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Syftet med denna studie har varit att undersöka hur åtta förskollärare beskriver barns 
språkutveckling kan främjas av estetiska uttrycksformer. Studien utgår från det 
sociokulturella perspektivet. Som metod har vi använt en kvalitativ undersökning med 
semistrukturerade intervjuer för insamling av data. I resultatet framkommer att variation 
av estetiska uttrycksformer blir en resurs för barn att kunna kommunicera utifrån sina 
egna förutsättningar. I resultatet framkommer också att musik och drama är estetiska 
uttrycksformer som får mindre utrymme än andra estetiska uttrycksformer som 
exempelvis bild i förskolans utbildning. En utmaning som har framkommit i studien är 
att förskollärarna kan välja mellan att erbjuda eller begränsa vilka estetiska 
uttrycksformer som tillhandahålls i förskolans utbildning. Studiens slutsats är att 
förskollärarna behöver diskutera och synliggöra med sina kollegor, om vilka estetiska 
uttrycksformer som får lite utrymme i utbildningen för att minska begränsningen av 
estetiska uttrycksformer.  
_______________________________________________________ 
Nyckelord: Förskola, Estetiska uttrycksformer, Språkutveckling, Samspel 
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1 Inledning 

Den här studien handlar om hur förskollärare arbetar med estetiska uttrycksformer för att 
främja barns språkutveckling. Läroplan för förskolan belyser att barnen ska ges 
möjligheter till att skapa och kommunicera sina tankar och upplevelser genom estetiska 
uttrycksformer vilket omfattar bild, dans, drama, rörelse, form, sång och musik. Barnen 
ska även ges förutsättningar att uppleva varierande material och tekniker för att stödja 
dem i deras utveckling och lärande (Skolverket, 2018). Läroplan för förskolans 
formuleringar angående estetiska uttrycksformer ställer höga krav på förskollärarna och 
deras kompetens i och med att alla estetiska uttrycksformer ska erbjudas i förskolans 
utbildning. Ehrlin (2012) påpekar att det finns en utmaning i erbjudandet av estetiska 
uttrycksformer eftersom förskollärare kan välja mellan att erbjuda eller begränsa estetiska 
upplevelser i förskolans utbildning. 

Arbetet med estetiska uttrycksformer blir ett sätt att skapa olika vägar in till barnens 
lärande och utvecklande av barnens språk. Lindö (2009) hävdar att det är betydelsefullt 
med en variation av kunskapsformer och estetiska uttryck där barnen genom lek och 
skapande kan få möjlighet till att utveckla språket. Under den verksamhetsförlagda 
utbildningen har vi observerat att estetiska uttrycksformer används på olika sätt, vilket gör 
estetiska uttrycksformer till ett intressant ämnesområde att undersöka. Det är också av 
intresse att undersöka hur förskollärare beskriver arbetet med estetiska uttrycksformer 
med fokus på barns språkutveckling. Därför vill vi i denna studie undersöka arbetet med 
olika estetiska uttrycksformer och hur arbetet med estetiska uttrycksformer kan vara ett 
redskap för barns språkutveckling. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta förskollärare beskriver hur barns 
språkutveckling kan främjas av arbete med estetiska uttrycksformer.  

 

• Hur beskriver förskollärare arbetet med estetiska uttrycksformer som ett stöd för 
barns språkutveckling?   

• Vilka kompetenser beskriver förskollärare som betydelsefullt för att kunna arbeta 
med estetiska uttrycksformer? 

• Vilka utmaningar lyfts fram när förskollärare arbetar med språkutveckling och 
estetiska uttrycksformer?  
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1.2 Disposition  

Studien belyser förskollärares beskrivningar om hur barns språkutveckling kan främjas av 
estetiska uttrycksformer. Under rubriken bakgrund introduceras först en 
begreppsdefinition av estetik och estetiska lärprocesser och därefter hur estetik kan vara 
ett redskap för barnens språkutveckling. I bakgrunden kommer även en presentation av 
förskolans läroplan i förhållande till estetik och språk. Därefter kommer en redogörelse 
över litteratursökning som lyfts fram under rubriken avgränsningar i litteratursökning. 
Vidare presenteras i rubriken tidigare forskning estetiska uttryck som en grund för 
språkutveckling samt estetiska uttrycksformer i förskolan. Under rubriken teoretiska 
utgångspunkter lyfts det sociokulturella perspektivet fram i den här studien. Utifrån 
rubriken metod beskrivs hur studien har genomförts vilket omfattar vårt tillvägagångssätt 
när det gäller metod, forskningsdesign, urval, genomförande, analysmetod, studiens 
tillförlitlighet samt etiska aspekter, vilket presenteras i dessa underrubriker.  

Därefter redovisas resultat och analys med utgångspunkt från studiens syfte och 
frågeställningar. Därefter följer rubriken diskussion där studiens resultat diskuteras i 
förhållande till tidigare forskning under rubriken resultatdiskussion.  Vidare presenteras 
rubriken metoddiskussion där en diskussion angående val av metod i studien 
framkommer, efter detta presenteras en slutsats. Avslutningsvis lyfts det fram studiens 
relevans för förskolläraryrket samt förslag på fortsatt undersökning.  

 

2 Bakgrund 

Avsnittet börjar med en definition av estetisk samt estetiska lärprocesser. Därefter, 
underrubriken Betydelsen av språkinlärning, redogörs för relevant litteratur kring 
språkutveckling och estetiska uttrycksformer. Därefter rubriken Estetiska uttrycksformer 
och språkutveckling i förskolans styrdokument. Slutligen presenteras avgränsningar i 
litteratursökning och tidigare forskning om estetiska uttrycksformer och språk samt 
teoretiska utgångspunkter. 
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2.1 Definition av estetik och estetiska lärprocesser 

Enligt Nationalencyklopedin (2020) definieras estetik genom förnimmelsekunskap samt 
läran om det sköna. Enligt Wallerstedt (2015) innefattar begreppet estetik i förskolan att 
barn får använda sinnena i sitt utforskande och skapande, vilket omfattar hörseln, synen, 
känseln, lukten och smaken. Boberg och Högberg (2014) förtydligar att genom att använda 
och kombinera olika sinnen i estetiska lärprocesser levandegörs de kunskaperna som ska 
läras in och de fastnar både i kroppen och sinnet. Boberg och Högberg (2014) menar att 
barn genom estetiska lärprocesser får möjlighet till lärande och kunskap ur olika 
perspektiv. Karlsson Häikiö (2014) påpekar att estetiska lärprocesser bygger på handlingar 
och de kan utformas på ett varierat sätt, vilket inkluderar uttrycksformer som bild, drama, 
musik och dans. Vidare förklarar Karlsson Häikiö (2014) att estetiska lärprocesser omfattar 
kreativitet och fantasi där barnen kan omvandla sina erfarenheter från idéer till en 
skapandeprocess. Barn kan både arbeta i grupp eller på egen hand i en skapandeprocess 
för att vidga sin förståelse för omvärlden (Karlsson Häikiö, 2014). Burman (2014) skriver 
att estetiska lärprocesser är relaterat till upplevelser där det finns ett samband mellan det 
sinnliga och det kroppsliga för att kunna skapa nya kunskaper.  

 

2.2 Betydelsen av språkinlärning  

Karlsson Häikiö (2014) hävdar att estetiska uttrycksformer kan vara ett fundament för 
lärande som inte enbart handlar om estetiska uttrycksformer utan kan exempelvis vara ett 
stöd för barnens språkutveckling. Vidare förklarar Karlsson Häikiö (2014) att genom 
estetiska uttrycksformer kan barnen exempelvis bearbeta och ta till sig information samt 
uttrycka känslor och tankar i det egna skapandet. Estetiska uttrycksformer kan genom Bjar 
och Libergs (2010) förklaring i sin tur kopplas ihop med kommunikation genom att 
uttrycken blir ett sätt att skapa mening, göra sig förstådd och förstå andra utifrån det som 
gestaltas i skapandet.  

Förskolans arbete gällande att utveckla barnens språk och kommunikation kan 
problematiseras utifrån att Forsberg Ahlcrona (2012) hävdar att läroplanen för förskolan 
belyser att arbete ska ske men inte hur det ska genomföras. I och med att det inte framgår i 
läroplanen hur arbetet ska genomföras läggs ansvaret på personalen som arbetar på 
respektive avdelning. Vidare förklarar Forsberg Ahlcrona (2012) att ansvaret handlar bland 
annat om att utforma ett arbetssätt samt söka efter ett innehåll som kan ligga till grund för 
barns utvecklande av sin kommunikativa och språkliga förmåga. Engdahl och Ärlemalm-
Hagsér (2015) lyfter fram vikten av språkinlärning genom att barn som har ett relativt väl 
utvecklat ordförråd vid tre års ålder kan oftare läsa flytande i skolan. Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att de barn som har ett begränsat ordförråd kan få 
svårigheter med läsningen då det är av betydelse att skapa en varierad språklig miljö i 
förskolan där barnen kan utveckla sina språkliga kunskaper. Estetiska uttrycksformer och 
skapandet kan förklaras som en del av barns kommunikativa uttryck vilket gör det till ett 
redskap för att utveckla språket (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 
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Estetiska lärprocesser utgår från barnen i ett individuellt perspektiv vilket Karlsson Häikiö 
(2014) belyser som ett sätt som kan leda till ett lärande som är meningsfullt för barnen. 
Meningsskapande processer lyfter Bjar och Liberg (2010) dessutom fram genom att 
lärande både kan ske med verbala och icke-verbala uttrycksformer. Dessa verbala och icke-
verbala uttryck kan bland annat omfatta tal-och skriftspråket, bilder, film, musik, dans, 
rörelse, gester och mimik. Vilka kunskaper som barn utvecklar beror således på om 
lärandeprocessen sker genom exempelvis av att dramatisera, rita, i skrift förklara eller 
muntligt berätta utifrån ett händelseförlopp. För att en lärandesituation ska kunna bli 
meningsfullt för barn uttrycker Wallerstedt (2015) att det blir betydande att förskolläraren 
uppmärksammar och utgår från det barnen är intresserade av. Men det blir även viktigt att 
förskolläraren erbjuder en variation av material och tillvägagångssätt så att barnen kan 
bygga vidare på sina intressen och vidga sina kunskaper. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2015) hävdar att det blir viktigt att förskollärarna både skapar goda relationer till barnen 
samt utgår från deras förutsättningar. Det handlar framförallt om att barnen ska bli 
bekräftade, inkluderade samt få inflytande i förskolans utbildning för att på så sätt skapa 
en grund för språkliga sammanhang i barnens vardag. Lindö (2009) hävdar att språket är 
ett viktigt redskap, där förskolläraren genom ett verbalt språk, röstläge, tonfall samt 
kroppsspråk kan bjuda in barnen till att delta. Barnens deltagande under estetiska 
aktiviteter så som bild, dans, drama, rörelse, form, sång och musik kan förklaras som 
viktigt då språket utvecklas i interaktion med andra (Lindö, 2009).  

 
 

2.3 Estetiska uttrycksformer och språkutveckling i förskolans 
styrdokument 

I läroplan för förskolan framgår det att “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, 
tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik 
och dans” (Skolverket, 2018, s.14). I läroplanen för förskolan framgår det även att barn ska 
få möjlighet att skapa, forma, gestalta, kommunicera och konstruera genom att tillämpa sig 
av varierande material och tekniker. Skapandet genom olika estetiska uttrycksformer blir 
därmed både en metod och innehåll för att gynna barnens utveckling och lärande. Det lyfts 
även fram att “Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska 
därför lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling i svenska, genom att 
uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt” 
(Skolverket, 2018, s.8). Det framkommer dessutom att barnen ska få förutsättningar att 
utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd. Förskolan ska också sträva mot att barnen 
ska utveckla förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, argumentera och 
kommunicera med andra individer i olika situationer (Skolverket, 2018). 
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2.4 Avgränsningar i litteratursökning 

I sökningen av tidigare forskning användes databaserna SwePub, Eric (ProQuest) och 
Google Scholar. Avgränsningar gjordes i sökningen av vetenskapliga artiklar genom att 
endast söka efter artiklar som är “refereegranskade” eller “peer reviewed”. Vi har även tagit 
hjälp av en bibliotekarie på Mälardalens högskola för att på så sätt få vägledning i sökord 
och avgränsningar för att kunna hitta relevanta artiklar. Avgränsningar har gjorts i Eric 
(ProQuest) vilket innefattar val av “Early childhood education”, “Kindergarten” och 
“Preschool education” för att på så sätt begränsa antal träffar och öka relevans riktat mot 
förskolan. De engelska sökord som har använts är “visual art* language*”, “aesthetic* 
language* preschool*”, “study of drama”, “study of dance* child*”, “drama* AND teach*”. 
De svenska sökord som gav träffar är “förskol* estetik* språk*”, “förskol* musik*”, 
“undervisning* OCH esteti* förskol*”, “förskol* OCH undervisning* OCH musik*”. Vi 
granskade även för oss relevanta uppsatser och referenslistor för att finna vetenskapliga 
tidskrifter som kunde vara användbara och relevanta.     

 

2.5 Tidigare forskning 

Detta avsnittet inleds med studier som undersöker estetiska uttrycksformer i förskolan och 
vilka utmaningar som finns i arbetet med estetiska uttrycksformer. Därefter presenterar vi 
studier som undersöker relationen till språkutvecklingen och olika estetiska 
uttrycksformer. Detta presenteras i underrubrikerna estetiska uttrycksformer i förskolan 
och estetiska uttryck som en grund för språkutveckling. 

2.5.1 Estetiska uttrycksformer i förskolan 

Utbildningen i förskolan inkluderar arbete med estetiska uttrycksformer där Pramling och 
Asplund Carlsson (2008) hävdar att barn kan få möjlighet att utveckla sina kunskaper och 
förmågor både inom estetiska uttrycksformer men även utvecklandet av nya kunskaper i 
andra ämnen. Ehrlin (2012) lyfter fram att estetiska uttrycksformer är betydande för barns 
utveckling eftersom barnen kan utveckla fantasin och kreativiteten i sitt skapande. Barnen 
kan dessutom genom leken använda sig av olika estetiska uttrycksformer där de kan få 
möjlighet till kommunikation och kunskap i en samvaro med andra. Estetiska 
uttrycksformer lyfter även Ehrlin (2012) fram som ett sätt för barnen att gestalta, 
kommunicera samt erfara världen. 

Det finns en utmaning kring hur arbetet med estetiska uttrycksformer kommer till uttryck 
då Ehrlin (2012) lyfter fram att förskollärarna kan välja mellan att begränsa eller att öppna 
upp för vilka estetiska upplevelser som blir möjliga i förskolans utbildning. Vidare förklarar 
Ehrlin (2012) att förskollärarnas syn på estetik och estetiska uttrycksformer påverkar hur 
betydande undervisningen blir i praktiken för barnens utveckling och lärande. Lagerlöf och 
Wallerstedt (2018) påvisar i deras studie att förskollärarna upplever en osäkerhet kring 
estetiska uttrycksformer. Denna osäkerhet kan bero på att förskollärarnas utbildning 
exempelvis inte fokuserar på estetiska uttrycksformer i den grad som är nödvändigt för att 
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kunna uppnå en trygghet i praktisk handling. Vidare hävdar de att uttrycksformen musik 
kan vara ett exempel på ett uttryck som får mindre plats i förskolans utbildning, vilket kan 
förklaras genom att förskolläraren begränsar musik-och sång-aktiviteter på grund av en 
otrygghet. Lagerlöf och Wallerstedt (2018) menar att olika ämnesområden har lyfts fram 
allt tydligare i läroplan för förskolan som exempelvis naturvetenskap, matematik och 
språk. Men hur estetiska uttrycksformer tillämpas och vilka begrepp som ska tydliggöras i 
samband med exempelvis musik framgår inte i läroplanen. 

Det är betydande att förskollärarna besitter en teoretisk kunskap, praktisk 
handlingskunskap samt didaktisk medvetenhet vilket Ehrlin (2012) lyfter fram. 
Undervisningen sker enligt Ehrlin (2012) när förskollärarna är didaktisk medvetna. 
Därmed kan det skapas goda förutsättningar för lärandet. Dock är det viktigt att reflektera 
över undervisningstillfället för att på så sätt utveckla innehållet i förskolans utbildning. 
Därför är det viktigt att skapa en variation av estetiska aktiviteter och tillvägagångssätt där 
barnen kan uppleva och utvecklas på olika sätt, vilket blir betydande för barnens lärande 
(Ehrlin, 2012). 

2.5.2 Estetiska uttryck som ett redskap för språkutveckling 

Chang och Cress (2013) hävdar att barnen använder bildskapande som ett sätt att 
kommunicera erfarenheter, tankar eller förstå omvärlden. En ömsesidig dialog mellan barn 
och vuxna om barnens visuella konst lyfts fram som viktigt för att kunna utmana barn till 
nya språkliga kunskaper. Det handlar framförallt om förskollärarens förmåga att ställa 
frågor till barn om deras skapande för att på så sätt kommunicera om något som 
intresserar dem. Vidare förklarar Chang och Cress (2013) att det är av vikt att visa ett 
intresse för barnens bildskapande i det kommunikativa samspelet. Därför är det viktigt att 
låta barnen leda konversationen samt att förskollärare ställer frågor och följdfrågor till 
barnen så att samtalet utvecklas och på så sätt främja barnets tänkande och 
språkutvecklingen (Chang & Cress, 2013).  

För att främja barns språkutveckling i kommunikationen belyser Chang och Cress (2013) 
vikten av att nyttja ett komplext språk där barn kan utmanas ytterligare i sina 
språkkunskaper. Det är således viktigt att kombinera frågor, upprepningar samt utvidgning 
av komplext språk för att kunna upprätthålla kommunikationen tillsammans med barn och 
på så sätt skapa språkutvecklande sammanhang. Enligt forskare är det av betydelse att 
barn får möjlighet att uttrycka sig samt att förskolläraren utgår från barns perspektiv 
(Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2009). Det är 
nödvändigt enligt Pramling Samuelsson et al. (2009) att utgå från barns perspektiv och 
intressera sig för deras utsagor för att samtalen med barnen ska kunna bli givande och leda 
till ett lärande. Pramling Samuelsson et al. (2009) menar att vuxna kan uppmana barn att 
rita en teckning utifrån ett lärandeobjekt vilket blir ett sätt att synliggöra barns förståelse, 
där barn kan förklara tankar om sitt bildskapande. Därmed lyfts det fram att tecknandet 
blir ett fundament för samtal tillsammans med barnen som utgår från barns perspektiv.  

Estetiska uttrycksformen musik lyfter Ehrlin (2012) fram som ett redskap för att skapa 
språkliga erfarenheter. Detta kan förklaras mer ingående genom att barnen exempelvis får 



 7 

ta del av olika sånger i förskolan där begrepp lyfts fram som inte ingår i barnens aktiva 
ordförråd. Vidare förklarar Ehrlin (2012) att barnens ordförråd kan underbyggas av de 
erfarenheter som musikaktiviteter innefattar vilket handlar om erfarenheter av språkliga 
mönster som meningsuppbyggnad, språkljud samt språkrytm. Ehrlin (2012) framhåller att 
musikaktiviteter där sången är i fokus kan det vara fördelaktigt att illustrera sånger med 
rörelser eller bilder för att på så sätt skapa ett samband mellan begrepp och kontext för att 
främja begreppsförståelsen. Samtal kring begrepp och dess innebörd blir då viktigt för 
barnens förståelse.  

Harris (2010) lyfter fram att musik har en betydelsefull roll inom området för 
kommunikation, språk och läskunnighet. Interaktionen mellan vuxna och barn kan 
beskrivas som nyckeln till att främja språkutvecklingen genom musik. Det gäller då att 
vuxna exempelvis gör barn delaktiga i samtal kring musik och arbetar aktivt med att 
uppmuntra utvecklingen av lyssnande färdigheter för att därigenom förstärka barns 
ordförråd. Vidare förklarar Harris (2010) att under musikaliska aktiviteter använder barn 
även kroppsliga rörelser på ett naturligt sätt, vilket medför att barnen kan uttrycka både 
tankar och känslor som ord inte kan uttrycka. Barnen har dessutom en naturlig medfödd 
inställning till rytm, vilket blir ett användbart redskap för att utveckla lyssnar-, tal- och 
skrivfärdigheter eftersom barnen kan bli insatta i både rytmen och mönstren i tal- och 
skriftspråket.  

Drama kan ligga till grund för lärande enligt Möllenborg och Holmberg (2014) som 
framhäver att kroppsliga rörelser och uttryck skapar ett redskap för inlärning. Kroppen kan 
vara ett instrument för lärande där gester, verbalt uttryck och rörelser blir ett sätt att 
kommunicera en känsla av det som ska dramatiseras. Wee (2009) lyfter fram att lärandet 
genom drama som uttrycksform kan exempelvis omfatta en representation utifrån ett 
lärandeobjekt, där den vuxne uppmanar barnen att gestalta lärandeobjektet. Detta kan 
förtydligas genom att förskolläraren exempelvis uppmanar barnen att låtsas vara ett lejon, 
och med frågor och kommentarer till barnen så synliggörs barnens förståelse och därmed 
en grund för fortsatt lärande. Dramaaktiviteter kan enligt Wee (2009) ses som en grund 
där barnen kan skapa en djupare förståelse av ett aktuellt ämne genom en kroppslig 
förnimmelse, vilket kan handla om en förståelse av ord och begrepp. Enligt Greenfader och 
Brouillette (2013) kan drama stödja barn till en bättre förståelse för både handlingen och 
känslor hos olika karaktärer även om barnen inte har kunskap om alla ord och begrepp. 
Genom att barn använder sina kroppar och röster för att dramatisera karaktärernas ord 
och handlingar skapas det en känsla för barnen om hur samspelet mellan karaktärerna 
gestaltar situationer som framkommer i berättelsen. Om barn under en längre tid 
dramatiserar olika berättelser kan barn därmed utveckla en starkare förståelse av ordens 
innebörd (Greenfader och Brouillette, 2013). 

Drama i undervisningen hävdar Möllenborg och Holmberg (2014) kan medföra att fokus 
riktar in sig på processen, istället för produkten. Wee (2009) framhäver att förskollärarens 
sätt att förhålla sig och arbeta med drama i undervisningen påverkar hur uttrycksformen 
främjar barnens lärande. När förskolläraren exempelvis innehar ett ledarskap där fantasi 
och respekt för barnens idéer kommer till uttryck skapar det förutsättningar för ett 
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lärande. Besitter förskolläraren tillräckliga kunskaper om drama som uttryck samt vilka 
strategier som kan användas blir det även ett sätt för att kunna främja dramatisering och 
dess fortgång. Strategier som förskollärarna kan arbeta med enligt Wee (2009) är bland 
annat brukandet av öppna frågor, förstärka kroppsliga uttryck samt entusiastiska svar på 
barnens idéer. Det handlar alltså om att i interaktion och samkonstruktion med barnen 
skapa en framväxande berättelse i dramatiseringen där förskolläraren kan inta olika roller 
för att gynna och motivera barnen till ett lärande som utgår från barnens perspektiv. 
Vidare förklarar Wee (2009) att utan kunskap om drama och strategier i framförandet 
skapas därmed brister i undervisningen. Dock kan det påpekas att det inte krävs en 
utbildning i drama för att kunna använda det som undervisningsform utan det handlar 
framförallt om en vilja att pröva något nytt, och en strävan efter professionalitet i och med 
att drama är en uttrycksform som förskollärarna ska erbjuda barnen i förskolan. 

Dans och rörelse hävdar Lai Keun och Hunt (2006) inte bara handlar om fysisk aktivitet 
och koordinationsförmåga, utan det kan även vara ett sätt att integrera exempelvis 
matematik, vetenskap och språk. Vidare förklarar Lai Keun och Hunt (2006) att dans alltså 
kan betraktas som ett sätt för barnen att utvecklas kognitivt. Lärandet kan exempelvis 
handla om barnens utvecklande av ett ordförråd för olika rörelser, och genom rörelserna 
kan barnen i sin tur skapa en förståelse för orden. Genom att förskollärarna integrerar 
rörelser och gester med diskussioner kring karaktärer och teman under dans och drama 
aktiviteter skapas goda förutsättningar för barnen att redan i tidig ålder utveckla viktiga 
kunskaper om läskunnighet och berättande (Greenfader & Brouillette, 2013). Dans som 
uttrycksform påpekar Lindqvist (2010) omfattar ett samspel med andra människor där 
interaktion och kommunikation skapar förutsättningar för gemensamma riktlinjer för 
dansens rörelsemönster. För att underlätta för barnens förståelse belyser Lai Keun och 
Hunt (2006) att bilder kan vara ett redskap och ett komplement på de rörelser som ska 
gestaltas och därmed förstärka ordens innebörd i dansens praktiska utövande. Bilder 
menar Lindqvist (2010) blir ett redskap för att stimulera barns förståelse utifrån barnens 
tankar och idéer och därmed gör det meningsfullt för barnen. 

 

2.6 Teoretiska utgångspunkter 

Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Säljö (2014) lyfter fram att 
ett sociokulturellt perspektiv utgår från att vi människor använder redskap för att uppfatta 
världen. Redskap kan vara intellektuella (som språket) eller fysiska. Fysiska redskap kallas 
för artefakter. Exempel på artefakter är till exempel penna och papper vilket är skapat av 
människan för att kunna tillfredsställa ett behov. Fysiska redskap har även en inverkan på 
individens tänkande och handlande där Jakobsson (2012) hävdar att individen kan 
medverka till att utveckla redskap genom att tillägga nya tillämpningar i det praktiska 
handlandet. Ett sociokulturellt perspektiv utgår enligt Säljö (2014) alltså från att vi 
människor inte står i direkt kontakt med omvärlden, utan människor använder fysiska och 
intellektuella redskap. Redskap blir i sin tur en del av vårt tänkande och föreställningar 
som även formas i den kultur som frodas i sociala sammanhang. Under arbetet med 
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estetiska uttrycksformer använder barn olika material som redskap för lärande och 
utforskande av världen. Dessa redskap kan exempelvis vara lera, penna, papper (bild, 
skapande) och gosedjur (drama). De fysiska redskapen blir alltså en del av barnens lek för 
att förstå omvärlden tillsammans med andra barn. Barn använder språket som 
intellektuellt redskap under arbete med estetiska uttrycksformer för att kommunicera med 
andra barn och vuxna, och därigenom kan barns språkutveckling gynnas.   

Språk är ett viktigt redskap inom det sociokulturella perspektivet vilket Ehrlin (2012) lyfter 
fram som en förbindelse mellan människan och omvärlden. Detta beror på att sociala 
interaktioner som människan befinner sig i bidrar till utveckling och förändring i 
individens sätt att tänka och handla. För att kunna skapa en grund i vårt språk är det 
betydande att barn tillsammans med andra i sin omgivning får erfara och använda språket 
under arbete med olika estetiska uttrycksformer. Lärande kan alltså ses som ett socialt 
fenomen som både kan ske individuellt och i relation till en social praktik. Samvaron med 
andra ur ett lärandeperspektiv handlar således om att varje individ är bärare av olika 
kunskaper som i sin tur blir en del av ett samlärande (Ehrlin, 2012). Estetiska 
uttrycksformer kan betraktas som en social aktivitet vilket kan ses som en resurs i att 
utveckla språket tillsammans med andra.  

Begreppet proximal utvecklingszon är något som Säljö (2014) lyfter fram som betydande 
inom det sociokulturella perspektivet. Den proximala utvecklingszonen kan beskrivas som 
avståndet mellan vad en individ klarar på egen hand utan stöd av andra, och vad en individ 
klarar av med stöd från en vuxen eller kapabla kamrater. Detta kan förtydligas genom att 
med stöd och handledning från omgivningen kan problemet lösas som hade varit svårt att 
klara av på egen hand. Dock krävs en anpassning i den kommunikativa förklaringen på 
problemlösningen eftersom barnen ska kunna förstå och vara mottagliga för 
kommunikationens innebörd. Barnens mottaglighet och förståelse grundar sig på att 
förklaringen ska vara förankrat i barnens tidigare erfarenheter för att barnen på så sätt ska 
kunna ta till sig kunskaper och insikter (Säljö, 2014). Förskollärares kommunikativa 
kompetens kan möjliggöra barns språkutveckling i arbetet med estetiska uttrycksformer. 
Förskollärare kan exempelvis vidga barns ordförråd genom att använda ord och begrepp 
som inte ingår i barns aktiva ordförråd.  

I analysen används begreppen redskap, utvecklingszon samt sociala interaktioner för att 
tolka och förstå resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet.  

3 Metod 

I avsnittet beskrivs och motiveras studiens metod utifrån rubrikerna forskningsdesign, 
urval, genomförande, analysmetod, studiens tillförlitlighet och etiska aspekter. 

3.1 Forskningsdesign 

I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ ansats. Bryman (2011) belyser att det finns 
två ansatser som kan användas under en studie, kvalitativ eller kvantitativ. Utifrån syfte 
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och frågeställningar bedömde vi att den kvalitativa ansatsen var bäst lämpad för studien. 
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärarna beskriver arbete med estetiska 
uttrycksformer som kan främja barnens språkutveckling. För att ta reda på detta gjordes en 
kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer, där förskollärarna beskrev 
tankar och åsikter. Bryman (2011) lyfter att semistrukturerade intervjuer skapar utrymme 
för att kunna ställa följdfrågor och förtydliga den information som förskolläraren delger, 
vilket blir ett sätt att lyfta fram deras perspektiv. 

 

3.2 Urval 

Studiens syfte utgår från förskollärares perspektiv och därför valde vi att tillfråga 
förskollärare att medverka i studien. Vi utgick från ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) 
lyfter fram att ett bekvämlighetsurval innefattar att deltagarna i studien är personer som är 
tillgängliga för det specifika tillfället. Sammanlagt blev åtta förskollärare intervjuade. Vi 
tillfrågade förskollärare som vi har haft tidigare kontakt med och som vi uppfattade kunde 
bidra med kunskap relaterat till studiens frågeställningar.  

 

3.3 Genomförande 

Vi valde att skicka mail till två förskolor med en förfrågan till förskollärare att medverka i 
studien, vilket blev ett sätt att se om det finns möjlighet att genomföra en datainsamling till 
vår undersökning. För att få svar på om förskollärarna var intresserade av att delta i 
undersökningen skickades ett missivbrev gällande förfrågan om deltagande (se bilaga 2). I 
missivbrevet fanns information om studiens syfte samt etiska ställningstaganden som 
beaktas i undersökningen och utformningen av resultatet. Vi fick därefter svar från 
respektive förskola med ett godkännande till medverkan i studien, där det var två förskolor 
som var intresserade av att delta i intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes på de 
intervjuade förskollärarnas respektive förskola. Intervjuerna genomfördes i ett lugnt rum 
som förskollärarna själva hade valt och där det inte fanns barn som kunde vara ett 
störningsmoment. Intervjuerna pågick i 30 minuter och ljudinspelning användes för att 
kunna vara aktiva lyssnare samt kunna ställa följdfrågor för att få tillgång till mer utförliga 
svar. Fördelarna med ljudinspelning enligt Bjørndal (2005) är att den insamlade data från 
intervjuerna kvarstår. Materialet kan bearbetas flertal gånger och därmed kommer 
uppmärksamheten kunna ligga på förskollärarens beskrivningar av ämnet. Detta kan skapa 
en djupare insikt av det som lyfts fram under intervjuerna. Intervjuerna transkriberades 
därefter för att kunna sammanställa det slutgiltiga resultatet av det insamlade materialet. 
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3.4 Analysmetod  

Datainsamlingen resulterade i en stor mängd textmassa utifrån transkriberingar av 
förskollärarnas beskrivningar. För att få en struktur och välja relevant data ur textmassan 
användes en tematisk analysmetod i denna studie. Den tematiska analysmetoden beskriver 
Bryman (2011) handlar om att identifiera olika teman och subteman i en text, vilket kan 
genomföras genom en noggrann läsning och anteckningar för att skapa ett underlag till att 
organisera kärnteman. För att ordna och kategorisera data i denna studie har vi utgått från 
en tematisk analysmetod som strategi där vi letade efter repetitioner och teman som 
återkommer i texten, men även likheter och skillnader. Det handlar således att hitta 
samband och identifiera nyckelord för att sedan skapa teman utifrån de som är 
återkommande i texten (Bryman, 2011). 

I resultatet och analysen har det sociokulturella perspektivet fungerat som ett underlag för 
hur resultatet tolkas och förstås. Förskollärarnas beskrivningar har i sin tur kopplats till 
vad som är centralt i det sociokulturella perspektivet för att kunna främja barnens 
språkutveckling vilket omfattar redskap, utvecklingszon samt sociala interaktioner.  

 

3.5 Studiens tillförlitlighet  

Det finns fyra delkriterier som studiens tillförlitlighet utgår ifrån. Delkriterierna omfattar 
enligt Bryman (2011) trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Studiens 
trovärdighet grundar sig på att intervjufrågorna (se bilaga 1) har utformats på så sätt att 
frågorna utgår från frågeställningar samt studiens syfte. Denna studie utgår från en 
kvalitativ ansats vilket omfattar en undersökning med en mindre grupp människor i 
anslutning till en organisation. I och med undersökningen riktar sig mot en mindre grupp 
människor kan inte resultatet överföras och generaliseras till andra miljöer och kontexter. 
Studiens pålitlighet har som utgångspunkt i en strävan efter en fullständig öppenhet i alla 
faser i arbetsprocessen, vilket omfattar en redogörelse av bland annat beslut om 
undersökningspersoner samt studiens problemformulering, vilket denna studie avser. 
Slutligen har vi i denna studie beaktat konfirmering vilket enligt Bryman (2011) innebär att 
forskare har kontroll över sina värderingar för att inte påverka undersökningens resultat 
avsevärt för därigenom sträva efter objektivitet. Dock går det inte att frambringa 
fullständig objektivitet eftersom utförandet således påverkas av egna värderingar som 
skribenten innehar. 

3.6 Etiska aspekter 

Utifrån ett etiskt perspektiv har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets (2017) 
forskningsetiska riktlinjer, vilket omfattar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
förskollärarna har informerats om att deltagande i undersökningen är helt frivilligt, samt 
att de har rätten att när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och 
utan några negativa konsekvenser. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i 
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undersökningen har möjlighet att själv besluta om sin medverkan i studien, vilket vi har 
beaktat. Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till då data som samlats in under 
undersökningen har förvarats oåtkomligt för obehöriga. I resultatet kan vi inte garantera 
informanternas anonymitet. Däremot kodar vi materialet/data så att det inte kan relateras 
till enskild person. Vi använder oss av bokstäver för att skilja dem åt och inte deras riktiga 
tilltalsnamn eller initialer på det. Slutligen har nyttjandekravet beaktats vilket handlar om 
att den data som är insamlat endast får användas för studiens syfte. 

 

4 Resultat och analys  

I följande avsnitt presenteras studiens resultat genom en sammanställning av 
förskollärarnas beskrivningar angående hur arbetet med estetiska uttrycksformer kan 
främja barns språkutveckling, samt vilka kompetenser som ses som betydelsefulla för att 
kunna arbeta med estetiska uttrycksformer och språkutveckling. Materialet kommer 
presenteras utifrån tre rubriker vilket omfattar språkfrämjande arbete med estetiska 
uttrycksformer, förskollärarens kompetenser för arbete med estetiska uttrycksformer och 
utmaningar i arbetet med estetiska uttrycksformer och språkutveckling. Efter respektive 
rubrik följer en tillhörande analys där resultatet tolkas och förstås i förhållande till det 
sociokulturella perspektivet och tidigare forskning.  

Citerande av förskollärarnas beskrivning markeras med blockcitat i resultatet och benämns 
med informant A-H.  

 

4.1 Språkfrämjande arbete med estetiska uttrycksformer  

 
Alla respondenter som intervjuades hävdar att de har språkutveckling i åtanke under 
spontana och planerade aktiviteter i relation till estetiska uttrycksformer. En respondent 
beskriver att estetiska uttrycksformer kan betraktas som en social aktivitet och det är i det 
sociala samspelet med andra som barns språkutveckling främjas: 

 

I allt du gör behöver du tänka språkutveckling, jag tänker inte specifikt utan hur pass öppen i 
frågorna du är och hur pass intresserad du är och vilka frågor du ställer och hur du sätter ord på 
de så tränas ju språket hela tiden. Och jag tänker i de estetiska är ju ganska sociala aktiviteter 
det bidrar till att det lockar flera och språkutvecklingen främjas ju genom de sociala samspelen 
med andra. Det smittar lite granna det här kooperativa lärandet, de får du in ganska lätt också 
och det gynnar ju språket väldigt mycket (Informant C).  

Respondenterna försöker exempelvis utvidga barnens språk genom att förmedla ett 
relevant språk under arbete med estetiska uttrycksformer tillsammans med barnen. Under 
en intervju framkommer det att ett nyanserat språk kan till exempel vara att benämna 
”färgen röd istället för den färgen” för att på så sätt utveckla barnens språk på ett begripligt 
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och meningsfullt sätt under arbete med bild och skapande. En respondent beskriver 
arbetet med språkutveckling och estetiska uttrycksformer:  

Vi arbetar med att det vi kallar språkbada barnen i alla situationer under dagen, att utvidga 
deras språk i lärandesituationer gällande estetiska uttrycksformer. Vi försöker hela tiden sätta 
ord på och få fram de korrekta begreppen för att utvidga barnens språk. Det gör vi i alla 
aktiviteter (Informant A).  

En annan respondent lyfter dessutom fram att det blir viktigt att ha i åtanke att barnen 
befinner sig under en utvecklingsprocess, därför kan det vara viktigt att lyfta fram ord och 
begrepp som kan anses som självklart för många men inte för andra, som exempelvis 
”kotte” om det används som redskap under arbete med bild och skapande tillsammans 
med barnen. En respondent lyfter fram vikten av att anpassa språket utifrån barns nivå: 

Det är inte självklart att alla barn vet vad en kotte är. Det kan kännas som en självklarhet att alla 
barn vet vad de är, så det gäller att man som förskollärare stannar upp och använder även de 
små orden och begreppen under estetiska aktiviteter. Att man planerar också för att alla barn 
kanske inte har en förståelse för alla saker man jobbar med (Informant G).  

 
Det framkommer under intervjuerna att barn kan utveckla språket under alla estetiska 
uttrycksformer. Det framkom att estetiska uttrycksformer blir ett redskap för barn att 
gestalta kunskaper genom olika uttryckssätt där barnen kan reflektera och använda alla 
sinnen i sitt utforskande. En aktivitet som en respondent arbetar med är exempelvis att 
barnen fick utforska en citron genom att använda kroppen och sinnena såsom lukt, smak, 
syn och känsel. Vidare förklaras att barn under arbete med estetiska uttrycksformer 
använder kroppen som redskap för att skapa förståelse vilket en av respondenterna 
betraktar som en del av arbete med estetiska uttrycksformer:  

Dels tänker jag att det är att man kan jobba på olika sätt med barnen, det är ju inte bara bild och 
dans, utan man utgår från barnen och vad de är intresserade av i estetik, och att man får ta det 
på deras nivå och att man jobbar mer med kroppen (Informant D).  

 

En respondent beskriver att genom att arbeta med estetiska uttrycksformer får 
förskollärare möjlighet att utmana barn språkligt genom att förskolläraren ställer frågor 
och reflekterar med barnen utifrån deras upplevelser och sinnesintryck. Barn kan 
exempelvis gestalta sin kommunikation genom måleri, tecknande, lera eller bygg och 
konstruktion. Alla respondenter arbetar aktivt i ateljén där målande och tecknande ligger i 
fokus. Arbetet med bild som uttrycksform beskrivs av en respondent som möjliggör barns 
språkutveckling genom att barnen kan få utforska och använda olika redskap som pennor, 
penslar och färger under bild aktiviteter. Flera respondenter beskriver att redskapen blir 
ett sätt för barn kan kommunicera genom estetiska uttrycksformer. Barnen kan exempelvis 
rita eller måla utifrån sina perspektiv och återberätta sina tankar genom det projekt som 
förskolan arbetar med, vilket är språkutvecklande enligt respondenterna. En respondent 
påpekar att det är betydande som förskollärare att vara genuint intresserad och vilja veta 
och försöka förstå vad barn vill förmedla i sitt skapande, för att på så sätt utmana barnen 
till språkliga kunskaper: 
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Vi dokumenterar, vi tar upp det på reflektionsskärmen, vad har ni gjort i den här processen när 
ni måla. Då får vi ju tillsammans och barnen berätta att här gjorde vi de där. Måleri för oss är 
där de kan berätta för andra kompisar vad de gjort (Informant E). 

En respondent framhäver att barns språkutveckling gynnas genom arbete med olika 
estetiska uttrycksformer där barnen kan uttrycka sina kunskaper och färdigheter, vilket blir 
extra viktigt när barn inte har utvecklat ett verbalt språk. Respondenten hävdar att barns 
språkutveckling kan gynnas av dramatisering där förskollärarna till exempel kan lyfta fram 
värdegrundsfrågor för att göra det förståeligt och begripligt för barnen genom praktiskt 
gestaltande och diskussioner kring ämnet. En respondent lyfter fram att drama ses som en 
estetisk uttrycksform som kan stödja barns språkutveckling. Som exempel anger 
respondenten dramatisering av berättelser med en handdocka:  

Vi använder ju också berättandet ganska mycket, och då försöker vi lägga till mycket bilder, 
handdockor där vi själva gör lite roller (Informant G). 

Det framkommer under intervjuerna att drama är en estetisk uttrycksform som behöver 
lyftas fram och arbetas mer med i ett språkstimulerande syfte. Drama förklarar en 
respondent som ett sätt för barn att bli delaktiga och uttrycka sig med hela kroppen som 
exempelvis vid dramatiserande av bockarna Bruse. Det framkommer även att böcker 
såsom bockarna Bruse kan vara en utgångspunkt för att arbeta med estetiska 
uttrycksformer och språkutvecklande i och med samtal kring bokens innehåll. Vidare 
förklarar respondenterna att samtal om böckerna kan även ligga till grund för att integrera 
estetiska uttrycksformer vilket kan omfatta bland annat drama, bild och musik. En 
respondent beskriver: 

Nu har vi börjat prata mycket om böcker och det tycker jag också hör till estetiska 
uttrycksformer och använda boken på ett annat sätt, och de är ju väldigt viktigt för 
språkutvecklingen. Bokläsning är en sån sak där man kan prata om bilder och vad som händer i 
bilderna i boken med barnen och dramatisera sagan (Informant D). 

Arbetet med bokens innehåll beskriver en respondent är mer vanligt i ateljén än arbete 
med dramatiserande. 

Under sångaktiviteter beskriver respondenterna användning av föremål som redskap för 
att gynna barns språkutveckling. Föremålen kan till exempel omfatta gosedjur som 
representerar och inspirerar barnen till olika sånger. Några respondenter beskriver att 
gosedjur kan blir ett sätt för barn att veta vad de sjunger om, vilket blir ett tydliggörande 
för ord och begrepp och därigenom kan barnen öka en förståelse för språket. En 
respondent beskriver arbetet med gosedjur:  

Vi tar fram en låda med olika gosedjur. Det blir ganska konkret, när vi sjunger om ekorren så ser 
barnen ekorren och då blir det också konkret för barnen när vi ska visa vilka vi ska sjunga om 
(Informant D). 

Det framkommer av flera respondenter att sång som estetiskt uttryck och sångernas texter 
är något som kan arbetas mer med för att kunna sätta ord på textens betydelse och 
innebörd, och därmed främja barns språkutveckling. 

Det lyfts fram som viktigt att komplettera sång med både bilder och TAKK som stöd för att 
tydliggöra sångens innebörd. Flera respondenter påpekar vikten av att använda 
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uttrycksformen sång eftersom barn genom exempelvis rim och ramsor kan få förståelse för 
ord genom att leka med språket på ett lustfyllt sätt. en respondent lyfter fram rim och 
ramsor: 

Angående ramsor och rim där känner jag att man skulle kunna bättra sig även för små barn att 
använda sig av rim och uppbyggnaden av ord. Att de får höra de från början (Informant G).  

Under flera intervjuer framkommer det att TAKK som stöd är ett komplement till det 
verbala språket och ett sätt att arbeta genom att förtydliga och utveckla barns språk 
ytterligare i olika estetiska aktiviteter, exempelvis under en sångaktivitet. Att använda 
TAKK som stöd blir ett sätt att försöka få det likvärdigt för alla barn och en strävan efter att 
göra det förståeligt och begripligt för barnen. Det framkommer av en respondent att ett 
redskap för att förklara ord och begrepp kan vara bildstöd för att på så sätt underlätta för 
barns förståelse under arbete med estetiska uttrycksformer. En respondent beskriver att 
ansvaret ligger hos förskollärarna att erbjuda barn olika estetiska uttrycksformer för att 
utveckla språket: 

Det ligger i mitt ansvar att få till den här tiden att barnen ska få chans att vara med och påverka 
sin vardag och sitt språk. Alla barnen har ju rätt till ett språk och då är det upp till mig att hitta 
dem olika uttryckssätten så att barnen kan göra sina röster hörda (Informant E). 

Det framkommer att det är betydande att diskutera ord och begrepp efter en sångaktivitet 
för att på så sätt sätta in orden i ett sammanhang, där bilder kan användas som ett redskap 
för att förtydliga orden för barnen. Sångsamlingen kan bli en introduktion till dans enligt 
en respondent. Detta beror på exempelvis att sångerna kan kompletteras med bilder och 
rörelser som förtydligar orden vilket är ett språkfrämjande arbete. TV-skärmen 
(reflektionsskärm) har även använts tillsammans med barn för att visa olika dansrörelser. 
Respondenterna beskriver att de använder sig av olika program för att visa dansrörelser 
där barnen kan härma och ta stöd i sitt gestaltande.  

 

4.1.1 Analys  

I analysen av förskollärarnas utsagor framkommer det att arbete med måleri och 
bildskapande blir ett sätt för barnen att utveckla språket genom att förskolläraren 
reflekterar tillsammans med barnen om deras skapande alster. Barnen kan exempelvis 
genom estetiska uttrycksformer kommunicera med hjälp av måleri, tecknade, lera eller 
bygg och konstruktion. Ehrlin (2012) beskriver begreppet kommunikation eller att 
kommunicera genom nyttjande av tal, sång, språkljud, ljud, spel på instrument, rörelse och 
mimik. Vidare förklarar Ehrlin (2012) att det blir av vikt att erbjuda olika estetiska 
uttrycksformer så att barnen individuellt kan utvecklas tillsammans med andra. Detta kan 
kopplas till det sociokulturella perspektivet genom att det är under ett kommunikativt 
samspel med andra som språket kan vidgas. När barnen använder exempelvis måleri för 
att kommunicera med andra används även redskap (penna, papper) som i enlighet med det 
sociokulturella perspektivet blir ett sätt för barn att förstå omvärlden (Säljö, 2014).  

I analysen av förskollärarnas utsagor framkommer det att förskollärarnas arbete i ateljén 
med barn medför att barnen kan uttrycka sig utifrån sina perspektiv, där de kan återberätta 
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sina tankar utifrån det som gestaltas i skapandet. Det framkommer även att det är viktigt 
för barnen i sitt skapande att ha en vuxen som är intresserad, ställer frågor till barnen och 
försöker förstå vad barnen vill förmedla, för att på så sätt få en utgångspunkt och en insikt 
för att stimulera barnen ytterligare i sitt språk. Chang och Cress (2013) hävdar att samtalen 
med barnen där förskolläraren ställer frågor, utgår från barnens berättande samt lyfter 
fram ord som betraktas som komplexa blir en viktig del i arbetet för att kunna utmana och 
vidga barnens språkliga kunskaper. Vi analyserar detta i relation till det sociokulturella 
perspektivet genom användandet av begreppet den proximala utvecklingszonen. Denna 
koppling kan göras genom att förskolläraren lyssnar och därigenom få ta del av barnens 
erfarenheter och kunskaper. Förskolläraren kan därefter anpassa sin kommunikation 
utifrån barns förståelse och på så sätt exempelvis lägga till ord och begrepp som inte ingår i 
barns aktiva ordförråd.  

I analysen av förskollärarnas utsagor framkommer det att en närvarande förskollärare som 
ställer frågor till barnen om deras upplevelser och sinnesintryck i exempelvis drama 
aktiviteter vilket blir betydande för att kunna utmana barnen språkligt. I analysen av 
förskollärarnas utsagor framkommer det även att drama är ett sätt för barnen att kunna 
uttrycka sig med hela kroppen genom exempelvis dramatiserande av sagoböcker. Detta kan 
vi analysera i förhållande till det sociokulturella perspektivet genom att drama bygger på 
interaktion och kommunikation för att kunna skapa ett samspel och uppbyggnaden av 
lekens karaktär, där barnen lär sig av varandra men även utveckla språket tillsammans. 
Förskollärarens samtal med barnen under drama aktiviteter förstår vi även skapar 
förutsättningar till att utmana barnen till språkliga erfarenheter. Inom det sociokulturella 
perspektivet (Säljö, 2014) betonar betydelsen av språket som redskap för tänkande och 
samtal. Genom samtalet ges barn möjlighet att både skapa och förmedla kunskaper för att 
kunna utveckla språket under arbete med estetiska uttrycksformer tillsammans med andra. 

I analysen av förskollärarnas utsagor framkommer det att använda olika redskap i 
sångaktiviteter kan vara viktigt för att tydliggöra för barnen om vad sångtexten handlar 
om, där gosedjur och handdockan exempelvis kan förtydliga ord och begrepp. Utifrån det 
sociokulturella perspektivet belyser Säljö (2014) att redskapen blir ett hjälpmedel i vårt 
tänkande och föreställningar som skapas tillsammans med andra i omgivningen. 
Jakobsson (2012) hävdar att redskap i barnens omgivning är sammankopplade i en 
ömsesidig relation, där redskapen har en inverkan på människans tänkande och 
handlande. Handdockan och gosedjur är redskap som användes för att gestalta sagor och 
berättelser för att det ska bli lustfyllt för barnen, samt vara ett redskap för språkutveckling. 
Vi analyserar att beskrivningen av en handdocka och gosedjur som redskap därmed 
kopplas till det sociokulturella perspektivet. Förskollärarna beskriver att de arbetar med 
redskap vilket blir ett sätt för barnen att förstå omvärlden. 

I analysen av förskollärarnas utsagor framkommer det att TAKK som stöd är ett 
komplement till det verbala språket under exempelvis sångstunden för att stödja 
kommunikationen och underlätta för barnens språkförståelse och lärande. Utifrån det 
sociokulturella perspektivet kan kroppen vara ett redskap för lärande. I analysen av 
förskollärarnas utsagor framkommer att uttrycksformen musik kan vara ett sätt för 
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förskollärarna i sitt arbete att introducera dans och rörelser för barn och därmed förstärka 
ord med kroppen som redskap. Analysen visar att förskollärarna använder kroppen som 
redskap för att tydliggöra språket för barn genom TAKK som stöd eller genom dans och 
rörelse. Vi kan analysera detta utifrån det sociokulturella perspektivet genom att 
kroppsliga rörelser kan bli ett redskap för språkinlärning eftersom kroppen kan användas 
som redskap för att symbolisera ord och begrepp och på så sätt bli språkfrämjande.  

Analysen av förskollärarnas utsagor framkommer det att förskollärarna använder bilder 
och rörelser för att förstärka ordens innebörd under sång aktiviteter. Harris (2010) 
påpekar att en interaktion mellan vuxna och barn skapar goda förutsättningar till barns 
språkutveckling genom att barnen får vara delaktiga, lyssna samt i samtal om sångtexterna 
kunna vidga ett språkligt ordförråd. Detta kan vi analysera i relation till det sociokulturella 
perspektivet genom att barn dels får använda språket som redskap där samtal om 
sångernas texter blir ett sätt att förtydliga ord. Proximala utvecklingszonen genom att ord 
och begrepp lyfts fram som inte ingår i barnens aktiva ordförråd, där det är betydelsefullt 
att utgå från barnens tidigare erfarenheter. Analysen visar att sång kan vara en central del i 
arbetet för barnens erfarande av språket, där olika estetiska uttrycksformer och TAKK som 
stöd kan kombineras för att kunna möta alla barn och skapa ett språkutvecklande arbete.  

 

4.2 Förskollärarens kompetenser för arbete med estetiska 
uttrycksformer  

Det framkommer av flera respondenter att det är viktigt som förskollärare att vara 
närvarande, inneha en didaktisk medvetenhet samt vara medforskande när barnen 
använder sig av estetiska uttrycksformer för att därigenom kunna gynna 
språkutvecklingen. En respondent beskriver att det handlar framförallt om att använda den 
kommunikativa kompetensen genom att samtala med barnen under och efter aktiviteter. 
Ett reflekterande arbetssätt med barn betonar flera respondenter som en viktig kompetens 
för att utmana barn språkande. En respondent förklarar:   

Jag tänker, när du sätter ord och samtalar i det barnen gör så bygger det ordförråd och 
begreppsbildningar och de får chansen att reflektera så att det blir en förståelse för deras 
skapande, och det tänker jag i alla former i vad vi än gör. Att du är närvarande och medveten 
och medforskande med dem så kan du hjälpa dem att sätta ord och bygga upp. Ta musiken det 
är ganska häftigt, även om du inte har det verbala språket men sjunga hela meningar kan de 
göra med hjälp av musiken och främja språkutvecklingen (Informant C). 

En respondent påpekar betydelsen av att vara närvarande som förskollärare eftersom 
barnens språk kan vidgas genom att sätta ord på fenomen i barnens vardag:  

Så länge man är närvarande vuxen som vidgar språket och sätter ord på begrepp så kan vilken 
situation som helst vara en språkutvecklande lärprocess. Det handlar om vad vi erbjuder barn 
för verktyg i de olika aktiviteterna (Informant A).  

Det lyfts fram som betydande att vara medveten som förskollärare och att ställa sig frågan 
på vilket sätt egna kunskaper kan bidra och tillföra ett lärande. Om kunskaperna inte finns 
hos förskolläraren beskrivs det som viktigt att utveckla dessa kunskaper för att lärandet 
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inom estetiska uttrycksformer ska bli så meningsfullt som möjligt för barnen och gynna 
deras språkutveckling. En respondent hävdar att hur språkutvecklande en aktivitet blir 
beror på förskollärarnas medvetenhet: 

Jag brukar tänka med att benämna exempelvis liten pensel, smal pensel, vilken färg det är, hur 
känns det att måla, är det kladdigt? Att man inte hamnar i fint och fult (Informant D).  

En respondent framhäver att det är betydande att som förskollärare att inte tänka att barn 
har gjort ett ”klotter” utan istället sätta sig in i vad barnen har gjort i sitt estetiska 
skapande. Därmed förklaras det som viktigt att genuint fundera på vad barnen vill 
förmedla för att på så sätt få en utgångspunkt för att kunna utmana barnen ytterligare i sitt 
språk. En respondent framhäver att det är viktigt att erbjuda en variation av estetiska 
uttrycksformer när barn inte har utvecklat ett verbalt språk, så att barnen i sin tur kan få 
förutsättningar till en god språkutveckling. Det framkommer exempelvis under 
intervjuerna att barn kan utveckla sin språkliga förståelse genom drama och sång där 
förskolläraren samtalar, använder kroppsspråk och tonlägen i sitt gestaltande, vilket 
barnen kan försöka efterlikna. En respondent uttrycker att det är viktigt att vara 
närvarande och engagerad: 

Det viktigaste är ju att jag pratar med barnen om vad de har gjort, och att jag har en 
kommunikation med det här barnet som håller på med nå saker för att sitter jag bara bakåtlutad 
och tittar på barnen så sker ju inte mycket språkutveckling, utan jag måste ju hela tiden prata 
med barnen under estetiska aktiviteter och ha en dialog och lyssna framförallt vad är det dem 
säger (Informant F).  

Flera respondenter framhäver att förskollärarens kompetens av att att ställa frågor till barn 
samt kompetensen att sätta ord på saker och ting påverkar barnens förutsättningar till att 
utveckla språket under arbete med estetiska uttrycksformer. Vidare förklarar en 
respondent att barn befinner sig på olika språkliga nivåer så det är betydande att skapa 
sammanhang under arbete med estetiska uttrycksformer där barnen inte bara lär sig av 
vuxna utan barnen kan även lära av varandra: 

Men även att barn på olika språkliga nivåer får möta varandra för att vidga språket, det är inte 
bara vi vuxna som är språkliga förebilder utan även alla som möter varandra. Man utmanas av 
varandra och lär sig av varandra (Informant A). 

Det framkommer från flera respondenter att det är viktigt att dela in barngruppen i mindre 
grupper under arbete med estetiska uttrycksformer för att kunna möta barn utifrån deras 
nivå för att på så sätt kunna se och höra alla barn, samt för att kunna vara med i barnens 
upptäckande i deras estetiska skapande. En respondent lyfter fram betydelsen av mindre 
barngrupper: 

Det är ju just det här att det är stora barngrupper, att man måste bryta ner barngruppen i 
mindre grupper så att jag får tiden att sitta med varje barn i en liten grupp. Jag tror att man 
behöver kolla på barngruppen och vad de behöver, för oftast kanske inte tiden finns för att gå in 
på varje individ, men ibland kanske man måste sätta sig ner och titta på varje individ också för 
att se om man har missat nått eller om det är något som behöver läggas till så att alla barn ska få 
möjlighet att utveckla språket. För de kan kanske vara lätt att missa dem barnen som inte syns 
och hörs så mycket, men det är kanske dem som behöver hjälp med språket extra mycket 
(Informant F). 
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4.2.1 Analys  

I analysen av förskollärarnas utsagor framkommer det kompetenser som anses 
betydelsefulla i arbete med estetiska uttrycksformer vilket innefattar didaktiskt 
medvetenhet, medforskande samt att vara närvarande och inneha en kommunikativ 
kompetens. Dessa kompetenser omfattar till exempel samtal tillsammans med barnen 
under arbetet med estetiska uttrycksformer för att främja barnens språkutveckling. Utifrån 
det sociokulturella perspektivet betonar Säljö (2014) att det är i interaktionen med 
människor som kunskaper bildas och genom att exempelvis använda andras ord och nyttja 
dessa för att skapa mening i ett socialt samspel. Analysen visar att när förskolläraren 
använder sin kommunikativa kompetens och ställer frågor till barnen om vad barnen gör i 
sitt skapande kan förskolläraren synliggöra ord och begrepp som kan vidga barnens 
ordförråd. Vidgande av barnens ordförråd genom samtal med barnen under arbete med 
estetiska uttrycksformer kan vi koppla till det sociokulturella perspektivet och begreppet 
proximal utvecklingszon vilket Säljö (2014) och Jakobsson (2012) betonar. Vi kan även 
analysera detta till det sociokulturella perspektivet i och med att fokus ligger på språket 
som redskap under arbete med estetiska uttrycksformer som exempelvis bild, dans, drama, 
rörelse, form, sång och musik samt interaktion med andra för att på så sätt att förstå 
omvärlden och erfara språket. Språket som redskap kan relatera till förskollärarnas utsagor 
om det kooperativa lärandet och interaktionen mellan människor där estetiska 
uttrycksformer ses som gynnande för språkutvecklingen. 

 

4.3 Utmaningar i arbetet med estetiska uttrycksformer och 
språkutveckling  

Alla respondenter har olika erfarenheter om hur estetiska uttrycksformer har använts och 
introducerats under förskollärarutbildningen. Det lyfts bland annat fram att utbildningens 
utformning har varierat beroende på deras examensår. Respondenterna som tog examen 
mellan 90-och 00-talet fick exempelvis möjlighet att spela gitarr eller piano under 
utbildningen. En respondent lyfter fram hur förskollärarutbildningen såg ut på 1990-talet: 

Ja, för vi hade ju helt annan utbildning mot vad ni har nu. Vi hade instrumental musik, drama, 
rörelse, bild och form allting sånt ingick i vårat schema. Då fick man prova på alla sätt att 
uttrycka sig. Vi hade instrumental musik och gruppmusik. Vi fick lära oss antingen gitarr eller 
piano (Informant F).  

Detta blir en kontrast i jämförelse med respondenterna som tog examen efter år 2010 då 
instrument inte ingick i utbildningen. Dock kan det påpekas att under en av intervjuerna så 
framkommer det att instrument har använts under utbildningen år 2017, där spelandet av 
ukulele var ett krav för att få godkänt i musik. En respondent påpekar därmed att det 
handlar om vilken del i Sverige som utbildningen genomförs och vilket fokus det finns på 
specifika ämnen inom estetik. Utifrån intervjuerna framkommer det att en av 
utbildningarna hade en hel termin med estetik i fokus, en annan utbildning schemalagt 
kontinuerligt medan andra fick ta del av estetik under en kurs i utbildningen. 
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Under intervjuerna framkommer det att förskollärarutbildningen har medfört en 
introduktion till estetik, men upplevelsen som respondenterna beskriver att en utmaning 
är att tillämpa estetiska uttrycksformer från teori till praktisk handling:  

Jag skulle vilja säga att utbildningen jag gick var för bred så det handlade mycket om eget 
intresse att ta tillvara på estetiska uttrycksformerna. Vi hade fältstudier och uppgifter, men inte 
på samma sätt som utbildningen ser ut idag. Det var generellt, man skulle gå ut och titta på hur 
man arbetade med de estetiska uttrycken i fältstudien men vi fick ingen kunskap i hur man 
använde de olika modelleringsverktyg tex lera, vilka typer av papper man använde när man 
målar med olika typer av färg. Tyvärr (Informant A). 

En av respondenterna uttrycker att estetiska uttrycksformer får olika fokus under 
förskollärarutbildningarna vilket innebär att det gäller att vara nyfiken, intresserad och 
själv vilja lära sig samt lära sig tillsammans med kollegor för att få ny kunskap. En annan 
respondent lyfter fram att det gäller att ha kontinuerliga samtal med kollegor för att kunna 
vidga sina erfarenheter och fördjupa sig inom arbete med estetiska uttrycksformer. En 
utmaning som lyfts fram är att alla som arbetar i ett arbetslag kan ha olika intressen och 
engagemang kring de olika estetiska uttrycksformerna, och där kan det uppstå en skillnad 
och en utmaning i hur personalen förhåller sig och arbetar med dessa uttrycksformer:  

Det finns utmaningar i allt vi gör. Det jag kan tycka att utmaningen vi står inför är att alla inte 
brinner för de estetiska uttrycksformerna. Vi har olika förmågor och olika intressen även som 
vuxna och där kan jag se att det finns en skillnad. Jag är inte en pedagog som brinner för ateljén 
och då blir det en skillnad när jag går in i ateljén kontra när en av mina kollegor som är 
intresserad går in. Då handlar det om att vi vuxna måste lära av varandra och samarbeta och få 
en samsyn (Informant A).  

Flera respondenter framhäver att det är viktigt att hitta ett gemensamt arbetssätt och en 
samsyn där alla uttryckssätten blir representerade, vilket blir likvärdigt för barnen. Det 
handlar om att personalen ska komplettera och stötta varandra så att alla estetiska 
uttrycksformer erbjuds under utbildningen i förskolan, och att de kan lära av varandra. En 
respondent beskriver att personalen inte tar tillvara på varandras kompetenser vilket 
betraktas som en utmaning. Det framhävs av flera respondenter att det blir viktigt att 
känna en trygghet och ha modet att pröva olika estetiska uttryck på egen hand och inte 
bara förlita sig på kollegornas kompetens. Att ta initiativ själv kan kopplas till musik, 
drama och dans vilket lyfts fram som estetiska uttrycksformer som får mindre utrymme i 
utbildningen. En respondent lyfter fram en utmaning att våga ta initiativ: 

 

Ja alltså om det gäller musiken och dansen så tror jag det finns en utmaning i pedagogens roll 
och hur mycket man vågar själv och hur mycket man själv tar initiativ till att skapa 
sammanhanget med musiksamling eller dans. Drama det kanske är för att det inte finns så 
mycket kompetens kring det riktigt och att man inte tar tillfälle för de. Det kan ju också vara 
sådana här våga grejer. Jag kan ju säga att jag är mer bekväm med att stå och dansa och göra en 
dans eller sjunga istället för att gå in i en karaktär (Informant B). 

En respondent lyfter även fram en utmaning i att alla inte har gått utbildningen för att lära 
sig grunderna i TAKK som stöd, vilket kan skapa en skillnad för barn i vem de möter i 
arbete med estetiska uttrycksformerna och därmed ges barnen olika förutsättningar.  
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4.3.1 Analys  

I analysen av förskollärarnas utsagor framkommer det utmaningar i att skapa trygghet, att 
ta eget initiativ till att arbeta med alla olika estetiska uttrycksformer. Det betraktas även 
som en utmaning att använda estetiska uttrycksformer från teori till praktisk handling. 
Kunskap inom estetik och estetiska uttrycksformer som förskolläraren besitter bidrar 
enligt Ehrlin (2012) till undervisningens utformning, och påverkar i sin tur barnens 
möjligheter till utveckling och lärande. Analysen visar att förskollärarutbildningen således 
blir en central utgångspunkt för att kunna vidga kunskaper som är nödvändiga för att 
kunna uppnå trygghet inom arbetet med estetiska uttrycksformer. Analysen visar att 
förskollärarutbildningens introduktion till estetiska uttrycksformer har en inverkan på 
förskollärarnas arbete och hur undervisningen utformas. I analysen av förskollärarnas 
utsagor framkommer det även att förskollärarutbildningens fokus på estetiska 
uttrycksformer har varierat för respondenterna, till exempel genom användandet av 
instrument under utbildningen. Utifrån det sociokulturella perspektivet betraktas 
musikinstrumenten som ett redskap för förskollärarna att kunna tillföra ett lärande 
tillsammans med barnen under musikaktiviteter. Analysen visar även att förskollärarnas 
kunskaper om estetiska uttrycksformer påverkar vilka estetiska uttrycksformer som får lite 
utrymme i förskolans utbildning som exempelvis musik och drama.  

I analysen av förskollärarnas utsagor framkommer det en strategi för att kunna 
kompensera för de utmaningar som lyfts fram, vilket handlar om att förskolläraren har 
ständiga samtal med kollegorna för att dela med sig av sina kunskaper och vidga sina 
erfarenheter för att på så sätt kunna fördjupa sina kunskaper inom estetiska 
uttrycksformer. Analysen visar att förskollärarna betonar samtal som ett sätt för att 
utveckla kunskaper kring olika estetiska uttrycksformer. Förskollärarens reflektion med 
kollegor för att kunna vidga kunskaper kan vi koppla till det sociokulturella perspektivet 
och begreppet proximal utvecklingszon. Denna koppling grundar sig på att kunskaper 
utvecklas tillsammans med andra och att kunskaper kan förmedlas från mer kunniga 
kollegor. Att tillsammans med kollegor reflektera kring olika estetiska uttrycksformer 
framhåller Ehrlin (2012) som betydelsefullt för att kunna skapa och utveckla innehållet i 
förskolans utbildning. Vidare förklarar Ehrlin (2012) att det är viktigt att förskolläraren 
innehar teoretiska kunskaper, praktisk handlingskunskap och didaktisk medvetenhet.  

 

5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultat och analys under rubriken resultatdiskussion, därefter 
presenteras metoddiskussion, slutsats, studiens relevans för förskolläraryrket samt 
förslag till fortsatt undersökning. 
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5.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att estetiska uttrycksformer kan vara ett redskap för barnens 
språkutveckling. Vi vill lyfta fram vikten av förskollärarens kommunikativa kompetens och 
didaktiska medvetenhet för att kunna skapa ett medvetet språkarbete tillsammans med 
barn under arbete med estetiska uttrycksformer (bild, dans, drama, rörelse, form, sång och 
musik). Det är i samspelet med andra människor som språkutveckling skapas eftersom alla 
besitter olika språkliga erfarenheter och därmed genom samtal kunna lära språket av 
varandra. Detta resonemang kan underbyggs genom att Säljö (2014) framhåller att det är i 
det sociala samspelet och kommunikation med människor som kunskap bildas vilket 
framhävs i det sociokulturella perspektivet. I likhet med Säljö (2014) hävdar Jakobsson 
(2012) att språket är en förutsättning för barnen ska kunna lösa problem och förstå 
omgivningen. I resultatet framkommer det även att TAKK som stöd kan användas för att 
tydliggöra språket i det kommunikativa samspelet. Dock beskrivs det att alla inte har fått 
möjligheten till utbildningen för att lära sig grunderna i TAKK som stöd, vilket kan ses som 
utmaning med tanke på att det kan skapa olika förutsättningar för barnen i det språkliga 
lärandet. Det kan dock bli problematiskt att alla barn inte kan få samma förutsättningar 
under arbete med estetiska uttrycksformer beroende på förskollärarens utbildning, vilket 
kan få konsekvenser för barnens lärande. Ehrlin (2012) betonar att reflektion med kollegor 
blir viktigt för att kunna utveckla utbildningen i förskolan. Pramling Samuelsson et al. 
(2009) hävdar att förskolläraren ska möta och utgå från barns perspektiv i samtal 
tillsammans med barnen för att kunna skapa ett meningsfullt lärande och stimulera barnen 
i deras språkutveckling. Vi resonerar utifrån samtliga intervjuer att förskollärares 
kommunikativa kompetens är en central utgångspunkt för att barnen ska kunna utveckla 
språket. Förskollärare som ställer frågor, uppmuntrar barnen att berätta samt synliggör 
ord och begrepp både verbalt och kroppsligt, skapar förutsättningar för ett språkligt 
lärande.  

Chang och Cress (2013) hävdar att bild som uttrycksform blir ett sätt att kommunicera 
erfarenheter, där kommunikation med en vuxen blir en central del för att barnen ska 
kunna vidga sina språkliga kunskaper. Strategier som kan användas i kommunikationen 
lyfter Wee (2009) fram genom att förskolläraren ställer öppna frågor till barn samt 
entusiastiska svar på barnens idéer för att på så sätt motivera barnen till en ömsesidig 
kommunikation. Enligt vår mening och något som framkommer i resultatet är att 
förskolläraren ska ha ett syfte med undervisningen och dessutom ha i åtanke vilka ord och 
begrepp som ska lyftas fram och arbetas med på ett medvetet sätt med barnen. Den 
proximala utvecklingszonen som Säljö (2014) belyser blir viktigt enligt vår tolkning att ha 
som utgångspunkt för att skapa ett medvetet sätt att lyfta fram ord och begrepp och 
därigenom utmana barnen. I resultaten framkom dock inte hur förskollärare tar reda på 
barnens tidigare erfarenheter vilket kan bli problematiskt eftersom den proximala 
utvecklingszonen utgår från att barnen ska utmanas utifrån tidigare erfarenheter till ett 
lärande.  

I resultatet framkommer det att det är viktigt att erbjuda barnen en variation av estetiska 
uttrycksformer i förskolan, så alla barnen kan få möjlighet till att kommunicera utifrån sina 
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förutsättningar. Det framkommer även i resultatet att barnen genom estetiska 
uttrycksformer ska kunna utforska världen genom alla sinnen, där musik exempelvis kan 
medföra till en introduktion till dans, rytm och rörelse. Möllenborg och Holmbergs (2014) 
hävdar att kroppsliga rörelser kan bli ett redskap för inlärning. I likhet med Möllenborg 
och Holmbergs (2014) skriver Lai Keun och Hunt (2006) att dans blir ett redskap för 
språkutvecklingen genom att kroppsliga rörelser kan förtydliga ordens innebörd och på så 
sätt bli språkfrämjande. Dans påpekar Lindqvist (2010) även omfattar interaktion och 
samspel för att kunna upprätthålla riktlinjer för dansens struktur. Ehrlin (2012) påpekar 
dock att förskolläraren kan hindra barns möjligheter till lärande genom att antingen 
erbjuda eller begränsa estetiska uttrycksformer som en kommunikativ resurs i förskolans 
utbildning. I resultatet framkommer det exempelvis att musik arbetas med aktivt på några 
avdelningar med inte på andra. Vi tolkar det som att förskollärarna uttrycker att det är 
viktigt med en variation av estetiska uttrycksformer, men det påverkas av vad förskollärare 
är intresserade av samt vilken kunskap det finns av att arbeta med estetiska 
uttrycksformer. Detta kan bland annat kopplas till resultatet där förskollärarna känner en 
trygghet inom musik genom att använda instrument såsom gitarr eller ukulele, vilket i sin 
tur skapar ett större fokus på sång och musik i förskolans utbildning. Vi resonerar att det 
blir lätt att begränsa estetiska uttrycksformer om det inte finns något intresse från 
förskollärarna, och därmed påverka vilka estetiska uttrycksformer som erbjuds. Om vissa 
estetiska uttrycksformer begränsas kan det innebära konsekvenser för barnens utveckling 
eftersom alla barn inte får samma möjligheter till att kommunicera utifrån sina 
förutsättningar. I resultatet framkommer också att det är av betydelse av att utgå från 
barns intressen i erbjudandet av estetiska uttrycksformer. Eftersom förskollärarens 
intresse påverkar vilka estetiska uttrycksformer som erbjuds, innebär det att barns 
delaktighet och inflytande kan begränsas. Vi vill påpeka att det blir betydelsefullt att 
observera barnen genom “estetiska glasögonen” för att därigenom se vad barnen har för 
intressen och på så sätt utforma undervisningen som utgår från barnens behov och 
läroplansmålen.  

I resultatet framkommer att drama exempelvis är en estetisk uttrycksform som får lite 
utrymme i jämförelse med bild som uttrycksmedel. Alla estetiska uttrycksformer som 
arbetas med i mindre utsträckning i förskolan kan få konsekvenser för barnens lärande 
genom att estetiska uttrycksformer kan betraktas som en social aktivitet, och i enlighet 
med det sociokulturella perspektivet är det i det sociala samspelet som barnen kan utveckla 
kunskaper (Säljö, 2014). Wee (2009) påpekar dessutom att dramaaktiviteter och kroppslig 
förnimmelse är sammankopplat vilket skapar den djupare förståelse för ord och begrepp 
med kroppen som redskap. I likhet med Wee (2009) hävdar Burman (2014) att estetiska 
lärprocesser är relaterat till upplevelser där det finns ett samband mellan det sinnliga och 
det kroppsliga för att kunna utveckla nya lärdomar och kunskaper. Om barnen i sin tur 
dramatiserar under en längre tid hävdar Greenfader och Brouillette (2013) att ordens 
innebörd förstärks och på så sätt bidrar till en större förståelse. Utifrån detta förstår vi att 
om förskolläraren begränsar exempelvis drama som uttryck i arbetet i förskolan får det 
konsekvenser för barnens lärande och barnens språkinlärning.  
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Lagerlöf och Wallerstedt (2018) påvisar att läroplan för förskolan inte tydliggör hur 
estetiska uttrycksformer ska arbetas med, utan tydliggörande på vad som ska arbetas med 
ligger framförallt på naturvetenskap, matematik och språk. I läroplanen för förskolan 
framgår det att “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa 
samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika 
uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (Skolverket, 2018, 
s.14). Läroplanen belyser även att förskolan ska arbeta mot att barnen ska utveckla 
förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, argumentera och kommunicera med 
andra individer i olika situationer (Skolverket, 2018). Utifrån det som framkommer i 
läroplanen vill vi framhäva att det ställs höga krav på förskollärarna eftersom läroplanen 
inte tydliggör hur arbetet med estetiska uttrycksformer ska genomföras i praktisk handling. 
Det framgår bland annat att barn ska utveckla en språklig förståelse genom att berätta, 
uttrycka tankar genom kommunikation, men hur arbetet ska genomföras blir otydligt. 
Förskollärarutbildningens olika fokus på estetiska uttrycksformer kan vi se som en 
utmaning med tanke på att arbete med estetiska uttrycksformer kan begränsas beroende 
på förskollärarens otrygghet. Eftersom inte läroplanen belyser hur arbetet med estetiska 
uttrycksformer ska genomföras innebär det att det borde fokuseras mer på estetiska 
uttrycksformer i förskollärarutbildningen i Sverige, för att kunna skapa en trygghet och ett 
intresse för olika estetiska uttrycksformer. Förskollärarens otrygghet kan problematiseras 
utifrån det som Lagerlöf och Wallerstedt (2018) framhåller i sin studie. Lagerlöf och 
Wallerstedt (2018) hävdar att utbildningen inom estetik påverkar om förskollärarna 
upplever en otrygghet med att arbeta med estetiska uttrycksformer i och med att det inte 
lyfts fram till den nivå som är nödvändig för att kunna åstadkomma en trygghet. För att 
kunna motverka denna otrygghet i arbetet kopplar vi det till resultatet där det framkommer 
att det är viktigt att reflektera och analysera i arbetslaget för att kunna vidga kompetenser 
och kunskaper om estetiska uttrycksformer. Jakobsson (2012) hävdar att analyserande blir 
av vikt för att kunna lösa olika problem och Säljö (2014) påpekar dessutom att det är i 
interaktion med andra som kunskaper bildas.  

I resultatet framkommer det att estiska uttrycksformer är en undervisningsform som kan 
integrera andra ämnen som inte enbart handlar om estiska uttrycksformer, exempelvis 
språk. Vilket även stryks av Pramling och Asplund Carlsson (2008) som menar på att 
estetiska uttrycksformer bidrar till att barnen kan utveckla sina kunskaper som inte endast 
berör estetik. Därför vill vi lyfta fram vikten av att använda olika estetiska uttrycksformer 
för barnens utveckling och lärande, där läroplanen för förskolans strävansmål kan 
integreras i förskolans vardag. Förskollärarutbildningen har idag alltså olika fokus på 
estetik, detta innebär att det är upp till förskollärarna själva att organisera innehållet i 
undervisningen och skapa ett intresse för att kunna erbjuda barnen alla estetiska 
uttrycksformer.  
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5.2 Metoddiskussion  

 
Studiens syfte var att undersöka hur förskollärarna arbetar med estetiska uttrycksformer 
och språkutveckling. För att få svar på vårt syfte och frågeställningar valde vi att använda 
oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod. Vi valde semistrukturerade 
intervjuer för att kunna svara på studiens syfte och möjliggöra för följdfrågor under 
intervjun och därmed inte bara utgå från intervjuguiden och dess frågeformuleringar 
(Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden med en semistrukturerad intervju betraktar vi 
som relevant eftersom en semistrukturerad intervjuguide möjliggjorde för förskollärarna 
att berätta fritt om sina tankar och på så sätt kunde resultatet underbyggas av 
förskollärarnas perspektiv på det valda ämnet. För att studien ska betraktas som trovärdig 
skickades inte intervjuguiden i förväg till förskollärarna. Fördelarna med att inte skicka 
intervjuguiden i förväg omfattar att aktuella intervjupersoner kunde avstå om kunskaper 
kring estetiska uttrycksformer betraktas som låga, samt att vi fick möjligheten att bearbeta 
intervjufrågorna fram tills intervjutillfället.  

Förståelsen över det insamlade materialet hade kunnat vara tydligare genom att vi båda 
hade närvarat under samtliga intervjuer för att kunna avläsa kroppsspråk och miner som 
inte framkommer under ljudinspelningarna. Vi tog beslutet om att endast en av oss skulle 
närvara under varje intervju, vilket grundar sig på en strävan om att undvika att 
intervjupersonerna skulle känna sig utsatta och stressade. Även om vi inte gjorde 
intervjuerna tillsammans så anser vi att transkriberingar gav oss möjligheten att återgå till 
intervjumaterialet flera gånger för att på så sätt kunna säkerställa oss om att svaren och 
resultat kommer från förskollärarnas beskrivningar (Bryman, 2011).  

5.3 Slutsats 

Studien visar att alla förskollärare uttrycker att den kommunikativa kompetensen är viktigt 
i arbetet med språkutveckling samt samspel med barnen under arbete med estetiska 
uttrycksformer. Studien belyser att förskollärarna anser att det är betydelsefullt att ta vara 
på varandras kompetenser genom reflektion och utvidga sina kunskaper för att på så sätt 
bedriva arbetet med estetiska uttrycksformer på ett medvetet sätt. Förskollärarna beskriver 
i den här studien att estetiska uttrycksformer (bild, dans, drama, rörelse, form, sång och 
musik) blir ett sätt att kunna samspela med barn och bli ett stöd för språkarbete genom att 
förskolläraren lyfter fram ord och begrepp som inte ingår i barns aktiva ordförråd. 
Förskollärarna erbjuder barn en variation av estetiska uttrycksformer som exempelvis bild, 
dans, drama, rörelse, form, sång och musik men alla uttrycksformer tycks inte användas 
lika mycket i förskolans utbildning, det vill säga drama och musik. En slutsats från studien 
är att förskollärarna diskuterar med kollegor om vilka estetiska uttrycksformer som inte får 
utrymme i förskolans utbildning, vilket blir ett sätt att inte riskera att estetiska 
uttrycksformer begränsas på grund av förskollärarens bristande intresse. Det är således 
viktigt att barnen erbjuds olika sätt att kommunicera för att kunna utveckla språket, vilket 
förutsätter att alla estetiska uttrycksformer får utrymme under utbildningen i förskolan.  
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5.4 Studiens relevans för förskolläraryrket  

Studien belyser att estetiska uttrycksformer kan vara ett medel för barnens språkutveckling 
vilket är ett ämne av relevans eftersom förskolan ska erbjuda barnen olika sätt att 
kommunicera genom olika uttryckssätt, vilket även framgår i förskolans läroplan. Genom 
att erbjuda samtliga estetiska uttrycksformer som definieras i förskolans läroplan bidrar 
det till en likvärdig utbildning för alla barn, där hänsyn tas till alla barns förutsättningar till 
lärande. Förhoppningen med denna studie är att bidra till ökad förståelse för estetiska 
uttrycksformer och hur det kan vara ett redskap för barnens språkutveckling, samt vilken 
betydelse det har för barnens utveckling och lärande.  

 

5.5 Förslag på framtida undersökning 

I denna studie och dess resultat har fokus varit på förskollärarnas beskrivningar om arbetet 
med estetiska uttrycksformer och hur det arbetet kan vara språkfrämjande. Det vore 
intressant att utöka studiens resultat genom att intervjua fler förskollärare som dessutom 
arbetar på olika förskolor för att på så sätt synliggöra olika arbetssätt och perspektiv i 
större utsträckning. Det vore också intressant att tillägga observationer för att på så sätt 
synliggöra en ytterligare dimension av hur arbetet gestaltas i praktiken, och därigenom 
relatera till beskrivningar genom intervjuer och praktiskt utövande till ett resultat.  
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 I 

Bilaga 1 Intervjuguide 

1.     Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

2.     Vilket år blev du klar med utbildningen? 

3.     Anser du att du har fått tillräckliga kunskaper om estetiska uttrycksformer från 
utbildningen? 

4.     Vad betyder estetiska uttrycksformer för dig? 

5.     Vilka estetiska uttrycksformer arbetar ni med? 

6.     På vilka sätt tänker du att estetiska uttrycksformer kan gynna/hjälpa barn i deras 
språkutveckling? Kan du ge exempel. 

7.     Har du språkutveckling i åtanke när du planerar aktiviteter med estetiska 
uttrycksformer?  

8.     Finns det någon/några estetiska uttrycksformer ni vill lyfta fram och arbeta mer med i 
ett språkstimulerande syfte? Om ja, varför? 

9.     Är det någon estetisk uttrycksform där barnen utvecklar språket mer än i de andra?  -> 
Varför tror du att just det uttryckssättet du beskriver gynnar barns språkutveckling? -> 
Hur arbetar ni med den uttrycksformen för att barnens språk ska utvecklas ytterligare? 

10.  På vilka sätt används estetiska arbetsformer som medel i språkarbetet med barn på din 
förskola? 

11.  Vilka utmaningar ser du med arbetet med estetiska uttrycksformer när det gäller 
barnens språkutveckling? 

  



 II 

Bilaga 2 Missivbrev  

Estetiska uttrycksformer med barns språkutveckling som fokus 
  
Hej!  

Vi, Joakim Pettersson och Toni Josipovic är två förskollärarstudenter som läser sista 
terminen på förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Vi kommer genomföra en 
studie med syftet att undersöka hur estetiska uttrycksformer kan bli ett verktyg för att 
kunna främja barnens språkutveckling. 

Vi vill intervjua dig som verksam förskollärare då vi ser dina kunskaper och erfarenheter 
som betydelsefulla för vår undersökning och därmed din medverkan. Intervjun kommer ta 
ca 30 minuter och med din tillåtelse skulle vi vilja använda ljudinspelning under intervjun. 
Ljudinspelningens innehåll kommer sedan transkriberas. 

Studien följer Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Alla uppgifter och 
den data som samlas in ska förvaras oundkomligt för obehöriga och dina personliga 
uppgifter anonymiseras. All insamlat data kommer att raderas när arbetet är godkänt. Den 
data som samlas in får bara nyttjas för studiens syfte.    

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Om ni har frågor och funderingar så kan du kontakta oss via mail eller telefon.  

Tack på förhand. 

  

Vänliga hälsningar 

Joakim Pettersson & Toni Josipovic 

  

Joakim Pettersson: jpn16008@student.mdh.se  

Toni Josipovic: tjc16001@student.mdh.se  

Ester Catucci, Handledare: ester.catucci@mdh.se  

  

Västerås den 14/11 – 2019 

 


