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Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida estetiska lärprocesser kan 
främja inlärningen av svenska som andraspråk hos barn och elever i förskola och 
skola, samt hur pedagoger i så fall kan arbeta med detta i praktiken. För att finna svar 
på dessa frågor har det genomförts en litteraturstudie inom såväl 
andraspråksområdet som estetiska lärprocesser, och därtill även en intervju med en 
pedagog verksam i förskolan.  
 
Resultatet av denna undersökning visar att det finns faktorer som är särskilt 
betydelsefulla för andraspråksinlärningen. För att lära sig ett andraspråk väl bör: 
lärandet ske genom process i samtal, inflödet vara varierat och naturligt, den egna 
aktiviteten prioriteras, lärandet kännas meningsfullt och känslorna involveras. 
Genom att få kombinera det verbala och de estetiska språken ges barnen större 
möjlighet till kommunikation och uttryck för den egna identiteten och tankarna på 
sitt andraspråk. Den slutsats som kan dras av detta är att estetiska lärprocesser som 
förhållningssätt kan främja andraspråksinlärningen om pedagogen arbetar medvetet 
och reflekterat med dessa i språkutvecklande syfte. Med utgångspunkt i det egna 
skapandet och i interaktion med andra, estetiskt såväl som verbalt, får barnen intryck 
och lust kan skapas till uttryck och kommunikation på andraspråket. 
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1. Inledning 
 
Under vår tid på lärarutbildningen har vi ur olika perspektiv studerat barns och 
elevers språkutveckling, och en nyfikenhet har fötts kring hur barn med annat 
modersmål på bästa sätt utvecklar och lär sig svenska som andraspråk. Då vi läste om 
estetiska lärprocesser och de möjligheter de kan utgöra för barns lärande, socialt 
såväl som kunskapsmässigt, sattes en tankeprocess igång. Vi var medvetna om att 
elever som inte har svenska som modersmål har svårt att uppnå målen i olika ämnen, 
samt att det riktats kritik mot hur ämnet svenska som andraspråk ter sig i skolor 
(Skolverket, 2006). Tänk om de estetiska lärprocesserna kan bidra till att svenska 
som andraspråk lärs in på ett meningsfullt och lustfyllt sätt? Genom att undersöka 
detta hoppades vi också på att få exempel och inspiration kring hur vi kan arbeta för 
att främja andraspråksutvecklingen hos barn/elever i vårt framtida yrkesutövande. 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Med vår uppsats vill vi ta reda vad en estetisk lärprocess är och varför och hur den 
påverkar lärandet, samt om elever som inte har svenska som modersmål genom 
skapande och estetik bättre kan tillägna sig det nya språket. Vi vill med andra ord ta 
reda på om estetiska lärprocesser kan främja tillägnandet av svenska som andraspråk 
hos barn och elever i dagens förskola och skola. Som en del av detta vill vi undersöka 
hur pedagoger kan använda estetiska lärprocesser i språkstimulerande syfte under 
pedagogiska aktiviteter för flerspråkiga barn och elever.  
 

• Kan estetiska lärprocesser främja inlärningen av svenska som andraspråk hos 
barn och elever i dagens förskola och skola? 
 

• Om så är fallet, hur kan pedagoger arbeta med estetiska lärprocesser för att 
främja inlärningen av svenska som andraspråk? 

1.2 Uppsatsens disposition 
 
Denna uppsats består av fem övergripande rubriker. I del 1, inledningen, beskrivs 
anledningen till att vi valt detta ämne, ämnet preciseras och frågeställningar 
formuleras. Dessutom förklarar vi de begrepp och termer som vi anser vara centrala 
för förståelsen av uppsatsen i sin helhet. I del 2 redogörs för de metoder och 
tillvägagångssätt som använts vid insamling av information, gällande litteratur och 
forskning såväl som intervju, samt de etiska ställningstaganden som gjorts och en 
metoddiskussion av detta.  Under rubrik 3. Resultat presenteras dels den 
litteraturstudie som genomförts inom områdena andraspråksutveckling/-inlärning 
samt estetiska lärprocesser, dels den intervju som genomförts med en pedagog 
verksam i flerspråkig förskolemiljö. Därefter följer del 4, vår diskussion av resultatet, 
och sedan uppsatsens samlade referenser i del 5. 
 

1.3 Termer och begrepp 
 
I detta stycke förklarar och förtydligar vi de termer och begrepp som vi anser vara av 
stor vikt för förståelsen av uppsatsens olika delar såväl som dess helhet. 
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1.3.1 Andraspråk 
 
”Ett förstaspråk är det språk en individ tillägnat sig först, genom att ha exponerats för 
detta språk genom föräldrar eller andra vårdnadshavare, medan ett andraspråk 
brukar beteckna vilket språk som helst som tillägnats efter det att förstaspråket 
etablerats eller börjat etableras.”(Abrahamsson 2009, s. 13) Enligt 
Nationalencyklopedin (2009) är andraspråk ett ”språk som lärs in sedan individen 
helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum 
i en miljö där språket används i naturlig kommunikation.”(Nationalencyklopedin, 
2009). Abrahamsson(2000) betonar att termerna första- och andraspråk inte avser 
hur väl en individ behärskar sina språk. En individs förstaspråk behöver inte alltid 
vara deras mest utvecklade språk, förklarar Abrahamsson. Gällande barn vars 
andraspråk är majoritetsspråket i det land barnen växer upp i är motsatsen vanligare 
påpekar han. Inom andraspråksforskningen finns det olika sätt att se på hur ett 
andraspråk lärs in; man skiljer bland annat på andraspråkstillägnande (second 
language aquisition) och på andraspråkinlärning (second language learning). Det 
förstnämnda begreppet avser oftast det icke formella lärandet genom inflöde medan 
man med andraspråksinlärning menar det formella lärandet såsom undervisning i 
skolmiljö (Abrahamsson 2000). Vi har i denna uppsats valt att använda de olika 
begreppen andraspråkstillägnande, -utveckling och - inlärning växelvis utan att 
värdera eller särskilja dem. 
 
1.3.2 Estetik 
 
Ordet estetik har ursprungligen översatts till sinnesförnimmelse samt perception på 
svenska (Nobel, 1990), och associeras ofta till skön konst och de som skapar den. 
Men det estetiska är inte bara konst, påpekar Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003), 
och skapas inte bara av konstnärer – den estetiska praktiken är för alla. För alla i den 
bemärkelsen att kopplingar mellan känslor och intellekt sker naturligt, och genom att 
estetik också kan sägas vara ”de uttrycks- och kommunikationsformer som finns 
inom medier, reklam, populärkultur, mode, design och inom barns och ungas egen 
kultur” (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). I förskola och skola använder man ofta 
ordet skapande istället för begreppet estetik, men Pramling Samuelsson, Asplund 
Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2008 föreslår att estetik kan brukas som 
ett samlingsnamn för både konsten och skapandet. Vi kommer fortsättningsvis att 
låta begreppet estetik beteckna samtliga av ovan nämnda distinktioner, även om 
skapandet och konsten är vanligast förekommande. 
 
 

1.3.3 Estetiska lärprocesser 
 
Att avgränsa och definiera området estetiska lärprocesser och begreppets betydelse är 
inte helt enkelt, ämnet är komplext och fältet spretigt. I olika situationer och 
forskningstraditioner kan orden ”estetiska” och ”lärprocesser” anses betyda olika 
saker (Lindstrand och Selander, 2009, s 9). Begreppet estetiska lärprocesser 
definieras på olika vis av olika författare, men gemensamt är att det kan avse 
processen kring estetiska uttryck, estetiska intryck och tolkning därav, samt estetik 
som en komponent i allt lärande. Fortsättningsvis kommer vi att använda uttrycket 
estetiska lärprocesser vid tillfällen då författare beskriver aktiviteter på ett sätt som 
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överensstämmer med tidigare nämnda kriterier för en estetisk lärprocess även i de 
fall då författare använder andra termer såsom skapande eller estetisk verksamhet. 
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2. Metod och material 
 
I detta avsnitt redogörs för de metoder, material och tillvägagångssätt som använts 
vid insamling av information.  Materialet består av litteratur och samlad forskning 
såväl som en intervju. Vidare definieras även de etiska ställningstaganden som gjorts 
och en metoddiskussion följer därefter. 
 

2.1 Litteraturstudie 
 
Nedan beskrivs det urval som gjorts, samt hur vi gått tillväga med 
informationssökning till och sammanställning av vår litteraturstudie.   
 
2.1.1 Urval och tillvägagångssätt 
 
Vår litteraturstudie grundar sig på samlad forskning och annan litteratur kring 
andraspråksutveckling såväl som estetik och estetiska lärprocesser,  ur ett 
inlärningsperspektiv såväl som ett didaktiskt perspektiv.  Dessutom har olika 
styrdokument såsom läroplaner och kursplaner studerats.   
 
Vid sökning av informationskällor inom området andraspråk har vi använt oss av 
sökorden andraspråk, andraspråksutveckling, andraspråkstillägnande, 
andraspråksinlärning, flerspråkighet, second language aquisition och second 
language learning. För att finna litteratur och forskning inom det estetiska området 
har vi fokuserat på begreppen estetiska lärprocesser, estetik, skapande, creative 
learning. Vi har även kombinerat sökord inom dessa två forskningsområden, 
andraspråk respektive estetiska lärprocesser, för att försöka hitta källor som omfattar 
kopplingen dem emellan.  
 
De två forskningsfälten – andraspråksforskning respektive området estetiska 
lärprocesser – har först studerats var för sig så att ett urval kunnat göras gällande 
litteratur och forskningsöversikter. På så sätt har vi förjupat vår kunskap inom de två 
ämnena, och därefter kunnat fokusera på de delar och aspekter som vi tolkat som 
viktiga för vårt syfte och frågeställning. Vår litteraturstudie har även inneburit att vi 
särskilt varit uppmärksamma på att finna gemensamma nämnare forskningsfälten 
emellan, för att på så sätt utreda huruvida estetiska lärprocesser kan främja 
utvecklingen av svenska som andraspråk hos barn och elever i dagens förskola och 
skola.  
 
Vid informationssökning då vi kombinerat sökord från de båda områdena har vi inte 
kunnat finna någon forskning i form av avhandlingar eller dylikt. Däremot finns det 
givetvis forskning att tillgå inom andraspråksfältet och området estetiska 
lärprocesser separat. Vi har valt att använda oss av litteratur som sammanfattar 
kunskapsläget, för att skaffa oss en överblick och skapa oss en helhetsbild av de båda 
ämnenas komplexitet. De två forskningsfälten skiljer sig åt så till vida att 
andraspråksområdet är ett stort och relativt välutforskat ämne, internationellt såväl 
som nationellt. Det har forskats om andraspråk under flera decennier (Hyltenstam & 
Lindberg, red., 2004) medan estetiska lärprocesser är ett nytt och ganska outforskat 
område, inom vilket de olika forskningsperspektiven spretar. Dessutom behandlar 
ofta forskningen inom estetikområdet till viss del även det informella lärandet i 
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kontexter skilda från förskolan och skolan. Också inom andraspråksforskningen finns 
flera vitt skilda perspektiv och teorier gällande dels hur man lär sig ett andraspråk, 
dels hur andraspråk bör läras ut. Vi har avgränsat vår litteraturstudie till att omfatta 
de estetiska lärprocessernas eventuella främjande av andraspråksinlärningen, utan 
att beröra påverkansfaktorer såsom modermålets inverkan samt sociala och 
kulturella förhållanden. Under studien har det material som vi använt till viss del 
kommit att bestå av metodböcker och referensmaterial, framförallt gällande estetiska 
lärprocesser och pedagogisk verksamhet.  
 

2.2 Intervju 
 
Med vår litteraturstudie har vi haft för avsikt att utreda eventuella kopplingar mellan 
andraspråksutveckling och estetiska lärprocesser. Det är litteraturstudien och dess 
resultat som utgör grunden för vår uppsats och det är där tyngdpunkten ligger. Vi har 
dock, av eget intresse och nyfikenhet, också valt att genomföra en intervju som ett 
komplement till litteraturstudien. Denna intervju motiverar vi med det faktum att vi 
vill ta reda på, om än i liten skala, hur man i praktiken kan arbeta med estetiska 
lärprocesser för att främja lärande av svenska som andraspråk. Den metod och de 
resultat som presenteras gällande intervjun bör därför inte tillmätas lika stor 
betydelse som litteraturstudien, utan kan snarare ses som belysande exempel av 
densamma. 
 
2.2.1 Urval och tillvägagångssätt 
 
Avsikten med studien var att, genom intervjuer, ta reda på hur yrkesverksamma 
pedagoger med erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser för att stimulera 
barns och elevers tillägnande av svenska som andraspråk arbetar med och tänker 
kring sitt arbete. Målsättningen var att intervjua pedagoger som redan reflekterat 
över kopplingen estetiska lärprocesser –andraspråk, och på så sätt få reda på hur de 
arbetar i  praktiken och reflekterar över detta samband. Vår ursprungliga tanke var 
att intervjua pedagoger från förskola såväl som skola, men då vi hade svårt att finna 
informanter som arbetade med både estetik och andraspråksinlärning, begränsades 
studien till att omfatta endast en pedagog som uppfyllde dessa kriterier. 
 
För att få kontakt med lämpliga informanter vände vi oss bland annat till kommunen  
i en mellansvensk stad och förklarade att vi sökte pedagoger, i både förskola och 
skola, som arbetade medvetet med estetik och andraspråk. Vi hänvisades då till några 
av de förskolor i kommunen som arbetar Reggio Emilia-inspirerat. Efter kontakt med 
dessa fick vi namnet på den pedagog som arbetar på två förskolor med just de 
estetiska uttrycksformerna i en flerspråkig miljö i vilken majoriteten av barnen lär sig 
svenska som andraspråk. Pedagogen har arbetat i förskolan i cirka 20 år, varav de 
sista sju åren som förskollärare. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn 
som lär svenska som andraspråk, och arbetar för närvarande på två förskolor med 
barn i åldrarna 1-5 år. 
 
En kvalitativ intervju utfördes för att ta reda på hur pedagogen tänker, känner och 
vilka erfarenheter hon har (Trost, 2005) kring estetiska lärprocessers eventuella 
betydelse för barns utveckling av svenska som andraspråk. Intervjuns karaktär 
överensstämmer med det som Lantz (2007) kallar den riktade öppna intervjun då vi, 
för oss själva, hade formulerat övergripande frågor samt de frågeområden som var 
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relevanta för vår undersökning. För att informanten skulle få möjlighet att svara 
utförligt och utveckla sina svar, var frågorna som formulerades enkla; ”Kvalitativa 
intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa 
enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar” (Trost, 2005, s 7). Under 
intervjun ställdes frågor specifikt rörande andraspråksutveckling och estetiska 
lärprocesser såväl som frågor där de båda forskningsområdena relaterades till 
varandra. Frågorna gällde didaktik och pedagogens egna upplevelser av att arbeta 
med andraspråksinlärning och estetiska lärprocesser, samt hennes tolkning av 
begrepp inom de två ämnesområdena. 
 
Vid intervjutillfället intervjuades informanten på sin arbetsplats, det vill säga en av 
tidigare nämnda förskolor. Informanten kom själv med ett förslag på mötesplats, 
vilket vi instämde i eftersom hon i  förskolans lokaler har tillgång till ett separat rum i 
vilket vi kunde samtala ostört. Detta mot bakgrund av att ”…miljön skall vara så 
ostörd som möjligt. Dessutom skall den intervjuade ska känna sig tryggg i miljön” 
(Trost, 2005). Intervjun utfördes av oss gemensamt då vi betraktar oss som 
samspelta, och trodde oss kunna komplettera varandra och därför erhålla en större 
mängd information och djupare förståelse (Trost, 2005). Intervjun spelades in med 
hjälp av diktafon, vilket innebar att vi kunde fokusera på informanten i hög grad. 
Vissa stödanteckningar fördes dock som backup. Denna inspelning transkriberades 
efter intervjutillfället, och därefter sammanfattades intervjuns centrala teman. Dessa 
teman kategoriserades genom delanalys (Holme & Solvang, 1997) med hjälp dels av 
de olika frågornas ämnesinnehåll, dels mot bakgrund av resultaten från 
litteraturstudien. Holme och Solvang (1997) beskriver utgångspunkten för en 
delanalys: 
 

Utgångspunkten för en delanalys är att utskrifterna i sig är en text som innehåller påståenden 
om en rad företeelser som är mer eller mindre knutna till den företeelse som står i fokus för 
undersökningen…Utifrån dessa enskilda påståenden bygger vi sedan genom analysen upp en 
tolkning av den företeelse vi undersöker.  
( Holme & Solvang, 1997, s. 141) 

 
Vid några tillfällen i resultatdelen citeras pedagogen, och de utvalda citaten är till sin 
karaktär sådana att vi upplever dem representativa i förhållande till ovan nämnda 
kategorier samt intervjun i stort. 
 
2.2.2 Tillförlitlighet 
 
Vi är medvetna om att intervjustudien inte kan anses vara representativ för hur 
förskolepedagoger i allmänhet arbetar med estetiska lärprocesser och svenska som 
andraspråk, utan visar en pedagogs erfarenheter av, tankar om och reflektion kring 
ämnet. Genom vår kvalitativa studie har vi inte kunnat mäta den information vi 
erhållit, vilket man kan genom kvantitativa metoder. Frågan om reliabilitet blir 
därmed mer komplex.  Holme och Solvang (1997) förklarar att forskare bör redovisa 
sin förförståelse kring ämnet för intervjun för att förklara ur vilket perspektiv man 
betraktar svaren.  I detta fall har vi utgått från våra egna positiva erfarenheter av att 
lära genom estetiska lärprocesser, och kopplat samman detta med våra tidigare 
kunskaper kring lärande och språkutveckling. Med andra ord har vår hypotes varit att 
estetiska lärprocesser förmodligen kan inverka positivt på andraspråksinlärning, 
vilket kan ha medfört  en viss övertolkning från vår sida av informantens svar på 
intervjufrågorna. För att i största möjliga mån säkerställa intervjuns validitet  och 
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reliabilitet valde vi att båda närvara under intervjun, använda oss av ljudupptagning, 
samt ställa ett flertal följdfrågor vilka också redovisas (se bilaga 1). 
 
2.2.3 Etik 
 
Vetenskapsrådet (2002) redogör för forskningsetiska principer för skyddande av 
individen; ”informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Informanten upplystes inledningsvis 
muntligen såväl som skriftligen om syftet med studien, och hur uppgifterna skulle 
komma att användas. Pedagogen samtyckte till att delta i studien samt till att 
ljudupptagning skedde under intervjun. Gällande konfidentialitetskravet har vi ingått 
ett muntligt avtal med informanten om att, i största möjliga mån, skydda hennes 
identitet och personuppgifter. Dessutom har vi informerat om att ljudupptagningen 
förvaras på en säker plats till dess att uppsatsen godkänts, varpå den kommer att 
förstöras.  
 

2.3 Metoddiskussion 
 
Under insamlingen av information till vår litteraturstudie har vi inte kunnat finna 
någon forskning som behandlar estetiska lärprocesser i förhållande till 
andraspråksutveckling. Vi har därför fått studera litteratur och forskning inom de två 
områdena, och söka efter likheter och kopplingar dem emellan. Det ena området 
nämns ibland som i förbigående inom det andra, men det diskuteras sällan på djupet 
om estetiska lärprocesser kan främja lärandet av svenska som andraspråk i förskola 
och skola. Vi uppfattar att en stor del av litteraturen som avhandlar 
andraspråksinlärning främst koncentrerar sig på elever i skolan samt vuxna inlärare, 
snarare än barn i förskolan, medan litteraturen som avser estetiska lärprocesser och 
dess didaktik fokuserar mer på barn i förskolemiljö. 
 
Inledningsvis hade vi för avsikt att intervjua pedagoger som medvetet använder 
estetiska lärprocesser för att gynna andraspråksinlärning. Det visade sig vara svårt att 
hitta pedagoger som tänker och arbetar på detta specifika sätt inom ramen för 
förskola/skola. Under våra efterforskningar har vi oftast hänvisats till exempelvis 
drama- och bildpedagoger som arbetar i projekt eller dylikt. Det svåra var att hitta 
personer som också hade kopplingen till andraspråksutveckling. Till slut 
kompromissade vi och valde en pedagog som visserligen arbetar huvudsakligen med 
bild och andra estetiska uttrycksformer, men i en flerspråkig förskolemiljö. Detta 
innebär att vår tänkta empiriska studie inskränktes till att omfatta endast en intervju. 
Resultatet av denna kan därför inte tillmätas särskild betydelse i förhållande till 
litteraturstudien. Att vi ändå valde att genomföra intervjun berodde på vårt 
personliga intresse och en önskan om att i någon mån svara på frågeställningen om 
hur pedagoger kan arbeta med estetiska lärprocesser för att främja inlärningen av 
svenska som andraspråk. Noteras bör att denna frågeställning huvudsakligen 
besvaras genom litteraturstudien, och tanken var att informantens erfarenheter 
skulle tillföra en mer praktisk vinkling att koppla samman med teorin.  
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3. Resultat 
 
I denna del presenteras resultaten från dels den litteraturstudie som genomförts 
inom områdena andraspråksutveckling/-inlärning samt estetiska lärprocesser, dels 
den intervju som genomförts med en pedagog verksam i flerspråkig förskolemiljö. 
 
3.1 Litteraturstudie 
 
I litteraturstudien avhandlas först litteratur inom andraspråksområdet, följt av en 
genomgång av litteratur gällande estetiska lärprocesser. Därefter redovisas den 
litteratur som behandlar andraspråksinlärning kopplat till estetiska lärprocesser. 
 
3.1.1 Att lära sig ett andraspråk  
 
Hyltenstam och Lindberg (2004) beskriver att behovet av att lära sig andra språk än 
sitt modersmål aldrig har varit större än nu och att orsakerna till detta är många och 
skiftande. Internationaliseringen av ekonomi och politik, resor och migration är 
några exempel men också krig, fattigdom och politisk oro gör att allt fler människor i 
världen vistas i eller lever i en miljö där de finner det nödvändigt att tillägna sig ett 
nytt språk och en ny kultur. Litteratur och forskning inom andraspråksfältet 
avhandlar själva lärandet och utvecklingen av ett andraspråk, kommunikationen med 
densamma, såväl som de praktiska aspekterna ”vad man behöver veta om 
andraspråksinlärning för att kunna anpassa språkundervisningen till elevernas behov 
på det mest effektiva sättet.” (Hyltenstam & Lindberg, 2004, s. 11) 
 
3.1.1.1 Hjärnan, lärandet och språket 
 
I människans hjärna finns ett stort antal nervceller mellan vilka det bildas kopplingar 
då vi är aktiva, upplever och erfar med våra sinnen - vi lär. Kopplingarna bildar 
tillsammans ett ofantligt antal olika nätverk och vår förmåga att skapa nya kopplingar 
och nätverk är oändliga. Skapandet av förbindelser mellan hjärnans nervceller och 
nätverk är det som vi kallar för lärande och kunskap. Nätverken och kopplingarna i 
hjärnan är inte konstanta utan formas och formas om genom den enskilda 
människans erfarenheter och upplevelser (Ladberg, 2000). 
 
Ladberg (2000) beskriver hur hjärnan ständigt söker efter sammanhang och försöker 
organisera våra intryck och tankar för att skapa och ombilda nätverk. ”Ny kunskap 
anknyter till nätverk som redan finns i hjärnan. Ju fler nätverk, och ju mer utbyggda 
nätverk som finns i hjärnan, desto mer finns att anknyta till. Det betyder: Ju mer 
man kan, desto fler slutsatser kan man dra av det nya” (Ladberg, 2000, s.21). Även 
Jensen (1997) poängterar betydelsen av att hjärnans lärande sker i ett sammanhang - 
det man lär ska vara kopplat till den verklighet i vilken man lever.  Hjärnan lär bäst 
när den får handskas med helheter snarare än delar, fortsätter han. Detta 
överensstämmer med Ladberg (2000), som anser att skolans traditionella 
organisation av undervisning, där schemat styr vilket ämne som avhandlas och vilket 
tidsutrymme som finns till förfogande, står i konflikt med hjärnans sätt att lära.  Även 
Cummins (2001) förklarar att eleverna lär sig mer om de stimuleras till att använda 
större del av hjärnan; 
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 Av samma anledning utvecklar också sådan stimulans elevernas intellektuella kapacitet 
betydligt mer än undervisning som enbart involverar kognitiva processer på låg nivå. Detta 
visar tydligt på stora begränsningar hos traditionella pedagogiska metoder som främst 
inriktas på memorering och tillämpningsfärdigheter på låg nivå. Cummins (2001, s. 15) 
 

Ladberg (2000) förklarar hur ett antal nätverk i hjärnan också styr vårt språk och 
språkets skilda delar såsom specifika nätverk för ordförråd, grammatik och uttal vilka 
därefter samordnas i mer övergripande nätverk för att skapa flyt i språket. När det är 
fråga om ord har hjärnan två olika typer av nätverk, betydelsenätverk och 
formnätverk som bland annat innefattar ords ljudmässiga likhet. Forskning har visat 
att formnätverk framträder starkast när det gäller utveckling av språk hos yngre barn 
såväl som i början när en person lär ett nytt språk. Betydelsenätverken är mer 
framstående för de äldre barnens och för vuxnas språkutveckling. Även uttal och 
prosodi har sina egna nätverk vilka är specifika inte bara för den enskilda människan 
utan också typiska för varje språk. Både uttalets och prosodins nätverk grundläggs 
tidigt hos ett barn, prosodin börjar utvecklas innan ett barn föds och just dessa delar 
av en människas språk brukar vara svåra att förändra då man lär ett nytt språk. Detta 
innebär att man lätt tar med sig både uttal och prosodi från sitt förstaspråk in i sitt 
andraspråk, vilket innebär att ”Den som tidigt i livet lär sig många språk bör ha 
lättare än den enspråkige att få ett bra uttal i nya språk, eftersom den flerspråkige har 
flera olika uttalsnätverk i hjärnan.”(Ladberg, 2000, s. 17)  
 
3.1.1.2 Perception och känslor 
 
Genom våra sinnesintryck; syn, hörsel, lukt, smak, känsel och via muskelsinnet, tar 
hjärnan in all information som den sedan bearbetar och konstruerar kunskap av, 
skriver Ladberg (2000). Hon påpekar vidare att människans möjlighet att lära 
påverkas av hur många av våra sinnen som aktiveras, eftersom varje sinne skickar sin 
egen signal till hjärnan ökar möjligheterna att skapa starka nätverk ju fler signaler 
hjärnan får ta emot. De olika sinnena är också olika viktiga för människans lärande 
vid olika tidpunkter i livet beskriver Ladberg. Tidigt i livet handlar det om stora 
kroppsrörelser som att lära sig krypa och gå och om att få undersöka föremål med 
känselsinnet via munnen och händerna. Synen och hörseln spelar en större roll för 
lärandet ju äldre barnet blir och är också de sinnen som skolan i stor utsträckning 
använder för att förmedla kunskap till eleverna. Även genom rörelser skickas signaler 
från muskel- och balanssinnet till hjärnan vilket gör hjärnan mer aktiv (Ladberg, 
2000). 
 
En mycket viktig bit i ”hjärnpusslet är känslornas betydelse för inlärning och minne- 
särskilt då för långtidsminnet”(Ladberg, 2000, s.30). Med andra ord måste vi beröras 
för att minnas långsiktigt. Ett lärande i vilket känslorna inte stimuleras blir 
ofullständigt och verklighetsfrämmande (Jensen, 1997). Ladberg (2000)redogör för 
hur våra känslor, tankar och vår inlärning styrs av hjärnans tre system; 
hjärnstammen, limbiska systemet och cortex. Hjärnstammen ansvarar för vår 
överlevnad medan det limbiska systemet är centrum för våra känslor och cortex är 
vår logiska och förnuftiga del av hjärnan. Ladberg påpekar vidare att forskning visar 
att det limbiska systemet är överordnat cortex vilket innebär att det är känslorna som 
i första hand styr över förnuftet och logiken, inte tvärtom.  
 

Känslornas förhållande till logiken och förnuftet tycks vara ungefär detta: Känslan avgör 
först vad som överhuvudtaget är värt att bry sig om. Sedan kommer förnuftet in och värderar 
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de alternativ som redan finns. Men då är en del alternativ redan bortsorterade av 
känslan.”(Ladberg, 2000, s. 35) 

 
Detta överensstämmer med Jensens (1997) resonemang kring känslor och 
inlärningsprocesser; hur vi känner inför någonting avgör om och hur vi lär oss 
någonting, hur djup den kunskapen blir och hur väl vi sedan minns den.  
Hjärnforskning visar att dåligt självförtroende, ängslan eller rentav rädsla för läraren 
eller kamraterna hämmar inlärning, skriver Ladberg (2000). Hon förklarar vidare att 
det beror på att dessa känslor hos människan gör att vi utsöndrar stresshormoner 
som i sin tur gör hjärnan helt fokuserad på att fly eller slåss. I en lärsituation kan 
detta innebära att elever under denna typ av stress inte verkar uppfatta det som 
händer omkring dem, de varken hör, ser eller lär.  På motsvarande sätt utlöser 
positiva känslor, glädje och skratt andra hormonella processer som skärper vår 
uppmärksamhet och därigenom främjar lärande (Ladberg, 2000). 
 
3.1.1.3 Andraspråksutveckling  
 
Bergman, Sjöqvist, Bülow och Ljung (1992) beskriver hur två perspektiv kommit att 
prägla debatten kring hur det egentligen går till att lära sig ett andraspråk och hur 
undervisningen därför bör utformas för att ge bäst resultat. Även Abrahamsson 
(2009) diskuterar de två perspektiven och förklarar att andraspråksforskare gör 
åtskillnad på inlärningsprocesserna andraspråkstillägnande (eng. acquisition) och 
andraspråksinlärning (eng. learning). Med andraspråkstillägnande menar de det 
naturliga, icke formella tillägnande som sker genom inflöde (språklig exponering) och 
samspel med talare av målspråket, medan andraspråksinlärning handlar mer om ett 
formellt lärande, undervisning i klassrumsmiljö, förklarar Abrahamsson. Han 
beskriver hur andraspråksforskaren Krashen betonar det automatiska tillägnandet 
genom språklig kommunikation som det mest betydelsefulla för att 
andraspråkselever ska uppnå en genuin andraspråksbehärskning. Abrahamsson 
menar att tillägnandet av ett andraspråk kan jämföras med hur små barn lär sitt 
förstaspråk ”Andraspråkstillägnandet kan således jämföras med det sätt på vilket 
barn snappar upp eller suger i sig sitt modersmål utan att egentligen reflektera över 
vad eller ens att de lär sig.” (Abrahamsson, 2009, s.16) 
 
Andraspråksforskningen har visat att barn många gånger relativt snabbt uppnår en 
god behärskning av andraspråket till skillnad från vuxna andraspråksinlärare som 
sällan uppnår samma goda behärskning (Abrahamsson, 2009). En teori kring varför 
andraspråksinlärares startålder tycks ha så stor betydelse för hur snabbt man uppnår 
en hög behärskning såväl som för möjligheten att utveckla en infödd slutnivå är 
hypotesen om den kritiska perioden. Den kritiska perioden innebär att hjärnan hos 
barn upp till 12-13 års ålder är anpassad till att främst tillägna sig språkets alla delar 
genom inflöde. (Abrahamsson, 2009). Även Ladberg (2000) beskriver hur vissa delar 
av andraspråksinlärningen, som uttalet, har bäst förutsättningar för god utveckling 
före puberteten. Abrahamsson (2009) förklarar att äldre inlärare då inte har samma 
möjlighet att tillägna sig språket på detta, för barnet, naturliga sätt. För att uppnå god 
behärskning behöver äldre inlärare tillägna sig språket mer målinriktat, och till 
exempel få stöd i att öva uttal och lära sig målspråkets grammatik. Han påpekar 
vidare att den kritiska perioden nödvändigtvis inte behöver vara den enda 
förklaringen till varför barn som påbörjar inlärningen i sitt andraspråk tidigt lyckas 
erövra språket snabbare och till en högre behärskningsgrad. Några andra möjliga 
förklaringar som han tar upp är att barnen får längre skolgång med mer inflöde av 
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målspråket och mer interaktion med talare av detsamma, högre motivation och färre 
hämningar (Abrahamsson, 2009). 
 
Enligt Bergman och Sjöqvist m fl. (1992) har mycket forskning genomförts inom 
andraspråksområdet under de senaste årtiondena, vilket har kommit att ändra 
uppfattningen om hur man lär sig ett andraspråk, och hur det bör läras ut. Numera 
anses lärandet av ett andraspråk ske genom en process, något som eleven själv skapar 
genom att ”… vara en aktiv konstruktör av det språk han håller på att lära 
sig.”(Bergman & Sjöqvist m fl., 1992, s. 5). Två faktorer är av särskild betydelse för att 
få en gynnsam språkutveckling hos andraspråksinlärare; ”ett varierat och 
representativt inflöde på lämplig nivå, en varierad och utvecklande kommunikation 
på andraspråket.” (Lindberg, 1993, s.36). Lindberg (2005) förklarar hur det språkliga 
inflödet testas och tolkas av den som lär sig ett andraspråk för att kunna skapa egna 
språkliga system/regler, interimspråk, som han eller hon kontinuerligt utvecklar för 
att tolka språkligt inflöde och producera utflöde. Hyltenstam och Lindberg (2004) 
liksom Lindberg (2005) påpekar att detta sätt att se på språkinlärningen som enbart 
en individuell inre process idag anses vara alltför förenklat, och att man numera ser 
processen i ett vidare perspektiv där sociala faktorer ges större betydelse än tidigare. 
 
3.1.2  Att lära ut svenska som andraspråk 
 
I denna del presenteras komponenter som visat sig vara betydelsefulla för barns och 
elevers tillägnande av och progression i svenska som andraspråk inom ramen för 
förskolans och skolans pedagogiska aktiviteter.  

 
3.1.2.1 Skolämnet svenska som andraspråk 
 
Skolverket (2006) konstaterade i sin lägesbedömning 2006 att undervisningen i 
ämnet svenska som andraspråk behöver bli bättre och effektivare då elever med 
annat modersmål allt för ofta inte nådde grundskolans mål.  Hyltenstam och 
Lindberg (2004) menar att man i skolan misslyckats med att ”tillvarata dessa elevers 
intressen och erbjuda dem en undervisning på lika villkor utifrån deras egna behov 
och förutsättningar” (Hyltenstam & Lindberg, 2004, s. 17). De hävdar att detta bland 
annat beror på att skolämnet svenska som andraspråk ofta ses som ett stödämne med 
syftet att påskynda elevers språkutveckling för att de så snabbt som möjligt ska kunna 
delta i modersmålssvenskan. De beskriver också hur det råder förvirring om vilka 
elever som behöver läsa svenska som andraspråk eftersom det är ytterst komplicerat 
att avgöra vilken språknivå och vilka olika förmågor som krävs för att en elev ska 
kunna ”tolka, förstå och själv uttrycka sig på det kontextoberoende språk som ofta 
utmärker många av skolans språkliga praktiker och textgenrer.” (Hyltenstam och 
Lindberg, 2004, s. 16). De menar att lärare och skolledare har för lite kunskaper om 
andraspråksinlärning, och att kompetensen hos lärare som undervisar i ämnet är 
alltför låg varvid de specifika behov andraspråksinlärare har ofta bagatelliseras.  
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3.1.2.2 Meningsfullhet i undervisningen 

I kursplanen för skolämnet svenska som andraspråk fastslås att: 

Språkutveckling sker inte isolerat utan är alltid knuten till ett innehåll. För att ett språk skall 
bli väl befäst och utvecklas krävs att språket används i olika sammanhang och kring ett 
meningsfullt innehåll. (Skolverket, 2009) 

Enligt Lindberg (1993) styr pedagogers organisation av andraspråksundervisningen 
elevers möjligheter att få uttrycka sig varierat, kreativt och utvecklande. Hon menar 
att den traditionella klassrumsundervisningen där pedagogen själv har det mesta av 
talutrymmet och där en fråga – svarsmetodik används, erbjuder för lite av inflöde och 
egen kommunikation för att vara språkutvecklande. Hon anser att pedagoger som 
undervisar i svenska som andraspråk behöver skapa meningsfulla situationer för 
muntlig kommunikation för att undervisningen ska vara gynnsam för 
språkutvecklingen.  Detta kan ske i klassrummet genom exempelvis dramatisering, 
och utanför skolans miljö genom bland annat studiebesök eller intervjuer. Även 
Jensen (1997)  framhåller meningsfullhet som nödvändig för elevers intresse och 
motivation. Han menar att mening kan skapas i lärosituationer när individen förstår 
och kan se samband, när individens liv påverkas och när känslorna involveras. 
 
Bergman och Sjöqvist m.fl. (1992) menar att pedagoger som arbetar med barn/elever 
med svenska som andraspråk bör fundera noga kring vad elever har behov av för 
språkkunskaper. Behöver de kunna stava rätt, ha ett stort ordförråd, tala felfritt eller 
behöver de använda sitt språk för att uttrycka tankar och ställa frågor? Författarna 
anser att en formellt inriktad undervisning som introduceras för tidigt kan skapa 
problem eftersom den kognitiva utvecklingen inte stimuleras i tillräcklig 
utsträckning. ”Om eleverna däremot från början får lära sig att deras tankar är 
intressanta och att deras mycket förenklade språk duger som tankeinstrument, 
gynnas både språk- och tankeutveckling.” (Bergman & Sjöqvist m fl., 1992, s.65)  
 
Bergman och Sjöqvist m.fl. (1992) anser att synen på andraspråksinlärningen som en 
process innebär att pedagoger i sitt arbete kommer att behöva följa och analysera sina 
andraspråkselevers språknivå kontinuerligt då de behöver ligga steget före för att 
ytterligare stimulera progression. Även Benckert (1999) framhåller 
språkobservationer som ett betydelsefullt verktyg för pedagoger som undervisar 
barn/elever med svenska som andraspråk. Detta bland annat för att kunna få syn på 
vad barnet kan och vad som är svårt, kunna anpassa undervisningen och hos barnet 
medvetandegöra den egna språkutvecklingen. Dessutom kan pedagogens visade 
intresse bidra till att öka barnets språklust och motivation. Vad det gäller 
tillvägagångssätt för analys av elevers språkutveckling säger Benckert ” Genom att 
observera barnens tal när de berättar blir det tydligare hur andraspråksutvecklingen 
går till och vad barnen kan”(Benckert, 1999, s.98). Hon föreslår bild, film, sagor eller 
bildserier som lämpliga objekt för elever att berätta om i samband med observation. 
Hon påpekar också att berättande som kunskap har visat sig underlätta 
andraspråksutveckling.  
 
3.1.2.3 Barns och elevers erfarenheter 
 
Bergman och Sjöqvist m fl. (1992) framhåller betydelsen av att pedagoger tar reda på 
vad andraspråkseleverna redan vet eller hur de tänker kring ett ämne eller en 
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aktivitet.”Många elever är övertygade om att deras tankar och erfarenheter inte duger 
eller att de inte är rätt i skolan.” (Bergman & Sjöqvist m fl., 1992, s.83). De menar att 
pedagoger genom att låta andraspråkseleverna förklara vad de redan vet och vad de 
vill ta reda på om ett ämne stimulerar elevernas intresse. Dessutom skapas en 
förförståelse inför den kommande uppgiften som till viss del kan hjälpa eleven 
kompensera för språkliga svagheter. Även Ladberg (2000) poängterar vikten av att 
pedagoger som undervisar barn med svenska som andraspråk tar vara på de 
kunskaper, språkliga och kulturella, som barnet redan har för att undervisningen ska 
kännas meningsfull och vara språkutvecklande. Hon skriver: 
 

”Undervisning bygger vidare på de kunskaper eleven redan har - eller borde göra det. Det är 
då inlärning fungerar effektivt. När detta inte sker uppstår svårigheter. Många av dessa barn 
får svårigheter i skolan. Eller snarare: Skolan får svårigheter med att undervisa barnen.” 
(Ladberg, 2000, s. 8) 

 
3.1.2.4 Känslor och uttryck 
 
Enligt Cerú (1993) är det mycket viktigt att undervisningen i svenska som andraspråk 
ger gott om utrymme för att bearbeta och uttrycka känslor såväl som att lära sig 
orden för att ge uttryck åt dem. ”Bilder, litteratur, musik är goda redskap för att väcka 
känslor, och på samma sätt blir de verktyg för att finna uttryck för dem.” (Cerú, 1993, 
s.128) I kursplanen för ämnet påpekas just detta, att undervisningen bör sträva mot 
att eleverna ” – i dialog med andra uttrycker känslor och tankar” (ur kursplanen i 
svenska som andraspråk, Skolverket, 2009). Lindberg (2005) menar att 
språkinlärning påverkas av vem individen är, situationen man befinner sig i såväl 
som med vilket syfte en individ lär sig ett nytt språk. Hon anser att det är centralt att 
läraren i sin undervisning tar hänsyn till alla dessa olika variabler.  
 
3.1.2.5 Motivation och kommunikation 
 
Lindberg (2005) anser att det finns några grundläggande regler som gäller all 
språkundervisning som syftar till att utveckla kommunikationsförmågan. Lindberg 
(2005) såväl som Ladberg (2000) framhåller viljan och motivationen att använda 
målspråket som en central faktor för en god språkutveckling. ”En av undervisningens 
viktigaste uppgifter är att väcka denna vilja och hålla den vid liv genom meningsfulla, 
relevanta, intressanta, nyttiga och roliga aktiviteter.” (Lindberg, 2005, s. 237) 
Ladberg (2000) uttrycker samma åsikt men påpekar att vad som gör en person 
motiverad och vilka upplevelser som väcker engagemang och intresse är högst 
individuella, liksom det sätt vi föredrar att ta in information. En annan grundprincip 
är att undervisningen bör präglas av variation och en mångfald av språkutvecklande 
aktiviteter, menar Lindberg (2005). Hon beskriver vidare hur andraspråksinlärare 
också har behov av att direkt kunna kommunicera med hjälp av målspråket i olika 
sociala situationer, vilket innebär att språkundervisningen också bör riktas till att 
stimulera och stötta utvecklandet av denna typ av kommunikation och interaktion på 
målspråket.  
 
Cummins (2001) framhåller en aktiv språkanvändning, en tvåvägskommunikation, i 
skolan som en nödvändig beståndsdel för andraspråksprogressionen såväl som för 
den kognitiva utvecklingen. Han menar också att andraspråket behöver användas för 
att stärka elevers självbild och olika identiteter med syftet att språket inte förblir en 
passiv kunskap. ”… elevernas tillägnande av andraspråket förblir abstrakt och 
skolbundet om de inte får möjlighet att uttrycka sin personlighet- sin identitet och 
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begåvning - på andraspråket.”(Cummins, 2001, s. 21) Detta menar han kan ske 
genom att pedagogen i undervisningen använder sig av drama, rollspel och kreativt 
skrivande. 
 
Lindberg (2005) anser att det är klarlagt att andraspråksutvecklingen främjas av att 
eleverna får vara verksamma och samtala i mindre grupper och i olika typer av 
samtal. Detta eftersom eleverna då ges möjlighet att använda ett utforskande språk 
och själva vara aktiva. Enligt Lindberg har studier av traditionell 
klassrumsundervisning påvisat att kommunikationen där kännetecknas av en styrd 
interaktion där eleverna inte ges utrymme att vara tillräckligt aktiva i lärandet av 
målspråket eftersom lärarna dominerar samtalen och styr interaktionen genom att ge 
uppmaningar och ställa frågor som mer syftar till att bedöma elevernas kunskap och 
utöva kontroll än att uppmuntra eleverna att använda språkets utforskande funktion i 
samtal och samspel med varandra. Lindberg (2001) menar att språkinlärare kan delta 
i samtal innan de har utvecklat sitt andraspråk. Det sker genom att samtalsparterna 
går in i ett ömsesidigt samarbete för att försöka förstå varandra och i detta samarbete 
kan språkinläraren påverka det språk som riktas till densamme och därigenom få 
förståelse och tillgång till de fraser och uttryck som behövs för att säga det han eller 
hon vill säga. Lindberg beskriver vidare att detta förhandlande samtal har visat sig 
vara en viktig faktor i andraspråksutvecklingen. Även Håkansson (2001) framhåller 
betydelsen av att ”… språket används i naturlig kommunikation med rika möjligheter 
till förhandling och hypotesprövning” (Håkansson, 2001, s. 42). Lindberg (2005) 
anser även att samtal med och mellan inlärare kan ge pedagogen betydelsefull 
information om elevers språkutveckling och inom vilka områden en elev eventuellt 
har brister och hur undervisningen fortsättningsvis behöver utvecklas för att ge 
eleven bästa möjliga stöd.  
 
3.1.2.6 Trygghet 
 
Kuymucu (1993) anser att lärare som undervisar elever som har svenska som 
andraspråk bör anstränga sig för att skapa en tillåtande och trygg atmosfär mellan 
pedagog och elev men också mellan eleverna i elevgruppen. Hon menar att känslor 
som frustration, osäkerhet eller oro inte är ovanligt hos elever som upplever att de 
inte riktigt kan kommunicera på sin tankemässniga nivå. Detta kan då påverka 
språkutvecklingen negativt eftersom eleverna inte vågar och vill ta några risker. 
Kuymucu menar att läraren på olika sätt kan stärka relationerna och öka tryggheten i 
gruppen; ”Att variera undervisningen t ex med hjälp av rollspel och andra lekfulla 
övningsmoment kan ibland vara avslappnande för eleverna, eftersom sådana 
övningar ofta utlöser välgörande skratt.” (Kuymucu, 1993, s.150) Även Ladberg 
(2000) anser att en elevs möjlighet till lärande och att använda sitt eller sina språk 
påverkas av sociala faktorer som relationer med läraren och andra elever, 
gemenskapen och tryggheten i elevgruppen. I en trygg miljö med goda relationer 
vågar barnen språka, uttrycka sig och sin åsikt och fråga och pröva sig fram. Då finns 
det även förutsättningar för elever att samarbeta och stötta varandra i lärandet och 
bygga vidare på varandras kunskap, skriver Ladberg.  
 
3.1.3 Estetik och estetiska lärprocesser 
 
Genom estetik och estetiska lärprocesser finns möjlighet till såväl intryck som 
uttryck, eget skapande såväl som tolkning och reflektion över andras (Selander, 
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2009). I detta avsnitt behandlas den roll och de möjligheter som estetisk praktik i 
allmänhet och estetiska lärprocesser i synnerhet, kan utgöra i förskolans och skolans 
pedagogiska verksamhet.   

 
3.1.3.1 Estetiska praktiker i förskolan  
 
I läroplanen för förskolan står att läsa: 
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. (Lpfö, 2006, s. 28) 

 
Detta läroplanscitat tydliggör de svårigheter som kan omgärda estetik i förskolans 
verksamhet. Då estetiken ses som både innehåll och metod, finns risk för att metoden 
är det som prioriteras. Historiskt sett har estetik och barns lärande som regel 
kopplats samman, men senare års undersökningar visar att estetisk praktik i 
förskolan ofta tolkas till skapande med ett material. Men fältet är onekligen bredare 
än så; utöver bild- och formskapande räknas även exempelvis drama, dans, poesi, 
musik och rytmik till estetiska praktiker (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 
Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2008). 
 
Estetik kan fylla olika funktioner och möjliggöra barns utveckling och lärande på 
olika vis: 
 

• Barnen kan lära sig inom olika estetiska områden, exempelvis drama, musik 
och bild. 

• Estetiken kan vara ett sätt för barnen att lära sig mer om sig själva. 
• Genom kontakt med olika estetiska aktiviteter kan barnen utveckla sitt 

individuella uttryck. 

För att detta ska åstadkommas måste pedagogerna arbeta medvetet, och se till 
lärprocesserna istället för att ensidigt fokusera på metod och mål (Pramling 
Samuelsson m fl., 2008). 
 
3.1.3.2 Estetiska praktiker i skolan  
 
I läroplanen Lpo 94 formuleras följande kring uttrycksformer och skapande: 
 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.  
(Lpo 94, 2006, s 12) 
 

Begreppet estetik förekommer flertalet gånger i skolans styrdokument, men kan 
definieras och tolkas på olika sätt. Ofta används ordet för att beskriva ämnesområden 
som bild, musik och dans, men även för idrott och slöjd. I kursplanerna för svenska 
och svenska som andraspråk existerar inte ordet estetik över huvudtaget 
(Thorgersen, 2006). 
 
Den dokumentation och forskning som finns om hur skolor arbetar med estetik i 
verkligheten är begränsad, och ofta beaktar lärare inte de möjligheter estetiken 
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innebär för kunskapsutvecklingen. (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). Oenighet 
råder i frågan om hur estetiken kan och bör användas i dagens svenska skola. Å ena 
sidan lyfter man estetikens egenvärde, å andra sidan att den kan fylla en funktion 
integrerad i övrig undervisning (Thavenius, 2002).  
 
Lindgren (2009) redogör för undersökningar av lärares och skolledares syn på 
skolans estetiska verksamhet. Flera av lärarna reflekterar över att ”barn med 
problem” (Lindgren, 2009, s 180), i detta fall syftande på till exempelvis flyktingbarn, 
barn med koncentrationssvårigheter eller de som mår dåligt av olika skäl, är de som 
har störst utbyte och behov av estetisk-konstnärlig verksamhet. I själva verket blir 
rollerna ibland som ombytta, menar lärarna; de elever som har det svårt i skolans 
övriga ämnen betraktas som särskilt duktiga inom det estetiska fältet av både lärare 
och kamrater. ”Det är dom som har känslan” (Lindgren, 2009, s 180), som en av 
lärarna uttrycker det.   
 
I samma undersökning framkommer att lärarna anser att en av de viktigaste 
aspekterna av estetisk verksamhet i skolan är att den är rolig och lustfylld. Det visar 
sig även att den estetiska praktiken, i lärarnas ögon, står i skarp kontrast till skolans 
övriga teoretiska undervisning. Något förenklat beskrivs det estetiska som det roliga, 
ett nödvändigt avbrott och en möjlighet till variation av undervisningen. Även i 
Läroplanen Lpo 94 görs skillnad mellan estetik och intellekt: ”I skolarbetet ska de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas” (Lpo 94, 2006, s 12, vår kursivering). Intellekt och känsla är i 
själva verket i grunden sammanflätade, och att skilja dem åt får effekter på lärandet 
(Nobel, 1990). Att det dras en skarp skiljelinje mellan det estetiska och det teoretiska 
skolarbetet kan även få andra konsekvenser. Lärare som driver det estetiska som en 
reaktion mot verbala och skriftliga aktiviteter i skolan riskerar att utveckla ett förakt 
gentemot boklig kunskap och teorier (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003).   
  
Estetik bör inte ses som en extra komponent att lägga till de pedagogiska 
aktiviteterna, och inte heller blir undervisningen estetisk enbart genom bruket av 
språkligt estetiska begrepp (Wickman & Jakobsson, 2009). Eftersom dagens elever 
förväntas bli kreativa, flexibla medborgare i framtidens kunskapssamhälle bör hela 
skolan, i linje med samhället i övrigt, esteticeras.  Istället för enstaka inslag av 
estetisk aktivitet är det önskvärt att all verksamhet i skolan ses ur ett estetiskt 
perspektiv.  I själva verket kan man knappast tala om ett enda estetiskt perspektiv. 
Då estetik som begrepp kan definieras på olika vis blir perspektiven följaktligen flera 
och sinsemellan olika.  (Thavenius, 2002).  
 
Den undersökning som Lindgren (2009) redogör för visar att lärare ser estetik som 
en komponent i en god undervisning:  
 

Legitimeringen av skolans estetiska verksamhet som förstärkning av lärande inom andra 
områden blir i samtalen med lärarna och skolledarna aldrig föremål för kritik. Tvärtom så 
torgförs idén om värdet av att förstärka exempelvis språk- eller matematikinlärningen med 
hjälp av estetisk verksamhet som normgivande för god undervisning. (Lindgren, 2009, s 187)  
 

Med andra ord uttrycks en medvetenhet om estetiken som resurs, dock fokuseras mer 
på formen än innehållet, på de estetiska uttrycksformerna snarare än de estetiska 
lärprocesserna (Lindgren, 2009). 
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3.1.3.3 Estetiska lärprocesser i teorin 
 
Författare visar på två olika dimensioner av ämnet estetiska lärprocesser; dels de 
estetiska ämnena och deras didaktik, dels ”lärande genom estetiska processer eller 
estetik som en aspekt i allt lärande”(Lindstrand & Selander, 2009, s 13).  Också 
Kupferberg (2009) framhåller den tvåfaldiga betydelsen av begreppet, men 
problematiserar också terminologin. Han anser att estetiska lärprocesser är ett 
passande namn för det praktiska arbete som förenar det konstnärliga med det 
pedagogiska. Men det finns också en risk med användningen av just ordet lärprocess 
på ett mer vetenskapligt plan, menar Kupferberg, av den anledningen att man inte 
direkt kan översätta pedagogik med lärande. Lärande sker naturligt för människor i 
olika situationer, medan den pedagogiska situationen är speciell på så vis att den 
förutsätter två aktörer som samarbetar - den som undervisar och den som ska lära 
sig.   
 
Selander (2009) redogör i sin tur för tre aspekter av estetiska lärprocesser; 
konstnärens skapande, tolkning av konsten, samt lärandesituationer i vilka 
information bearbetas och uttrycks. Begreppet är givetvis intimt förknippat med 
konstnärliga uttryck i form av den enskilde konstnärens utvecklingsprocess, men kan 
således även utgöras av betraktarens tolkning av ett verk. Denna tolkning kan då 
inbegripa både individens erfarenheter såväl som känslor och reflektion. Dessutom 
innebär en lärande- eller tolkningssituation att information bearbetas och gestaltas i 
form av ett uttryck.  Estetiska lärprocesser kan därför sägas ske på flera plan hos 
individen, förklarar Selander, och bör ses som en del av kommunikation med andra 
och vårt sätt att erfara omvärlden. Själva samspelet och kommunikationen 
människor i mellan är en förutsättning för estetisk verksamhet; det estetiska skapas i 
och av interaktion (Lindgren, 2009). 
 
Mellan begreppen kreativa processer och estetiska processer kan man inte sätta 
likhetstecken, för alla kreativa processer betraktas inte som estetiska. Dock 
förknippas de estetiska processerna ofta med kreativitet. (Lindstrand & Selander, 
2009). Men ett estetiskt innehåll är inte det enda som skapar en estetisk lärprocess: 
”Den estetiska lärprocessen handlar inte enbart om vad man lär sig, utan i hög grad 
om hur detta lärande sker” (Lindstrand, 2009, s 153). 
 
Estetiska lärprocesser sker inte bara inom de konstnärliga områdena, förklarar 
Selander (2009), och han betonar vidare uttryckets betydelse för förståelsen:   
 

Skapande verksamheter är inte rationella processer, där det först finns en tanke som ska 
uttryckas och där det sedan skapas en form för denna. Det förefaller snarare vara tvärtom: 
uttrycket ger den skapande personen insikt i vad denne menar. (Selander, 2009, s 211)  

 
I estetisk verksamhet sker ofta bearbetning genom att man provar olika uttryck – 
uttrycket i sig är både tolkande och blir tolkat i en estetisk lärprocess. De uttryck vi 
tolkar speglar människans känslor och tankar, och den form som skapas visar hur 
personen förstått något (Lindstrand & Selander, 2009). Relationen mellan känslor 
och kunskapande hos människan kan diskuteras ytterligare. Konst kan beröra och 
väcka känslor; att känslor väcks samt ett aktivt skapande är viktigt för individens 
kunskapsutveckling (Nobel, 1990).  
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3.1.3.4 Estetiska lärprocesser – lek, känsla, kommunikation och 
meningsskapande 
 
Pramling Samuelsson m.fl. (2008) redogör för ett projekt i förskolemiljö i vilket 
syftet var att göra estetiken till lärandeobjekt genom ett utvecklingspedagogiskt 
arbetssätt, snarare än att använda estetiken som möjlighet för att hjälpa barnen 
utveckla andra förmågor utanför det estetiska fältet. Det sistnämnda synsättet är 
vanligt förekommande bland pedagoger som arbetar med yngre barn; man ser 
primärt estetiken som ett medel för att lära sig något annat. Som tidigare nämnts 
talas det i förskolan oftare om skapande än estetik, fokus hamnar på själva 
”görandet” snarare än processen (Pramling Samuelsson m.fl., 2008). 
 
I estetiska lärprocesser kan med fördel flera uttrycksformer samspela, och lärandets 
processer kan synliggöras genom integration mellan olika estetiska uttrycksformer 
(Pramling Samuelsson m.fl., 2008). Detta exemplifieras av Skoglund (1990), som 
förklarar hur hon i sitt arbete som museipedagog möter och skapar med barngrupper 
i olika åldrar. Konstverk upplevs och tolkas genom kommunikation, och upplevelsen 
bearbetas sedan praktiskt. Med utgångspunkt i konstupplevelsen leker man 
tillsammans och finner sätt att uttrycka sina känslor, genom exempelvis drama, sagor 
eller poesi.  
 

Formens betydelse är också central i den meningen att vi aldrig kan komma åt en känsla eller 
tanke i sig, utan endast genom dess uttryck. Detta uttryck måste vi i sin tur tolka. Men en 
skapad form är inte endast en avbild av något som finns, utan ett uttryck för hur man har 
förstått något. (Lindstrand & Selander, 2009, s 12 ) 

 
En variant av estetisk lärprocess är, som tidigare nämnts, just tolkning av konst i 
olika former. Denna tolkning kan inbegripa barnets känslor, som han/hon efter 
bearbetning finner uttryck för (Selander, 2009). Barns intresse för de möjligheter och 
begränsningar som finns i olika uttryck kan väckas genom att man i den estetiska 
aktiviteten utgår från just en känsla (Pramling Samuelsson m fl., 2008). Om man 
utgår från att barnets intellekt är sammanflätat med dess känslor och sinnen 
(Weissenrieder, 2008) faller det sig naturligt att processer i vilka ”tanke - känsla – 
handling samspelar” (Skoglund, 1990, s 25-26) upplevs som tillfredställande och 
utvecklande.  
 
Det förhållande lek och lärande har till estetik och estetiska lärprocesser bör 
diskuteras (Pramling Samuelsson m.fl. 2008). Skapande hör leken till, och att barn 
leker är en förutsättning för att kunskapsutveckling ska kunna ske på djupet 
(Wiessenrieder, 2008). ”Att leka är att skapa”(1990, s 38), förklarar Skoglund, och 
fortsätter:  
 

I rolleken kan man vara vad som helst, och det vill man! Bild- och formskapandet har samma 
grundfunktioner som leken. Sagorna och berättelserna har samma grundfunktioner. De 
hjälper barnet att ordna upp, ge form, se den inre och den yttre verkligheten, få bild och ord 
på känslor, tankar och uttryck. (Skoglund, 1990,  s 38) 

 
Under lek får barnen möjlighet att imitera varandra, och prova nya intryck och 
uttryck. I den skapande fria leken smälter barnets olika språk samman; det talade 
språket såväl som exempelvis kroppens, bildens och musikens språk (Jederlund, 
2002). Leken och skapandet är således intimt förknippade (Skoglund, 1990), och 
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leken i sig är en process i vilken de estetiska intrycken och uttrycken samspelar 
(Jederlund, 2002). 
 
Barns lek växer fram genom processer och barnen för naturligt ett metasamtal i 
skapandet av leken: ”Ett metasamtal är ett samtal där barn tänker, funderar och 
kommunicerar om det som ofta tas för givet: hur och varför man tänker som man 
gör” (Pramling Samuelsson m.fl., 2008, s 57). Detta uppmärksammas ofta inte av 
förskolans pedagoger, genomförandet av de estetiska aktiviteterna ses som det viktiga 
och metasamtalet glöms bort. Om pedagogen deltar i metasamtal kring den estetiska 
processen finns möjligheter att rikta barnens uppmärksamhet, ställa frågor, 
synliggöra och problematisera det annars osynliga. Detta kan ske först då pedagogen 
tar barnets perspektiv i samtalet samt har utvecklat medvetenhet om vad det är man 
vill rikta uppmärksamhet mot och utveckla i den estetiska aktiviteten. Pedagogen 
måste våga följa barnen i processen, och inte styra mot ett särskilt mål (Pramling 
Samuelsson m.fl., 2008). 
 

Pedagogers medvetenhet är en betydande faktor för de estetiska lärprocesserna och 
den effekt de får för barns utveckling och lärande. En stöttande, mentalt och fysiskt 
närvarande pedagog kan genom skapande verksamhet frambringa meningsfulla 
lärandesituationer och på så sätt hjälpa barn utveckla sin förmåga till perception och 
reflektion (Weissenrieder, 2008). 
 
3.1.4 Estetiska lärprocessers betydelse för 
andraspråksinlärning 
 
Estetiska lärprocesser kan leda till att barn utvecklar sitt talade språk i samspel med 
användandet av andra sorters språk. 
 

I skapandet av mening och kunskap används såväl verbala som icke-verbala språk: talspråk, 
skriftspråk, bildspråk, musikens språk, dansens, kroppens och formens språk. Mening och 
kunskap återskapas, omskapas eller nyskapas på så sätt hela tiden. När språkutveckling 
länkas till området kultur och estetik i lärandet vidgas synen på barns möjligheter att 
tillgodogöra sig basfärdigheter. 
(Wester, Lansfjord & Wiklund, 2004, s 5) 
 

Flerspråkiga barn i förskolan får genom det egna skapandet i olika estetiska praktiker 
en möjlighet att uttrycka hur de ser på sin omvärld. Med en vuxen som stöd kan 
barnet med sina egna ord berätta om och förklara kring det som skapats (Benckert, 
2000). 
 
Pettersson (2004) berättar om ett projekt om stenar som hon genomfört med en 
barngrupp i förskolan. Barnen har utforskat stenar med hjälp av lek, drama, rörelse, 
bild och fotografi integrerat; de har lekt i diabildsprojektioner av sina stenar, gett 
stenarna ansikten och intervjuat dem med diktliknande svar som resultat. 
Arbetsmetoderna tar fasta på barnens känslor och upplevelser, och möjliggör ”språk, 
kommunikation och reflektion” (Dackéus, 2004, s 42). Som en del i de estetiska 
lärprocesserna i projektet har barnen använt sig mycket av berättande, vilket 
utvecklat språket hos barn med begränsat talspråk (Pettersson, 2004). Barnens 
språkutveckling har främjats av att de har fått utveckla flera av sina språk samtidigt; 
både dramatisering, teckning och det verbala språket. Genom att barnen varit 
intresserade och upplevt innehållet som meningsfullt har deras språk förbättrats och 
berikats (Furness, 2004).  
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Elfström (2004) beskriver hur estetiska lärprocesser i flerspråkiga barns arbete med 
keramik gynnat deras språkutveckling inom svenskan. Målet med projektet var att 
”beskriva samband mellan språk, kunskapsskapande och estetiska lärprocesser ” 
(Elfström, 2004, s53). Det framkom att barnen  
 

• Fick ”sätta ord på sina tankar och förverkliga dem i konkret form genom leran” 
(Elfström, 2004, s 84). 
 

• Spontant integrerade olika uttrycksformer. Genom skapandet i keramik föddes 
lust till berättande och skrivande.  
 

• Talade med större självsäkerhet och spontanitet i samtal under processen 
tillsammans med andra barn, än i mer lärarledda samtal. 
 

• Upplevde sitt eget berättande kring det de skapat som meningsfullt då de fick 
lyssna på bandupptagningar av sina berättelser.   
(Elfström, 2004) 

För att estetiska lärprocesser ska kunna stimulera språkutvecklingen krävs att 
pedagoger för medvetna samtal med barnen om, under och efter processen. Med 
hjälp av dessa samtal förbättras möjligheten till lärande och barnens förmåga till 
metakognition; genom metasamtal görs lärandet synligt för barnen. När barnen med 
pedagogernas stöd får diskutera och berätta tränas de i att använda sitt språk. Om 
barnen har svenska som andraspråk och ännu inte talar språket kan pedagogen visa 
hur ett sådant samtal går till genom att ställa frågor och sedan svara på dem själv. 
Detta ger barnen möjligheten att härma lärarens beteende och stegvis lära sig 
(Pramling Samuelsson m fl., 2008). 
 
Att arbeta med estetiska lärprocesser i skolans verksamhet bör fungera som ett 
tankesätt att ta med sig i alla ämnen, och inte endast resultera i kortsiktiga projekt. 
Det finns stora möjligheter att låta barnen träna sina förmågor till samspel och 
kommunikation i estetiska lärprocesser tillsammans med andra barn och pedagoger. 
Detta kan tolkas som en möjlighet till språkutveckling, eftersom ”Språkets viktigaste 
funktion är kommunikation” (Weissenrieder, 2008, s 97).  
 
Pramling Samuelsson m fl. (2008) redogör för transfer-begreppet, det vill säga ”att 
kunskaper och förmågor utvecklade i ett sammanhang också är användbara i andra 
sammanhang.” (s 42) Exempelvis kan kunskaper inom musikområdet bli 
”användbara för exempelvis lärandet i språk” (s 42). Det påstås ibland, förklarar 
Pramling Samuelsson, att språkämnet kan fördjupas om man integrerar estetik i 
processen.  
 
Jederlund (2002) diskuterar kopplingen mellan musik och språk i allmänhet, och 
musik och andraspråksinlärning i synnerhet. Han redogör för vetenskapliga studier 
inom närliggande områden samt erfarenheter, egna såväl som andras, men 
förtydligar också att ”Några vetenskapliga studier med direkta frågeställningar kring 
andraspråksinlärning och musik har jag inte kunnat finna inom ramen för detta 
arbete” (Jederlund, 2002, s 93). Däremot beskriver han olika projekt i vilka estetiska 
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uttrycksformer och processer setts som resurser för barns andraspråksutveckling.  
Bland annat presenterar han följande exempel. 
 
I det så kallade Musikspråkförskoleprojektet som bedrivits i Tensta fyllde 
musikverksamheten två funktioner; främjande av svenska som andraspråk såväl som 
integration och kommunikation mellan människor som talar olika språk. Projektet 
hade således både språkliga och sociala mål, och drevs av Vesterlund vars 
”arbetsmetod bygger framför allt på rytmik, skapande rörelse och instrumentspel” 
(Jederlund, 2002, s 94).  

 
Projektet ”Nybörjarsvenska för assyrisk/syrianska barn 5-9 år” bedrevs 1983-84 i 
Södertälje av musikhandledaren Monica Söderström, och de bakomliggande 
tankarna beskrivs på följande sätt. 
 

Tanken med projektet var bland annat att få in mer av förskolans metodik i lågstadiets 
andraspråksundervisning som ett komplement till traditionell språkundervisning. Förskolans 
sätt att se hela barnet och ge stimulans och utrymme för egen lek och skapande aktiviteter 
skulle ge barnen möjlighet att tillägna sig språket på experimentell väg.(Jederlund, 2002, s 
94) 
 

Pedagoger från förskola, klasslärare, modersmålslärare med flera samarbetade med 
arbetsmetoden som genom drama och musik avsåg att ”stärka invandrarbarnens 
språk och känsla för ord och begrepp” (Jederlund, 2002, s 95). Jederlund (2002) 
poängterar att detta projekt, med tanke på den tidpunkt vid vilken det genomfördes, 
var att anse som tidigt inom området.  

 
Vidare beskrivs Framtidsverkstan som sedan 1998 integrerar olika estetiska 
uttrycksformer i sitt arbete med barn och ungdomar i Botkyrka. Barnen får, genom 
lek med rörelse, bild och musik, ”med sina kroppar och sinnen direkt erfara 
bokstäver och ord” (Jederlund, 2002, s 95). 
 
Musikpedagogik kan användas i språkfrämjande syfte, menar Jederlund (2002), mot 
bakgrund av att man bäst lär språk i sociala situationer som inbjuder till aktivitet och 
i vilka kommunikationen känns meningsfull. Den sociala processen är viktig, det ska 
finnas ”stort utrymme för lek, kreativitet och skapande” (Jederlund, 2002, s 126). 
Pedagogen bör stimulera och inte värdera, då värdering tar ifrån barn lusten att 
kommunicera och uttrycka sin personlighet. 
 

3.2 Intervju 
 

Under intervjun efterfrågades informantens praktiska erfarenheter, tankar och 
reflektion kring såväl estetiska lärprocesser som andraspråksutveckling. Vi var 
särskilt intresserade av hennes erfarenheter av estetiska lärprocessers eventuella 
positiva inverkan på förskolebarns utveckling av svenska som andraspråk.  
När informanten beskriver sin pedagogiska verksamhet förklarar hon att olika 
estetiska uttrycksformer såsom dans och rörelse, musik och sång, bild, form och 
drama och fotografi integreras.  Stor vikt läggs vid miljöns utformning, den ska 
stimulera till aktivitet, skapande, samspel och utforskande. Barnens lärprocesser 
synliggörs i miljön, och den synliga pedagogiska dokumentationen används som stöd 
i kommunikation och samtal mellan pedagoger och barn. Med hjälp av estetiken kan 
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barnen uttrycka både sin personlighet och sina tankar - det skapande språket 
understödjer och stimulerar det verbala.  
 

Att rita, måla, teckna, skissa handlar om att göra en tanke som jag får lämna. Jag vill visa 
min tanke. Det här tänker jag, jag kan berätta något om det i ett samtal. 
  

Det handlar om ”att locka fram barnens inneboende egenskaper”, för att kunna göra 
det försöker hon ta reda på vilka uttryckssätt som tilltalar det individuella barnet. 
Alla barn måste få visa vad de kan, och informanten problematiserar det faktum att 
man i förskolemiljö ofta förutsätter att alla barn tycker om att måla. Informanten 
talar om De hundra språken1, och vikten av att barn får använda alla sina språk, inte 
bara det talade. Vissa barn kanske har lättast att uttrycka sig och utveckla förståelse 
via dans och rörelse, och därför strävar informanten efter att erbjuda många synliga 
möjligheter i miljön. Språket bör utmanas och utvecklas hela tiden, inte bara i 
planerade språksamlingar. 
 

Det här att säga kom nu så ska vi jobba med språket, nu ska vi träna, vågar jag säga att jag 
förkastar det? Det tror jag inte alls på det lärandet, jag tror på något helt annat… Använder 

du din kropp så jobbar du också med helheten, inte bara din knopp. 
 
Istället förespråkar informanten fokus på språket i de vardagliga situationerna, att 
samtala och förklara, sätta ord på saker och med språkets hjälp bekräfta barnen, för 
att sedan förstärka detta genom att erbjuda barnen många olika estetiska intryck och 
uttryckssätt. Pedagogen utgår från barnens intressen och arbetar konsekvent i 
smågrupper, för att  
 

skapa förutsättningar för att dialog ska bli möjlig, estetiken som en väg till språket. Ett 
berättande kan växa fram, våga börja prata. Det blir inte så mycket prestige, lust! Alla 
människor vill berätta, behöver uttrycka sig, bli lyssnade på. Det väcker någonting inom en, 
lättare. Liten lärogrupp positivt för alla generellt, inte så stor konkurrens. 

 
Informanten beskriver hur pedagogerna arbetar språkutvecklande med exempelvis 
sagor. Olika estetiska uttrycksformer integreras; Vi målar den, pratar om den, 
sjunger den, vi hittar på. Prat, prat, prat ihop med det vi ser. Och i smågrupper. 
Informanten uppfattar att en lärprocess är något som sker över tid och att det är 
meningsfullt att få komma tillbaka till en skapande aktivitet, låta den växa och bygga 
vidare på den. Processen tillmäts stort värde, och man bör inte fokusera enbart på 
den eventuella slutprodukten. Hon upplever att barnets tankar och minne stimuleras 
och att den estetiska lärprocessen kan leda fram till ett fördjupat lärande. Det man 
gör tillsammans kan man lättare samtala om, anser hon, och på så sätt skapa sig en 
helhetsbild och utveckla förståelse. 
 
I den estetiska lärprocessen får barnen stora möjligheter att skapa, samtala, diskutera 
och lära tillsammans med andra barn. Pedagogens roll blir då att lotsa, utmana och 
synliggöra barnen snarare än att styra och förmedla.  
  

Att vi väver in andra barn, märkvärdiggör barn brukar jag ofta tala om… Att det är barnens 
lärande tillsammans som blir viktigt, inte att jag förmedlar det på något sätt.  

                                                           
1
 Refererar till dikten ”Ett barn har hundra språk” av Loris Malaguzzi. Diktens budskap, att barnets 
alla resurser skall tas tillvara och att man inte ska försöka skilja på fantasin och förnuftet, är centralt 
inom Reggio Emilia-pedagogiken (Wallin, 1981). 
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Informanten ser estetiska lärprocesser som en tillgång för tillägnandet av svenska 
som andraspråk i förskolan eftersom de 
 

• utlöser känslor och tankar  
 

• ger variation  
 

• kan ge en förbättrad perception 
 

• stimulerar kreativitet och fantasi  
 

• möjliggör egen aktivitet 
 

• ger barnen möjlighet att uttrycka sig genom de estetiska språken innan de kan 
kommunicera verbalt genom sitt andraspråk  
 

• stimulerar till samtal och dialog med andra barn och pedagoger  
 

• ger barnen möjlighet att finna sitt eget utryck; om barnen får skapa på ett sätt 
som intresserar dem upplevs även samtalet som meningsfullt och självkänslan 
stärks 
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4. Diskussion och slutsatser 
 
Under denna rubrik analyseras resultaten från litteraturstudie och intervju. De två 
forskningsfälten – andraspråksinlärning respektive estetiska lärprocesser – relateras 
till varandra och de kopplingar som framträtt redovisas och på så sätt besvaras 
uppsatsens frågeställningar.  
  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. (Lpfö, 2006, s. 28) 
 

Med andra ord förklaras både de estetiska formerna och talspråket som uttryck; 
barnen har rätt till alla sina uttryck och språk. Kunskap skapas genom användandet 
av både de verbala och icke-verbala språken (Wester, Lansfjord & Wiklund, 2004). 
De olika uttrycken kan integreras, stärker varandra och bidrar till utveckling inom 
flera kommunikationsområden (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, 
Pramling & Wallerstedt, 2008, Skoglund, 1990, Jederlund, 2002 ). Även vid 
intervjun uttryckte pedagogen att de flerspråkiga barnen bör få uttrycka sig genom 
olika estetiska språk eftersom det kan vara en väg till ett talat dito; alla barn måste få 
uttrycka sin person och sina tankar. Detta överensstämmer med Cummins (2001), 
som framhåller betydelsen av att andraspråksinlärare genom estetiska 
uttrycksformer får möjlighet att uttrycka sin identitet och personlighet även då 
andraspråket är nytt, eftersom det nya språket annars förblir abstrakt och en passiv 
kunskap.  
 
Jederlund (2002) menar att estetiska lärprocesser inom musikområdet gynnar 
kommunikation och språkutveckling, men han konstaterar också att det inte finns 
några vetenskapliga studier som visar på det resultat som arbetssättet skulle kunna få 
för barns och elevers andraspråksutveckling. Detta överensstämmer med vår 
uppfattning; det har varit svårt att hitta litteratur som tydligt visar vilka aspekter av 
andraspråkstillägnandet som kan stärkas genom estetiska lärprocesser. Istället har vi 
stött på litteratur som tydliggör estetiken som resurs för barn i behöv av särskilt stöd 
(Lindgren, 2009) och för språkutveckling i allmänhet (Pramling Samuelsson, 
Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2008). När författare nämner 
estetik och andraspråksutveckling görs det ofta liksom i förbifarten; man diskuterar 
inte på djupet vilka specifika områden som kan gynnas och varför. Inom 
andraspråkslitteraturen nämns ibland förslag på metoder inom det estetiska fältet 
som gynnar språkutvecklingen, såsom rollspel, drama och berättande (Axelsson 1999, 
Cerú, 1993, Cummins, 2001, Kuymucu, 1993). Däremot diskuteras inte detta särskilt 
ingående, utan lämnas vid uppräkningar av tänkbara främjande metoder, och utan 
att fokusera på processens betydelse i det estetiska arbetet. I en projektbeskrivning 
(Furness, 2004) som faktiskt redogör för estetiska lärprocessers resultat i 
barngrupper där flertalet lär svenska som andraspråk skriver man inledningsvis om 
barnens flerspråkighet, för att i slutet konstatera att språket berikats och utvecklats. 
Vilka aspekter av barnens språk som förbättrats genom den estetiska verksamheten 
förklaras dock inte mer ingående.  
 
När vi granskat de båda forskningsfälten har vi dock kunnat urskilja möjligheter 
inom estetiska lärprocesser som kan antas främja andraspråksutvecklingen av en rad 
skäl. Nedan följer en summering av de, i vårt tycke, viktigaste skälen till varför och 
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hur estetiska lärprocesser kan främja inlärningen av svenska som andraspråk hos 
barn och elever i dagens förskola och skola. 
 

4.1 Lära med alla sinnen, uttrycka med alla språk 
 
Genom estetiska lärprocesser kan barn och elever få uppleva olika intryck och uttryck 
via sina olika sinnen. Att flera sinnen aktiveras har stor betydelse för utvecklingen av 
andraspråket. 
 
Ladberg (2000) förklarar att våra sinnen är mycket betydelsefulla för allt lärande så 
även för språket. När flera sinnen aktiveras skickas flera olika signaler till hjärnan 
och kunskapen befästs, med andra ord blir nätverken starkare och flera och 
kunskapen blir djupare och mer lättillgänglig. I en estetisk lärprocess kan barnen få 
erfara olika estetiska intryck via sina sinnen, men också uttrycka och kommunicera 
via olika estetiska språk.  Ett varierat in- och utflöde genom kommunikation är 
nödvändigt för god andraspråksutveckling (Lindberg, 1993). Den intervjuade 
pedagogen förklarade att hon ger barnen möjlighet att uppleva med alla sinnen och 
utrycka sig på olika språk eftersom det fördjupar förståelsen; ”använd din kropp för 
att du ska förstå någonting med din knopp”. 
 

4.2 Process 
 
Idag anses andraspråksinlärning ske genom processer där elevens egen aktivitet och 
skapande av språket står i centrum. Processen anses dock inte bara ske inom 
individen, utan påverkas även av exempelvis sociala och relationella faktorer 
(Hyltenstam & Lindberg, 2004, Bergman, Sjökvist, Bülow & Ljung, 1992).  Det som 
skiljer estetisk verksamhet från estetisk lärprocess är just interaktionen; 
kommunikationen och samspelet med andra.  
 
Den estetiska lärprocessen har många beröringspunkter med den fria leken, i vilken 
man kan se hur barnen naturligt integrerar olika estetiska uttrycksformer (Jederlund, 
2002), förhandlar, anpassar sitt språk och för ett samtal kring det som skapas 
(Pramling Samuelsson m fl., 2008). Språket blir således meningsfullt, och för 
leken/skapandet framåt. Detta innebär att barn och elever ges möjlighet till att själva 
vara med och konstruera sin lärandesituation, eftersom den estetiska läroprocessen, 
liksom leken, utvecklas och omformas av dess deltagare snarare än mot ett bestämt 
mål. Det är inte resultatet, utan processen som är betydelsefull för den egna 
utvecklingen, språklig såväl som annan. Vid intervjutillfället exemplifierade 
pedagogen hur hon arbetar processinriktat. Genom att återkomma till och utveckla 
en skapandeprocess med hjälp av olika uttrycksformer och material får barnen 
möjlighet att minnas, utveckla och bygga ut sin ursprungliga tanke. Detta innebär att 
samtalandet i processen underlättas för barnen, då de redan sedan har en 
förförståelse för de ord och begrepp som aktualiseras (Bergman & Sjökvist m fl., 
1992).  
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4.3 Samtal 
 
Ett naturligt inflöde i form av egen aktivitet, tvåvägskommunikation och samtal är 
nödvändigt för andraspråksutveckling. Genom den estetiska lärprocessen möjliggörs 
detta. 
 
Andraspråksutveckling stimuleras av att barnen/eleverna får samtala i olika 
konstellationer och situationer, och därigenom ges de möjlighet att pröva och 
utforska språket i samspel med andra (Lindberg, 2005). En tvåvägskommunikation 
är nödvändig för andraspråksutveckling i skolan, förklarar Cummins (2001). I en 
estetisk lärprocess finns möjligheter till utveckling av språket genom medvetna 
samtal både under och efter processen. På så vis synliggörs lärandet, och pedagogen 
kan stötta de deltagande barnen i diskussioner och berättande kring det skapande 
(Pramling Samuelsson m fl., 2008).  
 
Att berättande som färdighet gynnar andraspråksutvecklingen framhålls inom både 
andraspråksforskningen och i metodböcker kring estetik och estetiska lärprocesser 
(Axelsson, 1999, Elfström, 2004). Berättandet underlättas och stöds av exempelvis 
det skapade; den intervjuade pedagogen förklarade att barnen via de estetiska 
uttrycken och stödjande samtal kan visa sina tankar; ”Att rita, måla, teckna, skissa, 
handlar om att göra en tanke som jag får lämna. Jag vill visa min tanke. Det här 
tänker jag, jag kan berätta något om det i ett samtal.” Även om barnet inte ännu kan 
kommunicera verbalt på andraspråket, kan han/hon då på så vis delta i samtalet och 
uttrycka sig (Lindberg 2001); genom estetiken kan alla delta i samtalet. 
 

4.4 Känslor 
 
Det är viktigt för alla människor att få bearbeta och uttrycka sina känslor. Genom det 
skapade uttrycket i sig såväl som genom samtalet i den estetiska lärprocessen ges 
barnen möjligheter att uttrycka sina känslor och tankar. På så sätt kan barn som lär 
svenska som andraspråk få det stöd som de behöver för att dels lära sig orden, dels 
skapa en känslomässig anknytning till dem.  
 
Känslornas betydelse för lärandet framhålls i litteraturen, de avgör vad vi vill lära, 
hur väl vi lär oss det och vad vi sedan minns (Jensen, 1997, Ladberg, 2000).  Positiva 
upplevelser och känslor förbättrar vår förmåga att ta in och bearbeta information, 
medan negativa känslor och upplevelser skapar hinder för lärandet (Ladberg, 2000). 
När man inte behärskar andraspråket på sin kognitiva nivå kan känslor av frustration 
uppkomma, och språkutvecklingen hämmas. Estetiken kan motverka detta, och bidra 
med välgörande skratt och avslappning (Kuymucu, 1993). I estetiska lärprocesser kan 
olika intryck utlösa känslor hos betraktaren, likaså kan man tolka sina känslor genom 
ett estetiskt uttryck (Selander, 2009) . Med andra ord ger den estetiska lärprocessen 
barn/elever möjlighet att bearbeta och tolka sina känslor dels genom estetiken, dels 
genom språket i samtalet processen igenom. 
 

4.5 Meningsfullhet 
 
Att barn/elever upplever meningsfullhet i användandet och utvecklingen av sitt 
andraspråk är nödvändigt. De pedagogiska aktiviteterna måste därför sträva efter att 
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skapa meningsfulla kommunikativa situationer som väcker viljan och motivationen 
att uttrycka sig (Lindberg, 1993). Om barnen genom estetiska lärprocesser får 
kombinera sitt verbala språk med estetiska dito kan ett intresse väckas, lärandet 
upplevas som meningsfullt och språket stimuleras (Jederlund, 2002). 
 
Jensen (1997) förklarar att lärande upplevs som meningsfullt när vi ser helheter och 
förstår samband, när vi berörs känslomässigt och påverkas personligen. Estetiska 
lärprocesser kan skapa meningsfulla kommunikativa situationer eftersom det man 
samtalar om är något man själv upplevt eller uttryckt; det jag hyser en känsla inför 
vill jag gärna berätta om. Genom att medvetet samtala under och efter processen kan 
pedagogen stötta barnen/eleverna i både den språkliga och den kognitiva 
utvecklingen, så att samtalet bidrar till förståelse av helheter och sammanhang. 
 

4.6 Den pedagogiska situationen 
 
För att utveckla sitt andraspråk behöver barn stöd från pedagoger som är medvetna 
om att andraspråksutveckling sker genom en lång och komplex process, i vilken både 
inre och yttre faktorer samverkar. Den estetiska lärprocessen kan främja utvecklingen 
av svenska som andraspråk hos barn och elever först då pedagogen sätter samtalet i 
fokus och vågar följa barnen i processen utan att styra mot ett förutbestämt resultat. 
 
Enligt Cummins (2001) är dialog och aktiv språkanvändning av stor betydelse för 
inlärningen av ett andraspråk. Även Håkansson (2001) belyser den naturliga 
kommunikationen där barnen ges möjlighet att pröva och utforska språket i samspel 
med andra. I den estetiska lärprocessen är barnen medskapare av lärandesituationen 
som tolkare av intryck eller skapare av uttryck, och pedagogen har stora möjligheter 
att stötta, rikta uppmärksamheten och genom estetiken skapa meningsfulla 
kommunikativa situationer (Pramling Samuelsson m fl., 2008). För att våga uttrycka 
sig på ett nytt språk krävs att barnen är trygga i barngruppen och i sin relation med 
pedagogen (Ladberg, 2000). Kuymucu (2003) menar att denna trygghet delvis kan 
skapas genom användandet av estetisk verksamhet. Pedagogen bör stötta barnen i 
kommunikationen med andra och på så sätt ge dem möjlighet att utrycka sin 
personlighet och identitet (Cummins, 2001). Om den vuxne är närvarande och 
hjälper barnen i diskussion och samtal kring processen och det skapade, vågar barnet 
uttrycka sig och sina tankar (Benckert, 2000). Även den intervjuade pedagogen 
poängterade betydelsen av att ge barnen stöd så att de vågar och vill samtala, visa och 
berätta på sitt andraspråk. Hon förtydligar att hennes roll i den pedagogiska 
situationen då blir att lotsa och ”märkvärdiggöra” barnen; ”det är barnens lärande 
tillsammans som blir viktigt, inte att jag förmedlar det på något sätt.” 
 

4.7 Avslutande reflektion 
 
Vår hypotes under arbetet med denna uppsats har varit att estetiska lärprocesser kan 
främja inlärningen av svenska som andraspråk. Under vår utbildning har vi fått lära 
oss mycket om språkutveckling i allmänhet, men saknat insyn i den specifika 
situation det innebär att lära, och lära ut, svenska som andraspråk. Då vi läste kursen 
Estetiska lärprocesser i teori och praktik började vi fundera – skulle vi med hjälp av 
detta förhållningssätt, som vi själva haft positiva upplevelser av, kunna stimulera 
andraspråksutvecklingen hos barn i förskolan och skolan? 
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Svenska andraspråksforskare, exempelvis Lindberg (2005), kritiserar den 
traditionella klassrumsundervisningen, som till stor del består av 
envägskommunikation, fråga-svarsmetodik samt för liten elevaktivitet och 
kommunikation. Det optimala för andraspråksutvecklingen vore istället att skapa en 
lärandemiljö i vilken inflödet är varierat och naturligt. Litteratur om undervisning i 
svenska som andraspråk tenderar att hålla fokus på olika metoder och arbetssätt. Och 
estetiska lärprocesser är egentligen inte en metod, utan snarare ett förhållningssätt 
att använda i alla ämnen: ”Den estetiska lärprocessen handlar inte enbart om vad 
man lär sig, utan i hög grad om hur detta lärande sker ” (Lindstrand, 2009, s. 153).  
 
Det är vår uppfattning att lärande i förskolan, och i miljöer utanför 
utbildningsväsendet, ofta sker i naturliga kontexter. I skolan däremot begränsas 
verksamheten av hårdare ramar, som påverkar möjligheterna till informellt lärande. 
Hur kan man då arbeta genom estetiska lärprocesser i skolmiljö för att främja elevers 
andraspråksutveckling? Vår tanke är att ta med en del av det som, ibland oreflekterat, 
görs i förskolan in i skolan. Genom att se till barnens naturliga interaktion i lek och 
språk tror vi att man kan lära sig viktiga saker om hur den pedagogiska verksamheten 
bör utformas för att närma sig den verklighet som barnen faktiskt leker och lär i. Vi 
tilltalas av det projekt som Jederlund (2002) beskriver, i vilket man medvetet försökt 
föra in en del av förskolans arbetssätt i skolan genom att använda estetik, lek och 
skapande för att på så sätt stimulera barns andraspråkstillägnande på experimentell 
väg.  
 
Vi finner det intressant att det verkar råda en viss oenighet eller förvirring kring 
begrepp och terminologi inom såväl andraspråksforskningen som det estetiska 
området. Gällande andraspråk symboliserar olika begrepp olika synsätt på hur man 
egentligen lär sig ett andraspråk, och vilken betydelse som begreppen estetik och 
estetiska lärprocesser får beror också på olika teorier och situationer. Denna 
begreppsförvirring har till viss del komplicerat våra studier av litteratur såväl som 
intervju. I litteratur om förskolans verksamhet används ofta uttryck som skapande, 
dock tror vi att en hel del av det som man gör naturligt i förskolan skulle kunna 
benämnas estetiska lärprocesser, men att begreppet i sig ännu inte blivit allmängods.  
 
För att den estetiska lärprocessen ska bli betydelsefull för andraspråkets utveckling 
krävs en medvetenhet hos pedagoger - det räcker inte med estetisk verksamhet, det 
måste till processinriktat arbetssätt, samtal och reflektion. Pedagoger måste därför ha 
en klar tanke och kunna sätta ord på vad de gör, och kunna uttrycka, motivera och 
diskutera detta förhållningssätt genom ett reflekterat yrkesspråk. Vi anser att den 
estetiska lärprocessen förmodligen kan främja inlärning av svenska som andraspråk 
såväl som lärande generellt. Dock krävs att pedagoger är medvetna om samtalets 
betydelse för processen; det är inte uttrycket eller det skapade i sig som är det 
viktigaste för lärandet. Det är istället det barnet tänker, säger och gör som är viktigt, 
och hur man sedan samtalar om detta. Vi anser även att den pedagogiska 
dokumentationen har en viktig funktion för de estetiska lärprocessernas 
språkutvecklande möjligheter. Den kan fungera som stöd i samtal och för 
synliggörandet av barnets lärande och utveckling. Barnen kan ta intryck av 
dokumentationen och inspireras vidare till nya uttryck - både estetiska och språkliga. 
 
I vårt tycke visar denna uppsats att det finns ett behov av vidare forskning som 
genom empiriska studier kan utreda hur estetiska lärprocesser som förhållningssätt 
kan främja utvecklingen av ett andraspråk. Sådan forskning skulle i förlängningen 
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kunna förbättra de pedagogiska aktiviteterna i förskolan, och förändra utformningen 
av skolämnet svenska som andraspråk. I vår mening finns det mycket som talar för 
att estetiska lärprocesser kan bidra till ett fördjupat, meningsfullt och lustfyllt lärande 
i stort men också till en lärandesituation som särskilt kan främja 
andraspråksutvecklingen.  För genom att förena det estetiska med det intellektuella 
kan vi beröra barnens känslor, engagera dem samtal i kontextuella kommunikativa 
situationer och synliggöra lärandets processer.  På så vis får barnen genom den 
estetiska lärprocessen lära med alla sina sinnen, och uttrycka sig på alla sina språk. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som pedagog?  

 

2. Vilken utbildning har du?  

 

3. Var arbetar du just nu? 

 

4. Vilka åldersgrupper arbetar du med? 

 

5. Vad har du för erfarenhet av att arbeta med svenska som andraspråk?  

 

6. Hur länge har du arbetat med barn/elever som har svenska som 
andraspråk?  

 

7. Hur arbetar du för att främja barns/elevers utveckling av svenska som 
andraspråk? 

 

8. Kan du ge några exempel från din egen undervisning? 

 

9. Vad innebär begreppet andraspråksutveckling för dig? 

o Hur märker man att utveckling sker/inte sker? 

 

10. Använder du dig av några (andra) estetiska uttrycksformer i din 
verksamhet?  

o Vilka?  

o Varför? 

 

11. Vad anser du att en estetisk lärprocess är? 

o Vad grundar du detta på? (Erfarenheter, teorier, tolkning av ordet osv. ) 

 

12. Hur skapas/framkallas en estetisk lärprocess, tror du? 

 

13. Vilken betydelse har estetiska lärprocesser i din pedagogiska 
verksamhet? 
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14. Kan estetiska lärprocesser främja andraspråksutvecklingen, tror du?  

o Varför? 

o Hur? 

o För alla? 

o Alltid? 

o Åldrar? 

o Bakgrunder? 

o Kan du ge exempel? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


