använde ett 
verbalt språk som var mer avancerat, då de hade erfarenhet av rollekar till skillnad 
från de barn som ej lekt rollekar. 
 

2.3.2.3 Musik och dans 
Ett barn som i musiken och sången hittar rytmen tar oftast ett stort steg i sin 
talspråksutveckling. Barnens positiva upplevelser i musik leder till stärkt självkänsla 
som bär och motiverar det verbala språket i andra sammanhang. Den fonologiska 
utvecklingen, här särskilt den prosodiska utvecklingen, är mycket viktig för att 
barnen både ska kunna lyssna, förstå och själva skapa sammanhängande tal. Om den 
prosodiska utvecklingen är svag kan det bli ett hinder i barnens förmåga att förstå 
och producera längre yttranden och sammanhängande tal. Därför har de rytmiska 
ramsorna och visorna en viktig roll när det gäller förstärkandet av barns framsteg i 
hantering av talet (Jederlund, 2002). För barn hör språk och sång ihop och blir för 
dem pratsång och sångprat, eftersom både sång och prat består av rytm, ljud och 
melodi. Puls och rytm är viktiga grundstenar i språket (Granberg, 1994). 
 
Lindqvist (2002) förklarar att barn genom språkdans får upptäcka nya ord som de 
kan uttrycka med hela kroppen, där handling följs av ord och ord av handling. 
Uttryck som bredvid, sedan och först, blir tydligare när barnen till exempel ställer sig 
bredvid varandra. Syftet med dansen är att barnen ska få en fonologisk, morfologisk, 
syntaktisk och pragmatisk medvetenhet.  
 

2.3.2.4 Bild 
Alla människor har ett kroppsspråk, ett talspråk och ett skrivspråk. Men Ahlner 
Malmström (1991) lägger här även till bildspråket - det visuella språket, eftersom hon 
anser att alla språkets olika dimensioner hör ihop. Om barn lär sig behärska så 
många dimensioner som möjligt desto bättre blir kommunikationen. Därför är det 
viktigt att barn får möjlighet att i olika aktiviteter utveckla sin totala 
kommunikationsförmåga. Det här betyder att om små barn ritar och målar mycket 
beror det på att det är den enda dimension av språket som de riktigt behärskar. 
Ericsson (1991) menar att genom att låta barn samtala samtidigt som de ritar/målar 
får de insikt i språket och det synliggör att bildskapande utvecklar språkfärdigheter. 
Genom samtal om bilder utvecklas språkets semantik, som Svensson (1998) talar om, 
eftersom bilder hjälper barn att förstå ord och satsers betydelse.  
 

2.3 Sammanfattning 
 
Piaget menar att den kognitiva utvecklingen är grunden till språkutvecklingen medan 
Vygotsky anser det motsatta, att språket bidrar till utveckling av tänkandet. Däremot 
anser båda att barn måste vara aktivt utforskande för att lära (Svensson, 1998). 
 
Lpfö 98 och Lpo 94 skriver båda om att barns talspråk och förmåga till att samtala 
måste få utvecklas. Genom att barnen får vara med och bestämma hur 
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undervisningen ska gå till får de lära sig att ta eget ansvar och kunna föra talan för 
sina åsikter. De kan till exempel vara med och välja bland kreativa arbetssätt. Båda 
läroplanerna framhåller att lek, musik, dans, drama och bild hjälper barnen att 
utvecklas både språkligt och som människa. Kursplanerna påpekar att alla ämnen: 
musik, bild och svenska ska integreras i varandra och skapa en bredare kunskap som 
är ämnesöverskridande. Undervisningen ska hjälpa barnen att få tillfällen till att 
samtala, både genom olika arbetssätt, som till exempel drama, musik, bild, och 
genom att barnen får samarbeta med varandra. Att använda sig utav flera olika 
uttryckssätt i undervisningen, alltså ett vidgat textbegrepp, utvecklas barnen mer 
eftersom de både får se, höra och känna inom olika ämnen. Detta för att bredda och 
öka deras kunskaper.  
 
Verbal språkutveckling och skolans arbete hör ihop på många sätt och utan det ena 
kan inte det andra utvecklas. Barn behöver språk för att kunna förstå det som sägs i 
skolan, och för att kunna lära sig att läsa och skriva måste språket vara befäst. Om 
barn ej får rita, leka, dansa, sjunga och spela musik, eller dramatisera utvecklas inte 
deras språkliga dimensioner. Varje kreativt arbetsområde har olika betydelser för 
barnens språkutveckling, alltså behövs alla dessa kreativa arbetssätt i 
undervisningen.  
 
 

3 Metod 

3.1 Forskningsstrategi 
 
När vi började arbeta med detta arbete undersökte vi vilka metoder som skulle passa 
arbetet bäst. Vi valde då en empirisk och kvalitativ metod som studerats i Stukát 
(2005), eftersom arbetets karaktär är öppen och beskrivande. Då vi ville få större 
förståelse för vår forskningsfråga var den kvalitativa ansatsen som bäst passade, då 
man inom denna ansats försöker ta del av vardagliga erfarenheter. Dessa 
erfarenheter och uppfattningar om vad och hur barn lär sig, ville vi få fram genom en 
enkätintervju som riktade sig till lärare. Detta innebär att vi hade skapat frågor där 
lärarna fick reflektera över vardagssituationer i ett större lärandesammanhang.  
 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Vid starten av denna studie funderade vi kring de datainsamlingsmetoder Stukát 
(2005) nämner. Vi bestämde oss relativt snabbt för att använda enkätintervjuer i 
form av ett ostrukturerat frågeformulär i pappersform. Denna öppna enkätintervju 
delades ut till utvalda lärare. Det strukturerade frågeformuläret i form av enkät 
valdes bort, då detta är väldigt styrt och ej ger plats för öppna svar och kommentarer. 
Risker med enkätintervju som metod kan vara att de tillfrågade ges betänketid, då 
kan svaren bli idealiserade. Resultatet kanske heller inte överensstämmer med 
respondenternas praktiska arbetssätt. Det här var något som vi var medvetna om, 
men valde ändå denna metod då vi ville få fram hur lärarna själva tänker kring 
ämnet. Vi valde bort muntliga intervjuer, då vi ansåg att svaren skulle bli för snabba 
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och ogenomtänkta. Vi kände även att tillförlitligheten som Denscombe (2000) 
diskuterar skulle bli mindre då det finns en risk att en bandspelare inte uppfångar allt 
tal. Respondenten kan också känna en viss hämning då de blir inspelade eller 
filmade. En annan metod man kan använda är observationer, som har fördelen att 
man får se vad som sker, men tyvärr inte varför detta sker (Denscombe, 2000). 
Eftersom syftet i denna studie handlar om tankesätt kring kreativitet och verbal 
språkutveckling, valdes observationer bort, då dessa inte skulle uppfylla syftet.  
 
Enkätintervjufrågorna om begreppen kreativitet och verbal språkutveckling ställdes 
för att få en bakgrund till respondenternas syn på dessa. De övriga frågorna valdes för 
att få en överblick i respondenternas reflektion kring användandet av dessa ämnen. 
För att minska risken för feltolkning av frågorna i enkätintervjun lämnades de först 
ut till en testgrupp bestående av en förskollärare och en klasslärare. Vi valde att göra 
detta muntligt och frågade hur de tolkade frågorna, inte hur de skulle svara (Stukát, 
2005). Trots detta fick vi ändå in ett par frågesvar som feltolkats.  
 

3.3 Urval  
 
Till en början ville vi ge enkätintervjuerna till olika pedagoger så som 
dramapedagoger, musikpedagoger med flera. Men då vi skulle få för få respondenter 
inom samma yrkesinriktning valde vi att istället ge enkätintervjuerna till tio 
förskollärare och tio klasslärare för de tidigare åren. På detta sätt fick vi en större 
bredd på resultatet. Detta är ett icke-sannolikhetsurval eftersom vi inte hade någon 
föreställning om urvalsgruppens synsätt om ämnet. Om vi hade valt att göra ett 
sannolikhetsurval skulle vi ha valt ut lärare som vi visste skulle representera ett 
specifikt synsätt, till exempel endast dramapedagoger. Vi har också valt ett subjektivt 
urval, då vi handplockade ett visst antal lärare på utvalda skolor, som vi visste var 
utbildade till förskollärare och lärare. När detta var beslutat tillfrågades tio 
förskollärare och tio klasslärare i de lägre åldrarna muntligt, och vid deras 
medgivande lämnades enkätintervjuerna. Dessa olika lärare är yrkesverksamma på 
olika skolor inom två kommuner i Svealand.  
 

3.4 Databearbetning 
 
Vi gav respondenterna fem arbetsdagar till förfogande för att besvara enkätintervjun. 
Detta visade sig vara för kort tid då hälften av respondenterna inte slutfört 
frågeformuläret i tid. Vi gav dessa respondenter fyra dagar extra och eftersom vi 
använt gula kuvert till förskollärare och vita kuvert till klasslärare, kunde dessa inte 
identifieras vid databearbetningen, eftersom alla kuvert blandades och öppnades 
samtidigt. Vid sammanställningen av resultatet valde vi att börja med förskollärarnas 
enkätintervjusvar och då gå igenom svaren fråga för fråga. Vi sökte efter likheter och 
olikheter i svaren för att få upp en överskådlig bild av de öppna enkätintervjufrågorna 
(Stukát, 2005). Genom detta söktes respondenternas uppfattningar om hur de ser på 
de berörda ämnena och vad de använder sig av i det kreativa arbetet med barn. 
Samtidigt gjordes en sammanfattning av svaren, som infördes i resultatdelen. Efter 
att vi sammanställt svaren från enkätintervjuerna jämförde vi dessa svar mellan 
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yrkesgrupperna och med vår litteraturbakgrund. Detta för att se huruvida det 
förekommer skillnader i hur förskollärare och klasslärare ser på ämnet, och sedan 
jämföra detta med den tidigare forskningen. Denna jämförelse visar sig i 
resultatanalysen.  
 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 
 
Eftersom begreppen reliabilitet och validitet främst används i en kvantitativ 
undersökning har vi valt att i vår kvalitativa undersökning använda oss av begreppen 
tillförlitlighet och giltighet. Tillförlitlighet, eller reliabilitet, som av Stukát (2005) 
beskrivs vara kvaliteten på den metod som används i undersökningen. Alltså; är 
metoden den bästa för att nå syftet? Denscombe (2000) skriver att om studien ska 
vara tillförlitligt ska samma undersökning kunna genomföras igen av andra 
människor som då kommer fram till samma resultat. Om andra eller vi själva skulle 
göra denna undersökning ytterligare en gång, skulle vi antagligen få något 
annorlunda svar i enkätintervjuerna eftersom respondenterna tillfrågades om sina 
tankar och åsikter. Då dessa är föränderliga kan ej exakt samma resultat uppnås vid 
annat tillfälle från dessa respondenter. Då anonymiteten bryts vid ytterligare 
tillfrågan bör andra respondenter tillfrågas vid upprepad undersökning. Resultatet 
blir antagligen något annorlunda även när andra respondenter besvarar 
frågeformuläret då alla individer tänker olika. Vi är även medvetna om att svaren kan 
skilja sig även med samma respondenter beroende på var och när de besvarar 
frågorna. Kanske var de stressade på arbetsplatsen när de skrev ned sina svar och 
hann då inte reflektera ordentligt över frågorna. Det kan även vara så att de satt 
hemma i lugn och ro, och kunde därför ge en djupare bild av sina tankar. 
Respondenternas humör vid besvarandet påverkar även det hur svaren blir 
utformade.  
 
Giltighet beskrivs av Denscombe (2000) som validitet och handlar om huruvida 
resultatet reflekterar sanningen och verkligheten. Stukát (2005) beskriver giltighet 
som att man mäter det man tänkt mäta. För att öka giltigheten på studien valde vi att 
tillfråga tio personer i varje yrkesgrupp och på så vis få en större bredd och ett mer 
jämförbart resultat. Om vi endast valt ett par inom varje yrkesgrupp hade resultatet 
blivit mindre trovärdigt eftersom vi då endast skulle få enstaka åsikter. För att få en 
bild av respondenternas verklighet ställdes frågor om deras uppfattningar, men vi är 
medvetna om att de kan ha förfinat sina svar och att det kan medföra att resultatet 
inte överensstämmer med verkligheten eller sanningen.  
 

3.6 Etiska ställningstaganden 
 
I denna studie har de etiska principerna varit grundpelare. Vi har utgått från de krav, 
från HSFR Etikregler, som Stukát (2005) beskriver. Genom att studera och handla 
enligt dessa är denna studie etisk försvarbar.  
 
Det första kravet är informationskravet, som påpekar vikten av att deltagarna i 
datainsamlingen görs medvetna om studiens syfte och att medverkan är helt frivillig. 
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Informationskravet innebär även att deltagarna ska bli informerade om resultatets 
användande och redovisning. Detta informerades respondenterna om i det 
missivbrev som följde med i enkätintervjun. I missivbrevet sammanfattades syfte, 
arbetsmetod och kontaktuppgifter till oss och forskningsansvarig gavs. 
Samtyckeskravet uppfylldes då respondenterna blev informerade om valfriheten att 
medverka och avbrytning av medverkan, och även när de själva tog ställning till sitt 
val att delta. I detta krav ingår även att vårdnadshavare ska ge sitt tillstånd om 
respondenterna är barn under 15 år, men eftersom detta inte var aktuellt i vår studie 
har detta inte behövts. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, uppfylldes då inget i 
datainsamlingen och resultatet kan spåras till de medverkande. Missivbrevet 
undertecknades av oss för att säkerställa att vi som arbetar med studien behandlar 
innehållet konfidentiellt och endast använder det till denna studie. Även om 
respondenterna ej kan identifieras, då inga personuppgifter eller arbetsplatser 
nämns, har vi valt att ändå lagra och behandla enkätintervjuerna på så sätt att ingen 
utomstående får tillgång till dem. Detta medvetandegjordes respondenterna om i 
missivbrevet. På så vis har även nyttjandekravet tagits hänsyn till.  
 
 

4 Resultat 

4.1 Resultatpresentation 
 
Här nedan redovisas resultatet av de tjugo enkätintervjuerna som är uppdelade 
mellan tio förskollärare och tio klasslärare för de tidigare åren. Med hjälp av dessa 
enkätintervjuer vill vi finna svar på den forskningsfråga vi ställde i början av studie: 
Hur tänker yrkesverksamma pedagoger kring kreativitet och verbal 
språkutveckling? 
 

4.1.1 Resultat av förskollärarnas enkätintervjuer 
 
Kreativitet 
 
Majoriteten av respondenterna anser att kreativitet till största del består av fantasi 
och när de tillsammans med barnen gör olika saker praktiskt. En av respondenterna 
beskriver att fantasin kan uttryckas genom både bild, konstruktion av olika material, 
dans, sång och drama. Ett annat svar vi fick på denna fråga var att kreativitet är när 
förskolläraren kommer hem efter en dags arbete och känner sig nöjd med hur dagen 
artat sig och att han eller hon har åstadkommit något tillsammans med sin 
barngrupp.  
 

När fantasin får uttryckas genom praktiska aktiviteter, tex när vi 
målar eller bygger i målarrummet. (Citat 1: utdrag från 
enkätintervju: Förskollärare).  
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Användande av kreativitet 
 
De flesta respondenterna menar att de använder kreativitet genom att lyssna på 
barnen och att ha ett inkluderande arbetssätt där barnens intressen och fantasi 
utvecklas på ett naturligt och roligt sätt. En av de tillfrågade ser till att tillhandahålla 
material och skapa en miljö som stimulerar till kreativitet, och medvetet ställa barnen 
inför olika dilemman så att tankeprocessen kommer igång. Ett par respondenter 
skriver att de varje dag försöker få in kreativa aktiviteter med barnen och målning i 
olika former är en bra metod att uppnå det.  
 
Verbal språkutveckling 
 
Verbal språkutveckling är enligt respondenterna att barnen får tala mycket både 
tillsammans och inför andra barn och vuxna i ett socialt samspel. Några respondenter 
nämner att alla barn strävar efter att bli förstådda och därför måste förskollärare visa 
intresse och kunna diskutera med barnen för att nå förståelse.  
 

Som pedagog måste man prata med barnen vart de än befinner sig 
t ex i skogen, inne och på promenaden. Samtalen mellan barn-
vuxen, barn-barn är väldigt viktiga. (Citat 2: utdrag från 
enkätintervju: Förskollärare). 

En respondent svarade att den verbala språkutvecklingen börjar redan på skötbordet 
och en annan beskriver att det innebär att lära sig nya ord och begrepp och därmed få 
en förståelse för dem. Det nämns även att verbal språkutveckling har med munnens 
ljud- och motorikutveckling att göra.  
 
Kreativitetens roll för den verbala språkutvecklingen 
 
På frågan om vilken roll kreativitet har för den verbala språkutvecklingen svarade alla 
respondenter att den har en väldigt stor roll för språkutvecklingen hos barn. Bland 
annat tränas ordförståelse i både rim, ramsor, sånger och i rollekar. Lek och fantasi 
kan hjälpa barnen att våga tala inför andra och även öppna upp deras nyfikenhet för 
nya ord och begrepp. En av de tillfrågade betonar vikten av att inte inskränka på 
barnens kreativa tankar, utan att istället stötta dem i deras kreativitet. Alla 
förskollärarna arbetar kreativt med verbal språkutveckling genom sagoläsning, 
musik, rytmik, målning, ramsor och problemlösning. Barnen får berätta mycket för 
varandra och stärks då i sin roll som berättare. Sagor och sång är ett instrument för 
att få in känslan och rytmen i orden, skriver en respondent. På den här frågan svarar 
en av respondenterna:  
 

Kreativiteten har en mycket stor roll i ett barns språkutveckling. 
Därför är det väldigt viktigt att vi som pedagoger verkligen stöttar 
barnen i deras kreativitet, att vi inte försöker att inskränka på 
deras kreativa tankar mm. (Citat 3: utdrag från enkätintervju; 
Förskollärare)  

 
Kreativt arbete 
 
Respondenterna från förskolorna arbetar med kreativitet på ungefär samma sätt, de 
sjunger och målar mycket med barnen, använder rim och ramsor, sagoläsning, gör 
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rörelser till musik genom till exempel ”Röris” (Friskis&Svettis, 2008) där de dansar 
och gör rörelser till musik, och härmar djurs läten och gångstilar vid skogsvistelser. 
En förskollärare nämner att barnen får sjunga både i grupp och enskilt med mikrofon 
inför de andra barnen. Annat som nämns är rollekar, egna berättelser, klappa 
stavelser i ord och att gå på teater där barnen får vara delaktiga i berättelsen. Flera 
exempel på hur lärarna arbetar är att barnen på ett inkluderande vis diskuterar sig 
fram till aktiviteter och i grupp muntligt redovisar sin del i aktiviteten. Det kan till 
exempel vara att barnen vid demonstrering av pinnar, kommer på att man kan lägga 
pinnarna efter hur långa de är, alltså i storleksordning. Detta sker genom 
diskussioner i barngruppen där pedagogen endast observerar. En annan övning som 
framkommer i svaren är att barnen muntligt berättar om sina målningar och 
teckningar och tillsammans diskuterar sina alster. En respondent påpekar att han 
eller hon i barns lek kan ställa frågor som gör att fantasin flödar och vidareutvecklas.  
 
Övriga tankar 
 
Tre utav tio lärare kommenterade att detta är ett viktigt ämne att reflektera över och 
en av dem nämnde att det borde finnas mycket forskning kring detta. En respondent 
skriver att språket är ett viktigt verktyg som förskolan arbetar för att barnen ska få 
utveckla på bästa sätt. Den sista respondenten önskar att fler förskolor är ute i 
naturen mer eftersom alla har oerhört mycket att lära av naturen. Barnen kan till 
exempel klättra, krypa och hoppa och det ansåg denna är verbal språkutveckling 
genom kreativitet. Övriga sju gav inga övriga tankar.  
 

4.1.2 Resultat av klasslärarnas enkätintervjuer 
 
Kreativitet 
 
De flesta av lärarna anser att kreativitet är när man använder alla sina sinnen och 
uttrycker sin fantasi, sina känslor och tankar genom skapande i olika former. En del 
av lärarna anser att kreativitet uppnås genom inkludering och flexibilitet i 
planeringen. En respondent menar att dessa olika former kan vara dans, teater, 
drama, bild och musik.  
 
Användande av kreativitet
 
Lärarna använder kreativitet bland annat genom att eleverna får vara 
uppfinningsrika, får måla, sjunga, leka, dansa, spela rollspel och använda olika 
material. Respondenterna menar att ett vidgat textbegrepp ska användas i 
undervisningen. Ett flertal av de tillfrågade skriver att ett varierat arbetssätt är ett 
måste. En lärare påpekar att de arbetar tematiskt och integrerar olika ämnen där 
eleverna får samverka med varandra. En annan lärare skriver:  
 

”De flesta barn har en stark kreativ förmåga. Min uppgift är att 
uppmuntra eleverna så att de vågar uttrycka sig på olika sätt. Jag 
försöker lägga in kreativt arbete som knyter an till det aktuella 
arbetsområdet. Det kan t ex handla om bild-arbete, 
dramaövningar, arbeta med lera, göra egna sagor.” (Citat 4: utdrag 
från enkätintervju: Klasslärare). 
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Verbal språkutveckling 
 
Ett rikt språk och stort ordförråd där berättandet är begripligt och har en röd tråd är i 
största allmänhet det som respondenterna anser vara verbal språkutveckling. Ett par 
lärare menar även att eleverna måste utveckla en vilja att våga tala inför varandra. En 
respondent skriver att verbal språkutveckling är när eleven kan sätta ord på tankar, 
åsikter och känslor.  
 
Kreativitetens roll för den verbala språkutvecklingen 
 
När barn får arbeta kreativt använder de sig av alla sina förmågor vilket ger dem 
självförtroende att våga tala inför andra och att kunna uttrycka sina tankar och 
åsikter. Detta är vad de flesta respondenterna anser om kreativitetens roll för den 
verbala språkutvecklingen. En av lärarna påpekar vikten av konkreta exempel och en 
annan menar på att utan inre bilder och upplevelser finns stor risk att eleven får ett 
torftigt språk. Det framkommer också att några lärare ser att eleverna genom 
kreativitet märker att det finns andra uttryckssätt än skrift och tal. Majoriteten utav 
respondenterna menar att muntliga redovisningar och muntligt berättande ingår i 
deras kreativa arbete. Två lärare tycker att muntligt beskrivande av föremål och 
bilder utvecklar den verbala språkutvecklingen på ett kreativt sätt.  
 
Kreativt arbete 
 
Bland de kreativa arbetssätt som respondenterna tar upp är teater, dramatisering, 
bild och sång de stora delarna i de svar vi fått in. En lärare nämner att de i 
livskunskap dramatiserar olika hemsituationer där eleverna hjälps åt att hitta 
beskrivande ord och begrepp. En annan lärare beskriver ett arbete om sagor, där det 
läses upp en saga utan slut och där eleverna sedan själva får måla och skriva ned ett 
eget slut som även berättas inför klassen.  
 
På frågan: ”Berätta om en situation där du arbetat kreativt och barnen fått uttrycka 
sig verbalt” svarar en av respondenterna:  
 

T.ex. när jag en gång valt ut och köpt ett stort antal vykort av 
kända målningar. Jag visade alla bilderna av de kända 
målningarna med föreställande motiv för barnen. Barnen fick välja 
varsitt kort. De fick känna in sig i bilden och skriva en dikt de tyckte 
passade till bilden. De redovisade muntligt genom att läsa upp sin 
dikt samtidigt som de visade vilken bild dikten var skapad utifrån. 
(Citat 5: utdrag från enkätintervju: Klasslärare). 

 
En utav respondenterna fokuserar på annat än kreativitet och språkutveckling:  
 

Har inte tänkt eller gjort det medvetet hittills. /…/ Är dålig på det, 
men eftersom det är min allra första termin som klasslärare har det 
än så länge varit annat att fokusera på. (Citat 6: utdrag från 
enkätintervju: Klasslärare). 
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Övriga tankar 
 
Vid övriga tankar kring ämnet tillägger tre utav tio lärare att kreativitet och fantasi 
skapar möjligheter och ger en lustfylld inlärning. En respondent skriver att det är 
enkelt att förstärka inlärningen genom att använda flera metoder, till exempel genom 
att lyssna, berätta, skriva och illustrera. Övriga valde att ej kommentera ytterligare.  
 

4.2 Sammanfattning av resultat 
 
Förskollärarna tycker att kreativitet är när barnen använder sin fantasi och uttrycker 
sig genom bild, sång, dans och drama och kreativitet används genom inkludering i en 
skapande miljö. De anser att verbal språkutveckling är när barnen talar mycket med 
andra och är något som börjar redan på skötbordet. De menar vidare att kreativitet 
har en stor roll för språkutvecklingen och de arbetar då med ramsor, sånger, rollekar, 
lekar, musik och målande. Klasslärarna anser att kreativitet är att använda alla 
sinnen och uttrycka sin fantasi och sina känslor på olika sätt. Det används genom till 
exempel dans, teater, drama, bild och musik. De menar att det krävs ett 
inkluderande, flexibelt och varierat arbetssätt där det vidgade textbegreppet används. 
Verbal språkutveckling enligt klasslärarna är att ha ett rikt språk och kunna sätta ord 
på tankar och känslor. Genom kreativitet använder eleverna sina förmågor och det 
ger självförtroende till att tala inför andra. Muntliga redovisningar hör till 
majoritetens uppfattning om kreativt arbete som påverkar språkutvecklingen.  
 
 

5 Resultatanalys 
 
I detta avsnitt analyseras resultatet från enkätintervjuerna i en jämförelse mellan 
yrkesgrupperna och mellan resultat och bakgrund kommer att göras.  
 
I resultatet av enkätintervjuerna med förskollärare och klasslärare ser vi både 
likheter och skillnader mellan dessa två yrkesgrupper. Den största likheten är att alla 
tycker att kreativitet har stor betydelse för den verbala språkutvecklingen (se exempel 
i citat 3) och arbetssätt som används är bild, musik och drama. Här syns det att 
lärarna kopplar sitt arbete både till det vidgade textbegreppet och till läroplanerna 
(Utbildningsdepartementet, 1994, 1998). Båda yrkesgrupperna talar för inkludering 
och praktiskt skapande, vilket kan kopplas till Vygotsky som ansåg att barn lär genom 
att vara aktiv i olika upplevelsesituationer (Svensson, 1998). Även Piaget (Säljö, 
2003) menade att barn bör vara aktiva genom laborativt arbete och på egen hand 
upptäcka och utforska nya idéer. Detta påvisar att både kognitivismen och det 
sociokulturella perspektivet ser barnens aktiva utforskande som en förutsättning för 
lärande.  
 
Citat 3 påpekar att kreativitet har en stor roll för språkutvecklingen och att lärare ska 
stötta och inte inskränka på barns kreativitet. En likhet mellan förskollärarnas och 
klasslärarnas sätt att koppla ihop kreativitet med verbal språkutveckling är att de 
arbetar med bild, sång, egna berättelser, rollspel och teater på olika nivåer. Ahlner 
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Malmström (1991) talar om olika dimensioner i språket: kroppsspråk, bildspråk och 
tal- och skriftspråk. Barnen får genom aktiviteter i alla dessa dimensioner: bild, 
rollspel och teater, en chans till kommunikation, som visar sig i citat 4. I sången och 
musiken utvecklas den fonologiska utvecklingen, och då särskilt den prosodiska 
utvecklingen, genom att barnen hör språkets struktur och rytm lättare (Svensson, 
1998; Jederlund, 2002). Detta talar för vikten av användandet av dessa språkliga 
områden inom både förskolan och skolan.  
 
Förskollärarna tycker att lek och kreativitet är att använda fantasin och att göra saker 
praktiskt medan klasslärarna anser att det är att använda sina sinnen och uttrycka sig 
genom skapande. Här talar ju båda yrkesgrupperna om samma sak men med olika 
ord. Att de formulerar sig olika kan bero på att de använder olika formuleringar i de 
olika verksamheterna. Vygotsky (1995) menar, precis som respondenterna, att 
fantasin är grunden till kreativt arbete, så som skapanden inom vetenskap, teknik och 
konst. Han förespråkar också för att kreativitet är ett nödvändigt livsvillkor som 
måste beaktas i skolan. Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) tar även de upp 
vikten av att barn ska få utrymme för sin fantasi. Om barn får leka fantasi- och 
dramalekar utvecklas enligt Pellegrini (refererad i Myndigheten för skolutveckling, 
2004) ett kontextobundet språk som är en del i den semantiska utvecklingen. Flera 
av klasslärarna påpekar att de använder dramatisering i undervisningen och 
förskollärarna att de använder sig mer av rollekar.  
 
Både förskollärarna och klasslärarna talar om metoder för att barnen ska våga tala 
inför andra. Förskollärarna fokuserar här på lekens betydelse medan klasslärarna 
refererar till allt kreativt arbete utan att precisera sig. De berörda författarna har här 
inte nämnt lekens betydelse för tal inför andra, däremot nämns betydelsen för 
språket i stort. Dock menar Vygotsky (1995) att kreativitet är ett måste för barns 
förberedelser inför världen och det samhälle vi lever i. Detta kan syfta till 
användandet av muntligt tal, kreativ problemlösning och samarbete med andra 
människor. Vid problemlösning menar förskollärarna att kreativitet används som ett 
hjälpmedel, och Svensson (1998) talar för att språket, i skolan, inverkar positivt vid 
lösningar av problem.  
 
För att expandera språket så mycket som möjligt arbetar förskollärarna med 
ordförståelse genom lekfulla talaktiviteter och försöker då skapa nyfikenhet för nya 
ord och begrepp. Ett förslag på en sådan aktivitet kan vara språkdansen som 
Lindqvist (2002) talar om, där barnen inte bara hör nya ord, utan får agera dem med 
hela kroppen för att utveckla språket. Klasslärarna talar däremot om att förmedla ett 
rikt språk genom konkreta exempel och skapa inre bilder. En stor skillnad mellan 
yrkesgrupperna handlar om det muntliga. Klasslärarna talar mycket för muntliga 
redovisningar och muntligt berättande medan förskollärarna talar mer för ett 
muntligt samtal tillsammans med varandra. Förskolan fokuserar alltså mer på en 
verbal interaktion mellan barn och vuxna, där klasslärare ser mer till muntlig 
förmedling. Detta visar sig till exempel i citat 2 och 5. Precis som Jederlund (2002) 
och Svensson (1998) skriver, och som det sociokulturella perspektivet anser, är det 
viktigt för barn att både lyssna och själva tala för att kunna utveckla språket. Detta 
finns med i både förskollärarnas och klasslärarnas arbete, men på lite olika vis.  
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Respondenterna talar om språkutveckling i stort men delar inte upp det i de olika 
aspekterna. Enligt Svensson (1998) tränar leken den pragmatiska och semantiska 
utvecklingen i barns verbala språkutveckling. Vi kan se i resultatet att barn får större 
möjlighet till lek i förskolan än i skolan. Barns ordförståelse tränas enligt Ekstrand 
och Janzon (1995) i dramatiseringar och detta ingår i den semantiska utvecklingen 
som Svensson (1998) skriver om. Vedeler (refererad i Myndigheten för 
skolutveckling, 2003) menar även att rollekar ger ett mer avancerat språkbruk. 
Dramatiseringar och rollekar av olika slag används enligt respondenterna både i 
förskolan och i skolan. Inom musik menar Jederlund (2002) att den fonologiska 
aspekten i språkutvecklingen tränas, alltså barnens förmåga att lyssna, förstå och 
tala. Musik är något som används både i förskolan och i skolan, enligt 
respondenterna. När barn språkdansar utvecklas, enligt Lindqvist (2002), både 
fonologi, morfologi, syntax och pragmatik. Språkdans nämns inte utav 
respondenterna, men dans i största allmänhet tas upp. Något som däremot används i 
både förskola och skola är bild, som enligt Svensson (1998) tränar den semantiska 
utvecklingen. Detta påvisar att genom att arbeta inom kreativitetens olika områden 
tränas barns språkutveckling inom de fem olika utvecklingsaspekterna. Däremot 
visar resultatet att respondenterna i denna studie ej nämner dessa olika aspekter.  
 
 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
 
Vi kommer här att föra en kortfattad diskussion kring den metod vi har valt i vår 
studie.  
 
Då vår studie är en kvalitativ studie valde vi en öppen infallsvinkel på 
enkätintervjuerna. På så sätt kunde syftet med denna studie uppnås, att ta reda på 
lärares uppfattningar och tankar kring barns lärande genom kreativitet och verbal 
språkutveckling. Genom att vi ställde öppna ”vad- och hur frågor” besvarades även 
varför frågan av respondenterna. Om vi istället hade använt dessa frågor i en muntlig 
intervju, hade följdfrågor kunnat ställas för att få en fördjupad syn i lärarnas 
uppfattningar och dessutom kunnat be om förklaringar vid behov. Så här i efterhand 
tycker vi själva att det hade varit intressant att göra även observationer av lärarna 
under kreativa aktiviteter. Då hade vi kunnat jämföra enkätintervjusvaren med hur 
det praktiskt såg ut, men då syftet endast gällde uppfattningar skulle syftet behövts 
förändras. För att hålla oss inom ramen för denna studies storlek valdes därför 
observationerna bort.  
 
Vid utdelningen av enkätintervjuerna tyckte vi båda att respondenterna kände sig 
tvingade till att besvara. Kanske beror detta på att det är partnerskolorna som har 
beslutat att de ska ta emot studenter, inte lärarna personligen. Men även på de skolor 
där vi inte är placerade som lärarstudenter kände vi en viss press bland lärarna att 
ställa upp i denna undersökning. De verkade ha svårigheter med att säga nej och 
detta kan ha gjort att svaren eventuellt blivit mindre genomtänkta, då de kanske inte 
ville eller orkade besvara dem. På de skolor där vi varit som studenter blir 

 
 



 -21-   
 
 
 

 

respondenterna påverkade av det, eftersom de har en slags relation till oss. Denna 
påverkan kan vara både positiv eller negativ, då vissa kan bli mer ärliga jämfört med 
andra som kan känna sig hämmade och rädda att bli bedömda.  
 
När vi skrev sammanfattningen av enkätresultaten kom det fram att några av lärarna 
hade missuppfattat vissa frågor och vi diskuterade därför hur vi skulle ha gjort för att 
undvika feltolkning. Ett förslag var att testgruppen kunde ha varit större och/eller 
frågorna mer utförliga. Efter diskussion kom vi däremot fram till att frågorna kanske 
var för öppna och respondenterna på grund av det feltolkat frågorna. Om vi hade 
förklarat frågorna närmare kan de ha blivit för styrda men även om vissa frågor 
feltolkats fick vi ändå fram ett tillräckligt resultat. Några utav respondenter hade 
feltolkat den andra frågan om vad kreativitet är. De svarade där på hur de själva är 
kreativa, istället för vad just kreativitet betyder, som vi ville. Vi nämnde musik, bild 
och drama i missivbrevet och anser då att de borde ha förstått vad det gällde. Om vi 
inte hade definierat att kreativitet innehöll dessa områden, fanns en risk att alla 
respondenter hade feltolkat frågan. Vi upplevde det alltså ganska svårt att formulera 
frågor som inte kunde feltolkas men som ändå inte var ledande. Trots vissa 
feltolkningar har ändå majoriteten av respondenterna tolkat frågorna som vi 
förväntat oss.  
 
När vi tittade igenom resultatet såg vi att nästan alla lärare verkar väldigt införstådda 
i kreativitet och språkutveckling. Men vi frågar oss om deras utsagor överensstämmer 
med deras arbete? Vi ställer oss osäkra till detta, då vi vid samtal med lärare fått höra 
om olika arbetsmetoder men som sedan inte förekommer i deras undervisning. Kan 
det vara så att vissa lärare vid samtal med studenter tänker ut ”rätta” svar istället för 
att berätta hur de egentligen gör. Det kan vara så att de berättar hur de vill arbeta 
men att de av någon anledning inte gör eller kan göra det. Däremot har vi erfarenhet 
av lärare som har mycket idéer som även genomförs praktiskt, alltså finns det många 
lärare som faktiskt arbetar som de säger att de gör. I denna studie vet vi inte hur 
dessa lärare är, om de är sanningsenliga eller förskönande. Det här påverkar 
resultatet, men det är svårt i denna studie att veta hur, då det behöver göras 
observationer för att se om deras utsagor stämmer.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Här nedan följer en diskussion där resultatet knyts samman med bakgrund och syfte 
för att finna svar på ställda forskningsfrågor och på så vis på en överskådlig blick av 
studien. Vårt resultat visar att respondenterna anser kreativitet som viktigt för barns 
verbala språkutveckling och att de använder kreativitet genom att sjunga, leka, måla, 
dramatisera och dansa. Båda respondentgrupperna tar upp inkludering och 
respondenterna i skolan utvecklar det vidare genom att även nämna flexibilitet, 
varierade arbetssätt och det vidgade textbegreppet.  
 
Genom aktiviteter i alla språkets dimensioner som Ahlner Malmström (1991) talar 
om, får alla barn en chans att uttrycka sig kommunikativt. De barn som har svårt för 
tal eller skrift får möjlighet att uttrycka sig i bild eller musik istället. Även några av 
klasslärarna menade att eleverna genom kreativitet får uppleva andra uttryckssätt än 
de vanliga tal och skrift. Detta menar vi är ett väldigt bra exempel på ett inkluderande 
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arbetssätt och det vidgade textbegreppet, där alla barn får vara med oavsett förmågor. 
Enligt definitionen betyder inkludering att ingå som del i viss grupp eller att 
inbegripa. Vi menar att inkludering är att vara en aktiv del i en grupp, det vill säga att 
barnet har medinflytande samtidigt som han eller hon deltar aktivt. Det kan uttrycka 
sig i att barnens intressen är med och styr ett temas innehåll och struktur. I olika 
sammanhang har det visat sig finnas olika uppfattningar om ordet inkludering, både 
dess betydelse och dess uttrycksform. En uppfattning kan vara att inkludering 
innebär att alla barn är med och gör samma sak, men att aktiviteten helt kan 
bestämmas av läraren. Detta anser vi vara ett förlegat synsätt som ej överensstämmer 
med läroplanerna: Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) och Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 1998) som talar för barns inflytande och aktivt 
deltagande. En annan uppfattning kan vara att till exempel alla förskolans barn måste 
vara med för att ett inkluderande arbetssätt ska uppnås. Detta håller vi med om till 
viss del, men vi menar att man även ska arbeta inkluderande inom smågrupper. Vissa 
kan anse att detta exkluderar övriga på avdelningen, men har man till exempel 
åldersgrupper inkluderas barnen inom sina grupper, då de är med och bestämmer 
och är aktiva i sin grupp. Både förskollärare och klasslärare talar som sagt om ett 
inkluderande arbetssätt, det vi inte vet är hur de definierar inkludering då detta inte 
var en fråga i enkätintervjun.  
 
Lärarna verkar enligt enkäterna använda språket till största del som förmedling, 
medan förskollärarna använder språket i samspel med varandra. Detta tycker vi är en 
intressant aspekt som kommit fram i undersökningen, eftersom Vygotsky i det 
Sociokulturella perspektivet menar att språket utvecklas i interaktion med andra 
(Svensson, 1998). Vi ställer oss kritiska till att Piaget inom kognitivismen, eftersom 
han underskattar samspelet med andra. Han vill att barnen ska vara aktiva, men 
aktivt arbete tycker vi kräver interaktion med andra. Vi drar ändå slutsatsen att 
interaktion och samspel med andra barn och vuxna är väldigt viktigt för barns 
verbala språkutveckling. Vi anser att lärare borde fokusera mer på muntliga samtal 
där barnen får tala med varandra istället för endast inför varandra. Diskussioner är 
enligt oss ett väldigt bra arbetssätt när man vill att barnen ska få uttrycka sina tankar 
och samtidigt utveckla den verbala språkutvecklingen. Eftersom det faktiskt är 
möjligt att diskutera kring både ämnen, bild, musik, dans, drama och lek kommer 
språket naturligt in i de kreativa områdena på ett roligt sätt. Detta kan göras både i 
stor grupp, smågrupper eller parvis för att variera arbetssätten och svårigheten av att 
tala inför andra. Att genom kreativa arbetssätt tala inför andra redan från förskolan, 
anser vi vara en bra metod när man vill bygga upp barns självförtroende och mod till 
att stå i centrum för andras uppmärksamhet. Genom att tala om sina kreativa alster, 
menar vi, att barn utvecklar sin förmåga att muntligt förmedla sina inre bilder. 
 
Problemlösning av olika slag är i det aktuella samhället något man ställs inför 
dagligen, både i privatlivet och i yrkeslivet. Det kan gälla både stora och små problem, 
så för att klara sig i världen, precis som Vygotsky (1995) påpekar, måste barn få 
utveckla sin kreativitet. Det framkommer även i vårt resultat att kreativitet används 
vid problemlösning och kreativitet behöver inte vara bara musik, bild och drama, det 
kan även handla om idéer, lösningar och hantering av situationer. Därför anser vi att 
det är viktigt att barn ställs inför dilemman där de tillsammans och enskilt får 
komma med kreativa lösningar. I samhället idag krävs det en förmåga att kunna 
samarbeta i olika situationer med olika människor, och det tycker vi att många 
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människor idag har svårt för. Därför är samarbetsövningar viktiga och genom 
kreativitet kan förmågan till samarbete utvecklas. Även språket tränas då, 
tillsammans med andra i olika situationer, precis som Gröning (2006) skriver.  
 
Något som vi reagerade på var att en av förskollärarna svarade i enkätintervjun att 
kreativitet är när denne kommer hem efter arbetet och känner sig nöjd med dagen. 
Kan det vara så att denne respondent missuppfattat frågan eller helt enkelt anser att 
det är kreativt att ha klarat av dagen? Eller menas det att om dagen klarats av måste 
kreativitet ha använts i arbetet, eller att planeringen har fungerat? Här skulle det ha 
varit intressant att gå tillbaka till respondenten och fråga vad denne menar, men det 
är ju inte möjligt då alla respondenter är anonyma och svaren inte kan spåras tillbaka 
till dem. Vid detta tillfälle hade det varit bra om det handlade om en muntlig intervju 
så vi kunde be om en förklaring. Om vi jämför detta svar med citat 1 som på samma 
fråga svarar att kreativitet är fantasi uttryckt genom till exempel målning, ser vi att 
detta svar handlar mer om vår tolkning av kreativitet. Denna tolkning utgör 
majoriteten av respondenterna, så den tidigare nämnda ”feltolkningen” utgör endast 
en av respondenterna och påverkar därför inte studiens resultat och slutsats.  
 
Ett av citaten (citat 6) visade att fokus ligger på annat än kreativitet och 
språkutveckling. För oss däremot känns det lättare att börja med att arbeta kreativt 
med barn och tycker att det kommer in naturligt i till exempel bokstavsinlärningen, 
som är början till läs- och skrivutvecklingen inom språkutveckling. Genom att denna 
klasslärare inte arbetar kreativt uppfylls ej de krav som Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) ställer om att elever ska få uttrycka sig genom 
både dans, musik, lek, bild och drama. Detta gäller endast en utav respondenterna 
och att de andra klasslärarna verkade arbete mer med kreativitet. Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 1998) påpekar vikten av kreativt arbete i förskolan, där 
barn får kommunicera via musik, sång, dans, rytmik, bild och drama. Vi anser att 
förskollärarna faktiskt använder dessa kreativa arbetsmetoder i sitt pedagogiska 
arbete tillsammans med barnen. Vid diskussion om kreativitet visade det sig att vi 
båda anser att man genom detta arbetssätt kan arbeta mer med det vidgade 
textbegreppet genom bland annat ämnesintegrering och på så sätt skapa ett intresse 
och en förståelse hos barnen för vad, hur och varför de lär sig och även hur allt hör 
samman. Endast en utav klasslärarna skrev om ämnesintegrering, vilket gör att vi 
frågar oss om de övriga inte tänkte på att skriva om det eller att de inte arbetar med 
detta. Inom skolan tar kursplanerna för svenska, bild och musik upp att eleverna ska 
få tillfällen till ämnesintegrerade lärsituationer där det vidgade textbegreppet 
används (Skolverket B, C och D).  
 
I resultatet framkommer inte lek i samma utsträckning som de övriga kreativa 
arbetssätten. Det förvånade oss något, trots att lek inte nämns i 
enkätintervjufrågorna. Vi misstänker ändå att lek inom förskolan är så pass naturligt 
och självklart att alla lärare i denna enkätintervju inte tänkt på att ta med det som en 
kreativ aktivitet. Lärarna i skolan nämner knappt lek alls, vilket vi anser är 
anmärkningsvärt då leken absolut bör finnas med även i skolan eftersom vi menar att 
barn i leken får många tillfällen att träna sitt språk. Tellgren (2004) skriver att 
kommunikation, alltså det verbala språket, hjälper barn att hantera leken. Grindberg 
& Langlo Jagtoien (2000) nämner att vuxnas involvering i barnens lek är en tillgång 
för leken eftersom det talade språket ökar. Däremot anser Piaget inom Kognitivismen 
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att vuxnas inblandning i barns lek är störande för barns utveckling (Säljö, 2003). 
Jederlund (2002) däremot skriver att barn föredrar att vuxna är med i leken. Den här 
diskussionen är intressant då vi kan hålla med båda åsikterna, beroende på hur 
inblandningen ser ut. Utifrån erfarenheter har vi märkt att många barn tycker om när 
en vuxen är med i leken, men det gäller för den vuxne att läsa av barnens signaler 
huruvida de vill att man är med eller inte. En lärare kan genom frågor fördjupa leken 
så att barnen utvecklar sitt inre tänkande och språk mer. Däremot får läraren inte 
styra leken så att barnens egen kreativitet och fantasi hämmas. En utav 
respondenterna menade att en lärares frågor i leken kan gynna fantasin och föra 
fantasin och leken framåt.  
 
Enligt Dewey (1997) är kreativa arbetssätt väldigt viktiga för barn då dessa motverkar 
understimulans som kan leda till ett destruktivt beteende. När vi läste det här 
resonerade vi kring skolor med barn med sociala beteendeproblem. Kan det vara så 
att dessa barn ej får uttrycka sin fantasi och kreativitet? Kan beteendeproblem 
minska om man arbetar kreativt med dessa barn? Det skulle vara intressant att se vad 
som händer om en sådan skola satsar på en dramatisk metod för att motverka 
beteendeproblem genom kreativitet.  
 
Vi menar att kreativitet har betydelse för barns verbala språkutveckling och genom 
diskussioner och analys av litteraturbakgrund och enkätintervjusvar har dessa åsikter 
blivit bekräftade och ytterligare stärkts. Lek, drama, musik, dans och bild inverkar 
positivt på den verbala språkutvecklingen och även på livet i allmänhet. Läraryrket 
kräver, precis som respondenterna inom skolan skriver, ett flexibelt och varierat 
arbetssätt tillsammans med barnen. Vi menar att det innebär kreativitet och att det 
kan användas inom alla ämnen och kan på så vis förända lärandemiljön för barnen 
till en mer stimulerande miljö. Respondenterna inom förskolan nämner ej i ord 
flexibilitet och varierade arbetssätt, men utifrån deras svar framkommer det att de 
arbetar på många olika sätt, detta anser vi kräver flexibilitet. Vi känner nu att vi som 
blivande lärare har ett ansvar i att arbeta kreativt både för den verbala 
språkutvecklingens skull och för den enskilde individens skull.  
 

6.3 Slutsatser 
 
Vi har dragit slutsatsen att de flesta av respondenterna arbetar medvetet med 
kreativitet för att utveckla den verbala språkutvecklingen. De har många tankar och 
uppfattningar om hur de arbetar för att koppla ihop kreativitet med verbal 
språkutveckling. Förskollärarna skrev att de tränar barns språkutveckling främst 
genom att de har sagoläsning och sjunger tillsammans med barnen samt att de får 
rita och måla mycket. Klasslärarna påpekade att de låter barnen få måla, dramatisera 
och dansa. Respondenterna menar att man genom att arbeta kreativt både får ett 
inkluderande arbetssätt och tränar språkutvecklingen på olika nivåer. De verkar 
däremot inte medvetna om språkutvecklingens olika aspekter och hur dessa olika 
tränas genom kreativitet.  
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6.4 Pedagogisk relevans 
 
Vid arbete med barn krävs en förmåga att nå fram till alla barn och eftersom alla lär 
sig på olika sätt krävs ett varierat arbetssätt. Genom kreativitet arbetar man med flera 
uttryckssätt, både visuellt, auditivt och kinestetiskt, och når på så sätt fler barn. Inom 
dessa arbetssätt kan man få in den verbala språkutvecklingen på ett naturligt sätt 
som passar de allra flesta barnen. Detta är väldigt viktigt då lärare enligt 
läroplanerna, Lpo 94 och Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1994, 1998), ska 
arbeta inkluderande och individuellt i sin undervisning. Enligt vår erfarenhet har 
många lärare svårt med detta, men vi tror att om de arbetade mer kreativt skulle 
dessa aspekter nås lättare och mer naturligt. Studiens resultat visar att dessa 
respondenter nämner inkludering i kreativt arbete. Eftersom det framkommit i 
studien att de olika kreativa arbetssätten utvecklar talspråkets olika delar hoppas vi 
att alla lärare är medvetna om detta. Även vi själva kommer medvetet att arbeta med 
kreativitet, eftersom vi tycker att det både är väldigt roligt och viktigt. Vi vill även 
informera andra lärare om olika arbetssätts vikt för barns verbala språkutveckling.  
 

6.5 Tankar kring vidare forskning 
 

• Vi undrar om de tillfrågade lärarna har en djupare medvetenhet om 
kreativitetens roll för språkutvecklingen. Kan det behövas fortbildning för 
lärare inom kreativitet och verbal språkutveckling?  

 
• Det vore även intressant att undersöka hur lärare arbetar praktiskt med 

kreativitet kopplat till den verbala språkutvecklingen, och hur de motiverar 
detta.  

 
• En annan tanke vi har gäller den forskning som finns om kreativitet och verbal 

språkutveckling, då vi anser att det behövs mer forskning som kopplar ihop 
dessa två ämnen.  

 
• Vi funderar också på om denna respondentgrupp är representativ för lärare i 

allmänhet eller om detta resultat handlar om lokala uppfattningar?  
 

• Vi reflekterar även över hur eventuella skillnader i lärares medvetenhet, 
angående detta, skiljer sig mellan lärare som arbetar med flerspråkiga barn 
och lärare som arbetar med enspråkiga barn. Man kan även titta på eventuella 
skillnader mellan relativt nyutbildade lärare och lärare med äldre utbildning.  
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BILAGA 1 

Missivbrev 
 
Verbal språkutveckling genom kreativt arbete 
 
Denna studie är en del utav vårat examensarbete inom kunskapsområdet pedagogik 
på Lärarutbildningen på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi är två studenter, 
Johanna Andersson och Åsa Carlsson, med inriktningarna Lek, lärande och 
utveckling respektive Språk och språkutveckling. Detta ville vi kombinera i 
examensarbetet och kom då överens om att undersöka på vilket sätt kreativt arbete 
gynnar den verbala språkutvecklingen hos barn i åldrarna 5 – 8 år.  
 
Syftet med denna studie är att studera det kreativa arbetet, det vill säga användandet 
av till exempel musik, bild och drama. Vi vill här undersöka hur praktiserande 
pedagoger tänker kring detta ämne och hur de för in det i sitt arbete. Urvalet vi har 
gjort baserar sig på pedagogernas olika kunskapsområden där de arbetar med barn i 
de angivna åldrarna. På detta sätt får vi en större spridning på undersökningen än om 
vi endast undersökt till exempel en viss skola eller en viss sorts pedagog.  
 
Vi har valt att här göra en enkätintervju med valda pedagoger, eftersom vi vill ge dig 
som pedagog tid och möjlighet att reflektera över dina svar på ett sätt som inte alltid 
är möjligt i en muntlig intervju.  
 
Deltagandet i denna studie är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 
medverkan, som är anonym och dina svar kommer ej att kunna kopplas till dig eller 
din arbetsplats. Vi kommer att behandla enkäterna konfidentiellt och resultaten från 
denna studie kommer vi att sammanfatta i examensarbetet.  
 
För ytterligare upplysningar eller frågor, vänligen kontakta:  
 
 
 

________________________  
 
Johanna Andersson: 0739483309, jan05010@student.mdh.se  
 
 
 

________________________  
 
Åsa Carlsson: 0702231618, acn05005@student.mdh.se  
 
 
Handledare på Mälardalens Högskola:  
Carin Benjaminson: 016 105254, carin.benjaminson@ki.se  
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BILAGA 2 

Enkätintervjufrågor 
 

1. Utbildning:  

2. Vad är kreativitet för dig? 

3. Hur använder du kreativitet i arbetet med barn?  

4. Vad innebär verbal språkutveckling för dig? 

5. Vilken roll, anser du, kreativitet har för barns verbala språkutveckling?  

6. Hur kopplar du praktiskt ihop kreativitet och verbal språkutveckling i ditt 

arbete? 

7. På vilket sätt planerar och tillämpar du det kreativa arbetet (musik, bild och 

drama) där barnen får använda språket? 

8. Berätta om en situation där du arbetat kreativt och barnen fått uttrycka sig 

verbalt? 

9. Övriga tankar kring ämnet: 
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