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Förord  
Vi som har författat detta examensarbete heter Emelie Steinbach och Linn Eriksson. Att skriva ett               
examensarbete är en process som i vårt fall tog fart i det gemensamma intresset för språkutveckling                
och estetik. Arbetet har fördelats genom att vi på respektive håll har läst in oss på väsentlig litteratur                  
för att bilda en djupare förförståelse inför skrivprocessens början. Därefter har vi turats om att               
verbalt delge varandra samtliga av våra favoritstycken för att bidra till att formge tankeprocessen,              
medan Emelie har läst så har Linn skrivit i dokumentet och vice versa. Detta har inneburit att vi                  
båda är införstådda i samtliga delar av arbetet då vi båda har reflekterat och diskuterat kring                
innehållet. 
 
Gällande resultatet så försökte vi inledningsvis kategorisera vår respektive data på enskilt håll, med              
intentionen att sedan kunna sammanställa ett resultat. Vi insåg ganska snart att detta inte skulle gå                
vägen och satte oss därför och gick igenom enkät för enkät tillsammans. Utifrån denna data kunde                
vi tillsammans skapa grundkategorier för de vi senare kom att använda i detta arbete. 
 
Efter blod, svett, svordomar och förlorad vett och sans har vi slutligen kommit fram till ett ganska                 
bra arbete. Vi tycker fortfarande om varandra och vi är inte så dumma som vi ser ut; något har vi                    
lärt oss, om än bara att folk är ruggigt dåliga på att besvara enkäter.  
 
Vi vill tacka vår handledare, Anders Lindqvist, och önskar honom ett friskare liv utan oss. Vi vill                 
också tacka våra respektive familjer som hållit sig undan vid behov och stöttat oss längs vägen. Tack                 
även till alla som tagit sig tid att delta i både enkät och intervjuer. 
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Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver estetiska              
uttrycksformer som verktyg för språkutveckling i en mångkulturell verksamhet. Detta har           
undersökts genom en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats och analys, i vilken modest och              
radikal estetik har varit teoretiska verktyg. Undersökningen har gjorts via enkäter och intervjuer             
med pedagoger i norra och södra Sverige. Studiens resultat synliggjorde att estetiska uttrycksformer             
används flitigt och medvetet som verktyg för språkutveckling. Dock visade studien att dessa             
estetiska uttrycksformer är en spegling av majoritetskulturen och det svenska språket, vilket innebar             
att flerspråkiga förskolebarns identitetsutveckling åsidosattes i förmån för majoritetskulturen.         
Studien visade även att flerspråkiga barn inte anses vara i behov av särskilt stöd när det kommer till                  
språkutveckling, trots att otillräcklig svenska anses vara en brist hos barnet. Pedagogerna var             
medvetna om denna motsättning men ansåg sig ha bristande kompetens i arbetet med flerspråkiga              
barn. Denna studie kan inspirera pedagoger i förskolan att finna tryggheten i sin egen kompetens. 
 
 
Nyckelord: estetiska lärprocesser, flerspråkighet, förskolan, modest och radikal estetik, språkutveckling, 
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Introduktion 
Språkutveckling är en väsentlig del av förskollärarens yrkesroll, och oavsett förskolebarnets ålder            
eller bakgrund så pågår språkutvecklingen kontinuerligt varje dag och i varje aktivitet. Förståelsen             
för språkutveckling i förskolan är särskilt viktig idag med inströmningen av nysvenskar, där             
förskolepedagoger får hantera barn som inte bara är i början av sin språkutveckling, utan barn som                
dessutom är i början av sin språkutveckling på fler språk än ett. Därför är det särskilt viktigt att                  
reflektera kring de verktyg som ligger till hands för oss som blivande förskollärare. Fenomenet              
mångkultur i förskolan är betydligt bredare än enbart vad gäller språk och etnicitet, men då studien                
avgränsas till relationen flerspråkighet/estetisk verksamhet innefattar vi inte alla de begrepp som            
ingår i fenomenet mångkultur, som genus- eller åldersaspekter.  
 
Både estetiska uttrycksformer och språkutveckling är något som ligger oss båda varmt om hjärtat,              
om än det estetiska på olika vis - Linn arbetar gärna med musik medan Emelie föredrar att arbeta                  
med bild. Det finns forskning som visar på att estetiska uttrycksformer är kopplade till barns               
språkinlärning (Bjørkvold, 2005). Rim och ramsor, sång och lekar, bild och berättande är samtliga              
verktyg för att hjälpa barnen att sätta ord på sin omgivning och skaffa sig en så rik vokabulär som                   
möjligt (Ladberg, 2003).  
 
I och med vår egen lärandeprocess och med hänsyn till tidigare forskning väcktes vår nyfikenhet               
och vilja att fördjupa oss i språkutvecklingen och dess samhörighet med estetiska lärprocesser i              
förskolans verksamhet. I studien kommer vi att använda oss av en del teoretiska begrepp som kan                
vara mångtydiga, därför kommer vi att definiera dessa begrepp nedan. 

Begreppsdefinitioner 

Språkutveckling kan beskrivas handla om förmågan att uttrycka sig, och om ordförståelse            
(Westerlund, 2009). Ladberg (2003) påpekar att för barn är språkutveckling och språkinlärning            
kopplat till relevans; det språk som barnet lär sig är det språk som talas av de personer i barnets                   
omgivning som är mest känslomässigt viktiga. Intimitet och trygghet krävs för att språket ska kunna               
bli automatiserat, och ett av de mest effektiva sätten för denna inlärning är rim och ramsor, sånger                 
och rörelselekar; lärandet befästs i motoriken. Rörelser ger en kroppslig koppling till språket, rytmer              
och rörelser är fundamentala i tidig språkinlärning (Ladberg, 2003). Ett annat pedagogiskt verktyg             
för att hjälpa barn utveckla sitt språk är metasamtal och metakognition. Metasamtal är samtal om               
samtal och själva poängen är att få barn att reflektera över det de har lärt sig (Pramling Samuelsson,                  
Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015). Metakognition är en förlängning av            
metasamtalet i syfte att få barn att reflektera över sin egen tankeprocess. 
 
Ett begrepp som kan ses som centralt i fenomenet språkutveckling är samspelskompetens. Alla barn              
föds med samspelskompetens; de kan och vill kommunicera med sin omgivning, men behöver             
någon att kommunicera och samspela med. Denna aspekt av språkutvecklingen sker konstant            
genom samspel med omvärlden, ett s.k. kommunikativt samspel (Strandberg, 2006; Vygotskij, 1995).            
Bjørkvold (2005) påpekar vidare att detta kommunikativa samspel sedan sker i två nivåer, med              
familjen och med andra barn, vilka barn, genom lek, integrerar till en meningsfull helhet. Denna               
interaktion är inte tudelad i social utveckling och intellektuell/emotionell utveckling, utan är            
sammanvävd till en helhet, där barnet hela tiden utvecklar det ena genom att utveckla det andra                
(Strandberg, 2006; Vygotskij, 1995; 2001). Samspelskompetens kan i detta sammanhang också           
beskrivas som en del av att ha agens – det vill säga ha makt att påverka sin situation och vara                    
medskapare till sin egen utveckling (Löfdahl, 2014). Att som barn kunna bilda egna åsikter och få                
chansen att uttrycka dem är också något som är en mänsklig rättighet. 
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Med estetiska uttrycksformer menar vi det fysiska arbetet som utförs i förskolans verksamhet i form               
av dans, berättande, musik, och bild etc. Dessa är bara en del av det större fenomen som är estetik,                   
vilken genomsyrar varje aspekt av vardagen, även vetenskaperna. “Konstens metod är att hela tiden              
fråga: Hur ska verkligheten beskrivas?”(Thavenius, 2004, s. 226). 
 
Så varför språkutveckling och just estetiska uttrycksformer? Jo, för att vara kreativ är att vara               
problemlösande. Kreativitet är en nödvändighet för att skapa nya kopplingar mellan olika            
kunskapsområden; Welwert (2013) påpekar att kreativitet och specifikt estetisk kreativitet ger barn            
möjlighet att se på kunskap och information som mindre fragmenterad och som delar av en större                
helhet. När vi i denna uppsats talar om det musiska menar vi något annat än musikalisk. Att vara                  
musikalisk handlar ofta om färdighet, huruvida en person kan sjunga eller spela ett instrument. Det               
musiska däremot finns i alla människor sedan födseln, det är rytmiken som existerar i varje facett av                 
människans tillvaro och återfinns redan i det rytmiska samspelet mellan mor och foster (Bjørkvold,              
2005). “Vi låter, alltså finns vi” (Jederlund, 2011, s. 15). 
 
Enligt Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2015) är barns            
estetiska och språkliga progression kopplad till de erfarenheter barnet får göra. Det innebär att              
pedagogen måste vara medveten om vad som är ett passande lärandeobjekt i arbetet med dans,               
poesi eller musik – det innebär däremot inte att pedagogen själv måste vara expert (Pramling               
Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015). För detta krävs inte bara             
pedagogisk medvetenhet, det krävs också positiva miljöer. För att skapa dessa positiva miljöer för              
barn som främjar deras socialisation, kunskapsbildning samt deras utveckling menar Qvarsell (2012)            
att miljöerna måste vara meningserbjudande, de ska ha fria mellanrum, erbjuda handlingsutrymme            
samt inbjuda till skapande verksamhet som främjar barns skapande och samskapande.  
 
Barns erfarenhet av estetiska uttrycksformer är i detta fall relevanta, då de inte enbart utvidgar               
barnets levda upplevelse (jfr Vygotskij, 1995), utan också ger relevans åt barnets språkutveckling.             
Lindö (2009) påpekar att “[m]usik, lek och konst är besläktade fenomen på så vis att de med hjälp av                   
det subtila symbolspråket hjälper oss att förstå världen och hantera våra känslor” (s. 56). Om språket                
är tanken så är skapande verksamhet att ge tanken gestalt. 
 
Slutligen vill vi ta upp begreppet mångfald. Strikt definierat innefattar mångfald mycket mer än              
enbart etnicitet, utan också funktionsvariationer, sexualitet och genus, bara för att nämna några. I              
detta arbete använder vi dock begreppet ur just ett etnicitetsperspektiv för att illustrera vikten av               
barns kulturtillhörighet och hemspråk för deras språkutveckling och identitetsskapande. I detta           
arbete kommer vi att referera till barn med annat modersmål än svenska som flerspråkiga barn. 
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Bakgrund 

Bakgrunden behandlar hur barns språkutveckling beskrivs i befintlig forskning, samt estetiska           
uttrycksformer som strategi för språkutveckling i förskolan. De estetiska uttrycksformer vi           
behandlar i detta arbete är musik, rörelse, drama, berättande, samt bild.  

Språkutveckling 
I detta avsnitt kommer att behandla olika aspekter av språkutveckling i förskolan, däribland barns              
språkutveckling som helhet och specifik samtalets roll som verktyg för språkutveckling. 
 

Barns språkutveckling: en inkörsport 
Språk är kopplat till makt. Det svenska samhället är fortfarande i mångt och mycket enspråkigt,               
vilket, enligt Ladberg (2003), leder till en misstänksamhet mot flerspråkighet. Många språk utöver             
majoritetsspråket faller offer för en hierarkisk maktstruktur där vissa språk anses vara av mer värde               
än andra. Även i en postkolonial värld är de språk som ligger högst i rang de som talas av                   
kolonialmakterna (engelska, franska, spanska), och de som ligger lägst är de som talas av de               
koloniserade (Bhabha, 1994; Svensson, 2012). Det är också värt att påpeka att i dessa koloniala               
kulturer anses enspråkighet normen, medan i de koloniserade är flerspråkighet mer vanligt            
(Ladberg, 2003). Utöver denna kulturella hierarki är också värt att nämna studier vilka påpekar att               
även genus gör skillnad när det handlar om språkutveckling (Berglund, Eriksson & Westerlund,             
2005; Galsworthy, Dionne, Dale & Plomin, 2000; Westerlund & Lagerberg, 2008).  
 
Alla barn föds med samspelskompetens; de kan och vill kommunicera med sin omgivning, men              
behöver någon att kommunicera och samspela med. Kommunikation är, för Vygotskij,           
grundläggande för det mänskliga samspelet och den sociala kompetensen. Alla former av mänsklig             
utveckling närs av socialt samspel; samtliga av barnets förmågor är kopplade till sagda samspel              
vilket börjar redan innan barnet föds (Bjørkvold, 2005; Strandberg, 2006; Vygotskij, 1995; 2001).             
Vygotskij lägger tyngden på språkets sociala funktioner, språket lärs i samspel och i gemensamt              
utforskande av omvärlden. En motsatt teori är nativismen (Jederlund, 2011), enligt vilken barn är              
förprogrammerade ha språklig kompetens. Språk är enligt denna teori biologiskt, och inte en social              
konstruktion.  
 
Vygotskij (2001) menade att språket är kopplat till tanken; tanke och språk är två skilda               
kompetenser, men de utvecklas parallellt och i samspel med varandra. Det går inte att frånkoppla               
språkets makt över tanken eller vice versa. Detta sker i faser genom att barnet lär sig först att                  
kommunicera med andra, sedan med sig själv; genom samspel skaffar sig barn språkliga verktyg för               
vad Vygotskij kallar för “det inre samtalet”, det vill säga tänkande. Ju fler interaktioner, samspel och                
sociala relationer barnet har, desto rikare blir dess inre liv och dess tankeverksamhet; tänkande är               
kroppsligt, sinnligt och socialt (Strandberg, 2006). Över huvud taget är all litteratur och forskning              
som vi har läst på det klara med att språkinlärning inte sker i ett vakuum, utan hela tiden i samspel                    
och gemenskap med andra barn och med vuxna. Samspelet sker dock inte enbart språkligt, utan               
också sinnligt; kroppsspråket är lika viktigt för barnens förståelse av sin omgivning som det talade               
ordet. Våra sinnen - det vi ser, hör, smakar, luktar och känner - är det som gör att vi kan                    
kommunicera med vår omgivning. För de minsta barnen är sinnesupplevelserna en förutsättning            
för att alls kunna ge form åt sina tankar och känslor (Molin Bruce, 2006). Från födseln kommunicerar                 
barnet kroppsligt och med musisk mimik, detta kroppsliga samspel upphör inte för att barnet lär sig                
uttrycka sig med ord. Det kroppsliga är därmed lika viktigt för barnens språkutveckling som det               
talade.  
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Kunskap förvärvas i gemenskap, men språkets stimulering och barns utveckling som individ hör             
ihop. Språklig medvetenhet bygger på kontroll och att hjälpa barnen ta kontroll över sitt eller sina                
språk är ett viktigt steg i barnets utveckling mot en talande, läsande och tänkande individ (Eriksen                
Hagtvet, 2006). 
 
En del av förskolans ansvar är att barnen har en god lärandemiljö, särskilt en språklig sådan. För en                  
god språklig lärandemiljö krävs att barnen, för att använda Lindös (2009) uttryck, tidigt badas i               
språk. Barnen behöver möta ett variationsrikt språk för att utveckla en variationsrik vokabulär             
(Svensson, 2012; Lindö, 2009). Svensson (2012) påpekar att förskolans språkmönster dock har            
möjligheten att både stimulera och begränsa vad gäller barns språkliga utveckling. En stimulerande             
språkmiljö är en sådan där pedagogerna gör språket relevant för barnen och hjälper dem vidare i sin                 
språkliga nyfikenhet. Språklärandet sker i gemenskap där trygghet är grundbulten (Ladberg, 2003;            
Svensson, 2012) och vuxna inte dominerar miljön.  
 
Detta är särskilt viktigt för barn med flera språk. Ladberg (2003) påpekar att modersmålsstöd är               
särskilt viktigt för de yngsta; flerspråkiga barn löper risk att halka efter i sin språkutveckling, på                
grund av att de inte badas i sina språk i lika stor utsträckning som enspråkiga barn i                 
majoritetskulturen. Forskning visar dock på att flerspråkiga barn i gengäld är mer metalingvistiskt             
medvetna och har en bättre förståelse för skriftspråket (Svensson, 2012). Det är av vikt att barnen får                 
dra nytta av sin flerspråkighet redan i förskolan, då barn med ett mindre ordförråd riskerar att                
uppleva en språklig mättnad vid skolstarten. Ett begränsat ordförråd gör att barn får “svårare att               
varsebli, minnas, analysera och tolka sina intryck” (Lindö, 2009, s. 257). Språket är även ett verktyg                
för känslobearbetning, därför är det viktigt att flerspråkiga barn får utveckla sina språk för att kunna                
utvecklas inte bara intellektuellt utan också emotionellt. Här har den kulturella tillhörigheten också             
betydelse, då det kulturella är en del av barns identitetsskapande. Språket måste vara relevant för               
barns identitet, vilket innefattar både den barnkultur barn befinner sig i nuet, men också              
hemkulturen och förskolekulturen (Ladberg, 2003; Lindö, 2009). 
 

Metasamtal som verktyg i förskolan 
En annan viktig del av barns kommunikativa kompetens handlar om metakommunikation,           
metakognition och metasamtal, vilka kommer förklaras nedan. Barns möjligheter till att påverka och             
ta initiativ är beroende av pedagogernas förhållningssätt i kommunikationen (Pramling Samuelsson,           
Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015). Metasamtal kan ha en positiv påverkan             
på barns språkutveckling då det inte enbart är ett verktyg för pedagogerna att ge barn begrepp utan                 
också kan hjälpa barnen att reflektera över dessa begrepp och deras lärande därav.  
 
Metakommunikation uppstår ofta i lek, det är barns kommunicerande om leken medan de leker, och               
detta begrepp kommer inte att användas i någon större utsträckning. Metakognitiv dialog och             
metasamtal däremot är pedagogiska redskap för att rikta barns lärande; kort sagt är metasamtal              
dialoger om lärande. Metakognitiva samtal sker med lärarens hjälp och medverkan, pedagogen            
riktar barns uppmärksamhet till hur de själva tänker om sitt eget lärande. Metasamtal handlar om               
vilka frågor pedagogen ställer, men också om huruvida pedagogen kan ta barns perspektiv             
(Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015). Det är en            
förutsättning för lyckade metasamtal att barnens utsagor kan tolkas av inkännande pedagoger. Det             
handlar inte bara om barns lärande utan också om att få barnen själva att reflektera över sitt lärande,                  
och att för pedagogen “problematisera det osynliga” (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson,           
Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015, s. 57). 
 

7 



Johansson och Pramling Samuelsson (2006) påpekar dock att det finns få exempel på uttryckta              
metakognitiva samtal i förskoleverksamheten, men att metakommunikation mellan barn florerar. 

Estetiska uttrycksformer som verktyg för språkutveckling 
I detta avsnitt behandlar vi estetiska uttrycksformer och dess roll som verktyg för språkutveckling,              
både i och ur förskolan. 

Musik som verktyg 
Människan är född musisk, alltså med en inneboende rytmik och förberedda för ett rytmiskt,              
melodiskt samspel med omvärlden (Bjørkvold, 2005; Jederlund, 2011). Redan från tiden i moderns             
mage kan fostret känna igen ljud och rytmer; bland annat har forskning visat på att barn både                 
känner igen moderns röst efter födseln samt melodier och dikter som spelats för dem i fosterstadiet                
(Spence & DeCasper, 1982; Jederlund, 2011). Varför människan föds musisk är forskarna oense om,              
olika teorier framhåller bland annat sexuell reproduktion, genetisk bisats, samt musik som            
gemensamhetsskapande. Dissanayake (2008) framhåller dock att den musiska människan         
uppkommit just genom samspelet mor/barn, som ett verktyg för att skapa anknytning mellan             
modern och fostret. Musiken stärker känslomässiga band mellan modern och barnet, och “practises             
the extraction of speech information from the musical components of talk” (Cross & Morley, 2008, s.                
62). Med andra ord kan det musiska i moderns språk hjälpa spädbarnet på vägen till att inhämta                 
språket.  
 
Det finns även teorier som hävdar att till och med neandertalarna använde sig av musik, främst i                 
gruppsammanhang, kanske för att framkalla ett slags extas (Mithen, 2005). Vad forskare däremot är              
överens om är musikens förmåga att skapa gemenskap mellan människor (Bannan & Woodward,             
2008; Cross & Morley, 2008; Kultti, 2013; Malloch & Trevarthen, 2008; Theorell, 2009; Volgsten, 2014).               
Malloch och Trevarthen (2008) påpekar att musikalitet kan vara en länk till mänsklig gemenskap;              
musik skapar möjligheter för skapande av gruppidentiteter, kollektivt tänkande, samordning i           
gruppen, samt gruppkatharsis (Cross & Morley, 2008). Cross och Morley hävdar vidare att musisk              
lek kan vara ett verktyg för att utöva och skaffa sig social kompetens “in a cost-free and mutually                  
rewarding interaction” (s. 70). 

Rörelse som verktyg 
Barn reagerar fysiskt på ljud och rörelse redan innan födseln; i och med att ljud fortplantar sig                 
genom fostervattnet blir ljud en helkroppslig upplevelse, och foster reagerar ofta starkt på rörelse              
eller avsaknaden av samma (Bjørkvold, 2005). Även efter födseln agerar spädbarn rytmiskt och             
kopplar samman ljud och rörelse (Iverson, 2010; Powers & Trevarthen, 2008; Dissanayake, 2001), i              
detta avseende är alltså rörelse kopplat till språkinlärning. 
 
Musikens gemensamhetsskapande funktion är också nära sammanlänkat med rörelse; genom att           
röra sig till musik “upplever människor platser och sammanhang på ett starkare sätt” (Linge, 2013,               
s.150). Denac (2007) visar även i en kvantitativ undersökning att barn i förskolan föredrar de               
estetiska aktiviteter som är sinnliga, i denna undersökning är sång, dans och instrumentspel de              
aktiviteter som barn uppskattar mest. 
 
Enligt Grindberg och Jagtøien (2000) måste barn få möjlighet att använda rörelser som ett medel för                
att uttrycka sina upplevelser och känslor, författarna förefaller mena att kroppsuppfattning och            
kroppskontroll är en viktig del av inlärningen av begrepp, uppfattningsförmågan av ordningsföljd,            
samt förståelsen av instruktioner. Fysisk aktivitet ger möjlighet att träna socialt umgänge och             
samarbete (Grindberg & Jagtøien, 2000). 
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Dans och rörelse kan också vara ett verktyg för barns emotionella uttryck, vilket i sig kan leda vidare                  
till en förståelse för att det mesta kan gestaltas och på ett sätt som andra människor förstår och kan                   
relatera till, detta kan kopplas till Paggettis (2013) resonemang om barns bildskapande. Barns             
skapande är avhängigt på omgivningens förståelse och uppskattning, vilket i relation till dans kan              
vara ett steg från dans som uttrycksform till drama som uttrycksform (Pramling Samuelsson,             
Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015). 

Drama som verktyg 
Kupferberg (2013) hävdar att drama som uttrycksform uppstod ännu tidigare i människans            
utveckling än bilden som uttrycksform; det tycks, menar Kupferberg, finnas en biologisk förankring             
för det dramatiska och det kräver inte samma intellektuella ansträngning att förstå. Precis som med               
dans/rörelse till musik har drama en fysisk aspekt som “stimulerar kognitiva processer angående [...]              
identitet” (Einarsson, 2013, s. 127). Vad Einarsson dock påpekar är att det är skillnad på vad hon                 
kallar modest och radikal estetik, samt teater och drama som lärprocess. Teater och modest estetik               
handlar om rekreation av existerande kulturarv, medan drama och radikal estetik är kopplat till              
autonomt skapande och meningsskapande; kreativiteten får inte “begränsas av realistiska          
reproduktioner” (s. 143). Drama som lärprocess är mer lik leken som verktyg för lärande; Einarsson               
påpekar att drama som verktyg kan hjälpa barnet att skapa förändringar i verkligheten såsom det               
skapar förändringar i spelet.  
 
Pramling Samuelsson och Johansson (2007) påpekar att medan pedagoger använder lek för att skapa              
lärandetillfällen, brukar barn lärandet för att driva leken framåt. Drama och radikal estetik återfinns i               
barns lekande och lekvärldar; Pramling Samuelsson och Johansson (2007) påpekar att barns            
lekvärldar baseras på lekens estetik och är en kombination av realitet och fantasi (Vygotskij, 1995).               
Samspelet i leken består av en narrativ väv som omfattas av simultant berättande och skapande               
(Pramling Samuelsson & Johansson, 2007). 

Berättande som verktyg 
Berättande är en urgammal del av den dramatiska traditionen och går tillbaka till innan människan               
använde skriftspråket för annat än räkenskaper. Den muntliga traditionen för förmedlande och            
berättande är nästan lika gammal som språket självt, alla kulturer har muntliga traditioner och              
berättelsen är ett sociokulturellt redskap för mellanmänskligt samspel (Kultti & Pramling, 2017). I en              
förskolekontext är högläsning ett naturligt inslag i vardagen, och barnboken hamnar, enligt            
Kåreland (2013), på gränsen till estetik, då bilderboken förmedlar normer konstnärligt och inte             
enbart pedagogiskt/didaktiskt. Genom detta kopplas muntligt berättande till bilderboken.  
 
Den berättande traditionen, särskilt i form av det skrivna ordet, har också en syntax, eller vokabulär,                
som är väsensskild från vardagsspråket. Genom att barnen får uppleva denna syntax i en levande               
miljö där de får ställa frågor och koppla sin egen situation till berättelsen skapas språklig nyfikenhet                
och språkligt lärande. Situationer där barnen däremot inte får ställa frågor eller diskutera sina              
iakttagelser kring boken och bokens innehåll är mindre givande för språkutvecklingen (Svensson,            
2012).  
 
Kulturella skillnader kan även här göra sig gällande i hur barn förväntas uppföra sig vid högläsning,                
då Ladberg (2003) och Svensson (2012) båda menar att i vissa kulturer är det viktigare att barnen                 
lyssnar än ställer frågor. Även i förskolan är den språkliga utvecklingen inte prioriterad vid              
högläsning, utan snarare läsningen och berättandets lugnande och samlande egenskaper (Svensson,           
2012). Böcker och högläsning för barn är inte bara viktig för barnets språkutveckling när det               
kommer till det abstrakta, utan ger också barnen möjlighet att koppla sin egen levda verklighet till                
boken och sätta ord på den. Berättelsen är ett redskap för barn själva för att berätta och återberätta                  
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sin egen verklighet, vilket ger barnen ett större språkligt självförtroende då de blir en del av en                 
större gemenskap samtidigt som berättelsen blir personlig (Kultti & Pramling, 2017; Lindö, 2009;             
Westerlund, 2015). Därför är det också viktigt att välja böcker som inte enbart reflekterar              
majoritetskulturen utan också sådana som reflekterar de kulturer som finns representerade i            
barngruppen (Lindö, 2009). 
 
Det berättande elementet i förskolan är alltså inte enbart kopplat till det dramatiska, utan även till                
ett kommunicerande samspel liksom övrig estetisk verksamhet. Barnen i förskolan måste få tala om              
och gestalta det de sett och hört genom estetiska medel (Ladberg, 2003; Svensson, 2012); för att                
återkoppla till Vygotskij, om språk är tanke är skapande att ge tanken gestalt.  

Bild som verktyg 
Att rita och måla i sig är inte språkutvecklande utan att barnen får diskutera och berätta om sina                  
teckningar och skapelser. Detta metakognitiva samtal (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson,          
Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015) är det som för skapandet från abstrakt verksamhet till              
språkutvecklande; det är dock viktigt att påpeka att detta samtal måste vara en dialog mellan               
vuxen/barn inte enbart torftiga kommentarer av typen “åh, vad fint” (Pramling Samuelsson,            
Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015). Paggetti (2013) påpekar att barns            
bildskapande är berättande, barn ritar och skapar sådant som “de tror omgivningen kan förstå och               
uppskatta” (s. 196). Welwert (2013) menar dock att skapande verksamhet är omgärdat av en              
normativ syn på kvalitet, vilket leder till att barn redan i mellanstadiet uttrycker sitt missnöje med                
sitt eget skapande. Welwert hävdar vidare att detta med bildpedagogik och bildanalys är viktiga              
kompetenser i dagens samhälle, då de är en del av källkritiken. Det är viktigt att hålla i åtanke att                   
det kreativa arbetet inte frånkopplas sin kulturella relevans (Linge, 2013), samt att den estetiska              
pedagogiken inte hamnar i fällan av vad Linge kallar “rätt-och-fel-pedagogik” (s. 160) vilket verkar              
hämmande på kreativiteten.  

Analytiskt ramverk 
Det analytiska ramverket för analys av empiri kommer att utgå från begreppen modest och radikal               
estetik. Dessa begrepp är kopplade till hur estetik utförs i skola och förskola och hur estetik betraktas                 
i dessa institutioner. Thavenius (2005) påpekar att estetik inte enbart är kopplad till konst och inte                
heller alltid är positivt värderad -- i sin artikel använder sig Thavenius av ytterligare ett begrepp,                
marknadsestetik. Dessa tre begrepp -- modest, radikal och marknadsestetik -- är sammankopplade            
och påverkar och påverkas av varandra. 
 
Thavenius (2005) menar att både modest och radikal estetik kan och bör existera i förskolan, men att                 
begreppen inte kan frigöras från värderingar. Modest estetik är den estetik som dominerar skola och               
förskola, den har en “bristande förmåga att förhålla sig till kulturella förändringar” (Thavenius,             
2005, s. 22). Modest estetik är reproducerande och har en marginell position i institutionella miljöer,               
den modesta estetiken är inte kopplad till populärkultur och ställer inga krav på den kunskaps- och                
kultursyn som råder i skola och förskola. Denna sorts estetik är inte nödvändigtvis av ondo --                
modest estetik är kopplad till tradition och kulturarv, vilket också är en del av en övergripande                
estetisk vardag -- men bör inte ske oreflekterat. 
 
Radikal estetik å andra sidan betraktas av Thavenius (2005) som en nödvändig del av en               
demokratisk skolkultur. Radikal blir estetiken endast om den tillåter ett autonomt meningsskapande,            
det kräver en öppenhet som är kulturkritisk och en skola och förskola som värderar yttrandefrihet.               
Radikal estetik är inte, som den modesta estetiken, kopplad till “god” kultur, utan är både kritisk och                 
självkritisk. 
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Den tredje varianten av estetik, marknadsestetik, är den estetik som kan kopplas till “makt- och               
kapitalintressen” (Thavenius, 1/2003, s.55). Detta handlar om estetik som används i marknadssyfte,            
från populärkultur såsom barn och ungdomar använder den till det som Thavenius refererar till som               
“marknadens mest cyniska utnyttjande av människors behov” (1/2003, s.55). Detta begrepp kommer            
dock inte att användas i någon större utsträckning i detta arbete. 
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Syfte 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver estetiska              
uttrycksformer som verktyg för språkutveckling i en mångkulturell verksamhet. Vi har haft följande             
frågeställningar som utgångspunkt: 
 

● I vilken utsträckning används estetiska uttrycksformer som verktyg för språkutveckling i           
den mångkulturella förskolan? 

● Vilka estetiska uttrycksformer används som verktyg för barns språkutveckling i en           
mångkulturell förskola? 
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Metod 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver estetiska              
uttrycksformer som verktyg för språkutveckling i en mångkulturell verksamhet. I detta kapitel            
presenteras varför vi valt att göra en hermeneutisk studie med dialektiska inslag av detta. Därefter               
följer en beskrivning av hur studien genomförts samt hur urvalet gjorts. I påföljande avsnitt              
motiveras och beskrivs vilken analysmetod som använts följt av de etiska överväganden som             
gjorts. Kapitlet avslutas med en metodiskussion där vi argumenterar för studiens reliabilitet och             
validitet. 

Ansats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver estetiska              
uttrycksformer som verktyg för språkutveckling i en mångkulturell verksamhet samt att undersöka i             
vilken utsträckning dessa används. I insamlandet av data valde vi att inledningsvis göra en              
enkätundersökning med 14 frågor som lämnades ut till 20 förskolor om 60 avdelningar (Bilaga 2),               
vilket gav oss ett urval av pedagoger villiga att ställa upp på intervju.  
 
För studien valde vi en hermeneutisk inspirerad ansats, eftersom förståelse för mångfald, estetiska             
lärprocesser, språkutveckling och samspelskompetens har varit centrala delar av vår          
tolkningsprocess. Med en hermeneutisk ansats är forskarens intentionalitet och förförståelse innan           
studiens början en viktig del av analysprocessen. Ödman (2017) använder sig av pusslet som en               
något förenklad metafor för den hermeneutiska processen. Redan innan pusslet börjar läggas har             
pusslaren en förståelse för att detta ska bli en helhet, som Ödman uttrycker det “[p]usslet upplöses                
och förvandlas till [...] något manifest” (s. 98), delarna och helheten är ömsesidigt beroende av               
varandra. 

Datainsamling 

Redan under vår pilotstudie bestämde vi oss för att undersöka sambandet mellan estetiska             
uttrycksformer och språkutveckling då vi visste att detta var det övergripande temat för vårt              
kommande examensarbete. Vi valde därför att påbörja en enkätundersökning med syftet att försöka             
ringa in kärnan, vår frågeställning, till examensarbetet, vilket slutligen blev att undersöka hur             
pedagoger i förskolan beskriver estetiska uttrycksformer som verktyg för språkutveckling i en            
mångkulturell verksamhet. Tanken var att ta tillfället i akt att samla material till vår kommande               
intervju och bakgrund. 
 
I insamlandet av data valde vi att inledningsvis använda Primo och Eric via EBSCO i sökandet efter                 
relevanta vetenskapliga artiklar. Våra sökord var Språkutveckling förskolan, och vi markerade att vi             
sökte artiklar som var peer reviewed. Då vi visste att vi även ville skriva om musik, rörelse, drama                  
och bild så fortsatte sökandet parallellt i litteratur från utbildningens gång som gav oss grund för                
formulering av vår enkät, dock är denna litteratur något äldre än vad som är önskvärt. Eftersom vi                 
redan under pilotstudie lade grund en för vårt examensarbete, så föll sig processen med bakgrunden               
naturligt. Genom kurslitteraturen och ett fortsatt artikelsökande fann vi intressanta mönster genom            
att urskilja återkommande referenser. På så vis kunde vi ringa in vanligt förekommande referenser              
till bland andra Kultti, Bhabha, Bjørkvold, Ladberg och Malloch och Trevarthen. Vi lånade även hem               
all litteratur gällande språkutveckling, estetik och mångkultur som kunde tänkas vara relevant, från             
respektives bibliotek. 
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Syftet med enkätundersökningen var att göra en övergripande kartläggning av pedagogers           
erfarenheter och tankar kring estetiken och språkutveckling inom sin egen verksamhet. Vi            
formulerade 14 frågor som lämnades ut till 20 förskolor om 60 avdelningar (Bilaga 2), vilket gav oss                 
fem pedagoger villiga att ställa upp på intervju. Syftet med dessa intervjuer var att genom ett                
fördjupande samtal upptäcka hur pedagoger i förskolan beskriver estetiska uttrycksformer som           
verktyg för språkutveckling i en mångkulturell verksamhet. 

Urval och genomförande 

Kvalitativ intervju:  
Som utgångspunkt för vår undersökning gjorde vi en enkät, utifrån vilket resultat vi genomförde              
semistrukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse av fenomenet. I syfte att täcka olika               
infallsvinklar och samla en bredare bild, valde vi att kombinera dessa olika metoder. Under              
processens gång började vi få tillbaka våra enkäter, vilket efter analys av dessa gav en bild av vad vi                   
ville veta mer om. Efter mycket funderande och diskuterande formulerade vi 8 stycken frågor              
(Bilaga 3) som vi ville få tillfälle att fördjupa oss i via en semistrukturerad intervju. Dessa intervjuer                 
spelades in med diktafon för transkribering, men vi tog även anteckningar med papper och penna               
under intervjun för att notera tonfall, kroppsspråk och eventuella frågor som kan ställas vid ett               
senare skede (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 
 
Urvalet gjordes utifrån de som anmält intresse att delta i undersökningen. Respondenterna            
kontaktades via de kontaktuppgifter de lämnat i enkäterna, per telefon eller mail, och bokades in för                
intervju. Totalt gjorde vi fyra intervjuer, två stycken var. Intervjuerna skedde enskilt och tog mellan               
14-33 minuter. Vi fick tillåtelse av samtliga respondenter att använda oss av ljudinspelning.             
Fördelarna med att spela in intervjuerna är att det underlättar att citera ordagrant, och det går att                 
repetera i fall något skulle vara oklart gällande vad som sagts (Ahrne & Svensson, 2015; Eliasson,                
2013). Vi valde en semistrukturerad intervjuform eftersom detta gav oss möjlighet att förtydliga             
frågor som ställts i enkäten, samtidigt som vi kunde fördjupa oss med olika följdfrågor (Eliasson,               
2013). Efter intervjuerna påbörjade vi snarast transkribering där vi också beskrev kortfattat om             
miljön och intrycket av intervjun eftersom det enligt flera källor (Ahrne & Svensson, 2015; Eliasson,               
2013; Kvale, 1997) kan ge perspektiv på själva intervjun. Efter transkribering påbörjades sedan             
analysen utifrån en hermeneutisk ansats. 
 
Intervjuerna utfördes med fyra utbildade förskollärare, två i Norrland och två i Götaland.             
Intervjuerna utfördes i tre av de fyra fallen på arbetsplatsen, och en utfördes i respondentens hem.                
Doris och Cajsa arbetar på småbarnsavdelningar om 12 barn, Anna och Barbro arbetar på              
åldersintegrerade avdelningar om 18 barn. Alla förekommande namn är fingerade. 
 
Enkätundersökning: 

Genom en pilotstudie valde vi att skicka ut enkäter till olika förskolor. Vi valde i detta skede att                  
lämna ut enkäterna till så många avdelningar och förskolor som möjligt och valde då att heller inte                 
göra skillnad på förskollärare eller barnskötare. På grund av tillgänglighetssvårigheter lämnade vi            
enbart ut en eller två enkäter per arbetslag. Arbetslaget har sedan själva fått utse vem ur                
personallaget som ska besvara frågorna, vilket gav varje individ samma sannolikhet att komma             
delta i undersökningen. Samtliga enkäter lämnades ut med tillhörande missiv (Bilaga 1) till             
kommunala förskolor, varav en var ett föräldrakooperativ. 
 
Vi kontaktade av etiska skäl förskolechef gällande godkännande att få lämna ut enkäten, men höll               
även i åtanke att förskolechefens inblandning kan påverka svarsfrekvensen positivt (Eliasson, 2013).            
Vi delade ut enkäten på arbetsplats när pedagogerna var närvarande. Då vi är medvetna om att                
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tillförlitligheten på enkätundersökningar påverkas av svarsfrekvensen ville vi via personlig kontakt           
främja pedagogernas motivation att svara (Johansson & Svedner, 2001). 
 
Vi strävade efter att formulera enkäterna tydligt, med ett vardagligt språk eftersom detta menas              
bidra till förbättrad svarsfrekvens. Vi strävade efter att formulera kortfattade frågor befriade från             
negationer samt från ledande frågor (Eliasson, 2013; Johansson & Svedner, 2001). Tanken var att              
frågeformuläret ska vara lagom långt med en tydlig struktur, detta eftersom den estetiska             
utformningen också kan tänkas påverka svarsfrekvensen. (Eliasson, 2013.) Med enkäten följde ett            
missiv (Bilaga 1) med information samt ett redogörande för forskningsetiska principer, dessa            
principer upprepades sedan muntligt innan intervjuerna startade. 

Analysmetod 

För analysen av det empiriska materialet har vi utgått från en hermeneutisk metod med dialektisk               
vinkling. Kombinationen intervju och enkät kan ses ur ett dialektiskt perspektiv då poängen med              
kombinationen var att vi ville fördjupa oss i enkätsvaren och uppdaga motsägelsefullheter och             
skillnader i dessa svar. Ricoeur hävdar att dialektiken är ett synsätt där förklaring och förståelse inte                
är uteslutande av varandra utan två på varandra följande moment i tolkningsprocessen (Ödman,             
2017). Inledningsvis sammanställde vi separat enkätsvaren kvantitativt för att få en överblick och             
synliggöra eventuella mönster, för att sedan slå ihop resultatet i ett kalkylark (se Bilaga 4). Detta                
resultat gav oss ett fokus för intervjufrågorna. Intervjuerna transkriberades och vi började söka             
mönster även i dessa transkript. Då vi valt en hermeneutisk ansats för studien är vår förförståelse av                 
fenomenet en oundviklig del av analysen, då Ödman menar att förutsättningslösa tolkningar är             
orimliga. Däremot måste det som tolkas ses ur olika aspekter, då “[a]spektmedvetandet är             
förutsättningen för att vårt tolkande ska bli mer fördomsfritt” (Ödman, 2017, s. 71).  
 
För analysen har vi skiftat mellan meningstolkning och meningskategorisering, en ad hoc            
kombination (Kvale, 1997) vi använt oss av för att få ett större djup i det analyserade resultatet. Vi                  
kom till insikten att enkätsvaren och intervjuerna måste analyseras som en helhet, varpå vi              
sammanställde all data i ett gemensamt dokument. I denna data sökte vi sedan meningstolka och               
meningskategorisera. Meningstolkning innebär att forskaren har ett perspektiv på vad som           
undersöks redan från början och kräver en viss distans då tolkningen skapas genom             
rekontextualisering av det sagda (Kvale, 1997). I detta fall har vi rekontextualiserat enkät- och              
intervjusvar både utifrån de kategorier vi funnit genom att läsa igenom texten, men också genom att                
använda begreppen modest och radikal estetik som teoretiskt ramverk för analys.           
Meningskategorisering innebär att långa uttalanden reduceras till enkla kategorier, detta för att            
reducera och strukturera texten (Kvale, 1997; Rennstam & Wästerfors, 2015). Meningstolkning och            
meningskategorisering kan i detta fall beskrivas som komplementerande delar av den           
hermeneutiska spiralen, då de har gjort det möjligt för oss att gå från delen till helheten och tillbaka                  
igen. Genom att söka mening ad hoc, menar Kvale (1997), kan forskaren finna förbindelser och               
strukturer som är betydelsefulla för studien som helhet, vilket vi gjort genom att skapa kategorier.               
Dessa kategorier ställdes sedan i relation till begreppen modest och radikal estetik.  
 
De kategorier som framträdde och som vi kommer att använda oss av i analysen av denna studie är: 

● Pedagogens intresse och engagemang 
● Styrd kontra spontan estetisk verksamhet 
● Metasamtal 
● Flerspråkighet kontra enspråkighet 
● Tillgänglighet 
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Etiskt ställningstagande 

Vi är noga att i missivet informera respondenten att vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska             
principer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa redogörs nedan. 
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta samtycke från deltagaren. I vissa fall bör             
samtycke erhållas från förälder eller vårdnadshavare, men eftersom varken enkät eller intervju rörde             
barnen specifikt valde vi att bortse från detta. I undersökningar med aktiv insats av deltagande,               
exempelvis enkäter eller intervjuer, ska samtycke alltid inhämtas från de medverkande, men            
gällande enkäter behöver samtycket inte alltid inhämtas i förväg då det individuella samtycket             
anses ha lämnats när enkäten returneras ifylld.  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenten om deras uppgift i projektet            
och vilka villkor som gäller, vilket vi inför enkäten gjorde i missivet. Intervjupersonerna hade              
delgivits enkätmissivet, men gavs sedan denna information muntligen vid intervjutillfället varpå de            
också delgavs var forskningsresultaten ska offentliggöras.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i en undersökning ska ges största möjliga            
konfidentialitet. Det är viktigt att som forskare vara medveten om att det kan vara möjligt för vissa                 
läsare att identifiera någon intervju, därför har vi vidtagit åtgärder för att försvåra detta, genom att                
fingera samtliga namn och inte heller ger indikationer på var intervju och enkät genomförts. På               
grund av relevans för resultatet har vi dock delgett i vilka landsdelar intervjuerna genomförts.  
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer inte får användas eller utlånas för             
kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften. Allt rådatamaterial kommer förstöras efter            
examen för att garantera att nyttjandekravet uppfylls och intervjupersonerna informerades om           
detta.  

Metoddiskussion 

I detta stycke diskuteras hur metod, urval och genomförande kan tänkas ha påverkat studiens              
reliabilitet och validitet.  
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver estetiska              
uttrycksformer som verktyg för språkutveckling i en mångkulturell verksamhet. För att undersöka            
detta gjorde vi en enkät vilken utgick som underlag för urval av respondenter till intervjun, då de                 
svarande själva kunde anmäla sig som frivilliga deltagande för intervju i enkäten. Endast fem              
personer från 60 avdelningar erbjöd sig att delta, i slutskedet blev de dock endast fyra medverkande                
på grund av sjukdom. Det kan tänkas vara ett förhållandevis litet urval, dock ökas studiens               
reliabilitet av vår inledande enkätundersökning. Vår intention var att via personligt utlämnande av             
enkäten kunna bidra till att öka antalet intervjupersoner (Eliasson, 2013; Johansson & Svedner, 2001),              
men detta visade sig inte stämma. Det är möjligt att metoden för urvalet, i detta fall en enkät, gjort                   
att antalet intervjupersoner sjunkit på grund av avsaknaden av personlig kontakt. Via personlig             
kontakt kan intervjupersonerna redan från början försäkras om både de forskningsetiska           
principerna samt att de inte behöver förbereda sig för eller på andra sätt se intervjun som ett slags                  
kompetenstest.  
 
Intervjuerna skedde i tre av fyra fall på arbetsplatsen, men efter många om och men.               
Intervjupersonerna Barbro och Anna fick ombokas, särskilt Barbro som blivit sjukskriven och endast             
kunde kontaktas via mail. Eftersom Barbro intervjuades i hennes eget hem upplevdes hon som              
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avslappnad men intervjun påverkades av Barbros valp och son som båda pockade på             
uppmärksamhet. Barbro tog detta med ro, men forskaren upplevde sig distraherad och ofokuserad. 
 
Även Doris fick ombokas på grund av sjukdom. Vid intervjutillfället upplevde forskaren en viss              
stress över förskolan redan ute på gården, då det vid dialog med personal framkom att barn var                 
förkylda och att det fattades personal på arbetsplatsen. Forskaren kände sig något besvärlig, trots ett               
vänligt och positivt mottagande av respondenten, detta kan ha utstrålas omedvetet under intervjun             
då den upplevdes styltad jämfört med tidigare intervjuer. 
 
Vid båda dessa tillfällen kan intervjuerna ha blivit negativt påverkade av forskaren själv. Även de               
tekniska aspekterna av intervjun uppfattades vara distraherande för intervjupersonerna, vi noterade           
att några av intervjupersonerna reagerade avvaktande på både diktafon och de anteckningar som             
togs skriftligen. Detta kan tänkas bero på att intervjusituationen kan upplevas som utsatt av              
intervjupersonerna och upplevas som ett formellt prov av deras kompetens (Eriksson-Zetterqvist &            
Ahrne, 2015). Intervjuerna var också förhållandevis få, men kompletteras av enkätsvaren. 
 
Som tidigare nämnts valde vi att personligen dela ut enkäten till avdelningarna för att påverka               
svarsfrekvensen positivt och vi upplevde att detta fungerade väl då vi fick en överraskande bra               
respons. Vi fick en svarsfrekvens på nästan hälften av utlämnade enkäter, dock måste påpekas att               
flertalet enkäter besvarades av arbetslaget som grupp och vid ett tillfälle även besvarades av              
pedagoger från 3 olika avdelningar som grupp. Detta har naturligtvis också påverkat            
svarsfrekvensen och vår preliminära siffra (47%) av svaranden är kanske något missvisande då den              
endast visar på antalet besvarade enkäter och inte antalet deltagande.  
 
Johansson och Svedner (2001) påpekar att det även kan vara av värde att göra förförsök då det kan                  
ge forskaren både värdefull information om huruvida enkäten formulerats på ett förståeligt sätt, och              
även ge deltagarna tillfälle att kommentera frågorna. På grund av tidsbrist valde vi dock bort denna                
metod. 
 
För studien valde vi en hermeneutisk inspirerad ansats, eftersom vår förförståelse har varit väsentlig              
för analysprocessen i arbetet (Ödman, 2017). Vi hade redan innan arbetets gång en hypotes gällande               
vilka estetiska uttrycksformer som används språkutvecklande i förskolan. Vi kom till insikten om att              
detta fenomen var en del av större helhet, vilket gav oss ett större aspektmedvetande (Ödman, 2017).                
Intentionen var att i analysprocessen göra en fördomsfri tolkning, även om vi inser att fördomar är                
oundvikliga. Även litteraturen har påverkat vårt aspektmedvetande. Då vi har använt oss av             
kurslitteratur och artiklar för att ringa in de mest relevanta referenser är vi medvetna om att                
referenserna i detta arbete är något äldre än önskvärt, men vi menar ändå att de fortfarande är                 
aktuella och tillämpliga för detta arbete. 
 
I analysmetoden valde vi en ad hoc metod (Kvale, 1997) där vi kombinerade olika tolkningsmetoder               
för att genom delarna kunna bilda en helhetsuppfattning. Meningskategoriseringen möjliggjorde för           
en djupare förståelse för enkätsvaren och intervjutranskripten, då vi analyserade specifika uttryck            
och hur ofta de förekom i texterna. Meningstolkningen å andra sidan skapade möjligheter för oss att                
se på enkätsvar och transkript ur ett mer distanserat perspektiv och synliggöra mönster i texterna               
(Kvale, 1997). Eftersom vi utgått från vår förförståelse av fenomenet skulle andra forskare kunna se               
annorlunda på samma data, dock ökar studiens reliabilitet eftersom vi är två som analyserat              
resultatet och diskuterat möjliga tolkningar. 
 
För att göra studien läsbar har fem kategorier arbetats fram i resultatet. Det har dock presenterat                
svårigheter i att renodlat redogöra för varje kategori då uttalandena i enkätsvar och intervjuer kan               
tolkas på flera olika sätt. 
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Resultat 
I detta stycke redovisar vi för studiens empiriska resultat. Utifrån våra frågeställningar framträdde             
fem kategorier som vi baserar vårt resultat på. Dessa fem kategorier är inte renodlade utan hör                
samman och tangerar varandra. 
 

● Pedagogens intresse och engagemang 
● Styrd kontra spontan estetisk verksamhet 
● Metasamtal 
● Flerspråkighet kontra enspråkighet 
● Tillgänglighet 

 
Den kursiverade texten är utdrag från enkätsvar och intervjutranskript. 

Pedagogens intresse och engagemang 

I vissa delar känner jag mig trygg - i andra mindre trygg. För att jag själv tycker att vissa                   
är roligare 

- enkätsvar, fråga 7 
 
Både i enkäten och i intervjuerna påpekar pedagogerna vikten av pedagogens eget intresse, kunskap              
och engagemang. Detta är de styrande egenskaperna för det pedagogiska arbetet, särskilt med             
estetik. I enkäten framgick det att drama med god marginal är det som pedagogerna använder sig                
av minst i förskolan, och musik, i sammanhanget sång och lek, är det verktyg som används mest.                 
Denna uppdelning har enligt pedagogerna i enkäterna flera orsaker, bland annat anges exempelvis             
tillgänglighet av material och tid. 
 
En gemensam nämnare som återkommer är dock den egna osäkerheten som uttrycks vara             
pedagogernas största hinder, särskilt när det gäller drama i den pedagogiska verksamheten. De             
flesta pedagogerna i enkäten som uttrycker sig vara trygga med sin ledarroll gällande den estetiska               
verksamheten kopplar denna trygghet till arbetserfarenhet och utbildning, ett tillåtande arbetsklimat           
och lyfter framförallt det egna intresset. De som ger uttryck för otrygghet nämner en brist på                
erfarenhet eller brist på förberedelse, dock oftast inom enskilda områden av estetiken, exempelvis             
instrumentspel eller drama. Doris påpekar att de tar in hjälp utifrån i arbetet med barn med annat                 
modersmål, och ger uttryck för en osäkerhet i detta arbete. Denna osäkerhet ger uttryck för att det är                  
skillnad på den vanliga verksamheten och verksamhet med flerspråkiga barn, detta kan ses i              
kontrast till Cajsa som uttrycker att deras förhållningssätt är detsamma oavsett om de arbetar med               
barn med annat modersmål eller barn med språkstörning eller ingetdera. 
 
Även motivationen är en faktor för pedagogernas användning av estetik som språkverktyg. De ord              
som återkommer mest i enkätsvaren är “intresse” och “roligt”, med uttalanden som “Jag känner mig               
trygg pga mitt intresse för sång”. Det är alltså viktigt för pedagogerna att aktiviteterna är intressanta                 
för dem själva, och inte endast för barnen. Det är det som pedagogerna är intresserade av de känner                  
sig mest trygg med, och det som de är mest trygg med som de är intresserade av. I förskolans                   
institutionella miljö kan detta vara ett uttryck för den modesta estetiken, då pedagogerna             
reproducerar och vilar på en pedagogisk estetiktradition. Det är den modesta estetikens själva             
orubblighet som framkallar en känsla av trygghet, på gott och ont. 
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Detta kan visa sig på olika sätt. Under intervju framträder en föreställning om att barnen tillbringar                
mycket tid i hemmet med olika media som exempelvis surfplattor, Anna ger bland annat uttryck för                
att hon helst ser att barnen lägger undan surfplattorna, då hon “tycker att det kan vara trevligt att se                   
nån i ögonen.” Detta kan ses som ett uttryck för den modesta estetiktraditionen, då ett av de mest                  
framträdande dragen inom den modesta estetiken är dess oförmåga att hantera populärkultur. Att             
surfplattor ändå kommer upp på flera ställen i intervjuerna som ett verktyg för barns spontana               
estetiska uttryck är intressant, då det tyder på att den modesta estetiken i detta fall kapitulerat för                 
barns egna estetiska radikalism. Dock är den gemensamma nämnaren för denna kapitulation ett             
embargo på barns fysiska inlevelse -- plattorna får användas, men de ska användas på pedagogernas               
villkor. Pedagogerna uttrycker explicit att barnen gärna får använda surfplattor i förskolan, men på              
vissa premisser, mestadels i stillasittande aktiviteter:  
 

“För jag tänker nu att man får ju inte springa omkring med en iPad, det kanske inte                 
är så lämpligt men, men om man sitter stilla och lyssnar så kan man ju ha den                 
med”.  

 
Å andra sidan kan den modesta estetiken också vara ett verktyg för barnens känslor av trygghet. Ett                 
av enkätsvaren ger uttryck för att de i sin estetiska verksamhet använder sig av sång med                
barngruppen då detta “skapar trygghet och igenkänning”, vilket särskilt i förskoleverksamhet är en del              
av omsorgsuppdraget. 
 
Pedagogerna som deltagit i studien talar om sin egen roll, hur det egna och arbetslagets               
gemensamma förhållningssätt till estetiska aktiviteter och språkutveckling kan visa sig. Flera av            
pedagogerna har i sina svar uttryckt en uppskattning för arbetslagets olika kompetenser; flera av              
enkätsvaren påtalar vikten av ett väl avvägt arbetslag som har olika intressen och ansvarsområden              
inom det estetiska:  

 
“i vårt arbetslag försöker vi ta tillvara pedagogernas kompetens och intresse, så det             
kan bli att tex samma person har pysselansvaret. men vi alla planerar in i våra resp                
ansvarsgrupper”.  

 
Uppdelningen av kompetenser i arbetslaget kan dock tänkas ha en baksida, det skapar en ursäkt för                
pedagogerna att stanna i sin egen komfortzon. Att någon annan i arbetslaget har mer kompetens i ett                 
ämne kan förstärka idén om att expertkunskap krävs för att kunna utföra en aktivitet.  
 
Pedagogerna i studien påpekar att ett gemensamt förhållningssätt är avgörande, särskilt när det             
kommer till flerspråkiga barn. Cajsa diskuterar vikten av nyckelkunskaper i barnens respektive            
språk, både för att detta underlättar relationen till barnen men också relationen till föräldrarna. Hon               
är dock den enda i sitt arbetslag som vid intervjutillfället har dessa språkliga kunskaper och påpekar                
att detta är något som arbetslaget behöver arbeta på. Cajsa uttrycker vidare att eftersom arbetslaget               
är förhållandevis nytt för varandra är det möjligt att “förhållningssättet kring hur man ser på det här                 
med drama musik, rörelse, uttryckssätten också svajar lite i och med att vi inte pratat ihop oss än”. Vår studie                    
har visat att när kompetens saknas eller lämnas oreflekterad inom arbetslaget kan känslan av              
handlingsförlamning uppstå, något som kommer att analyseras mer utförligt under rubriken           
Flerspåkighet.  

Styrd kontra spontan estetisk verksamhet 

Det var väl där tanken var att det hade varit kul, om man hade kunnat få ihop nån                  
liten, ja, men nån liten teateraktigt med de här äldre och även om de kanske nu inte                 
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vill visa upp för alla avdelningar så bara för våran, alltså att det blir som en liten kul                  
grej… och kunna använda scenen till den det, det den är menad för också. 

- Barbro 
 

Som tidigare nämnts har pedagogerna i enkäten identifierat de estetiska aktiviteter som utförs mest              
respektive minst i deras verksamhet. I enkätens kategori av estetik som utförs minst nämndes              
genomgående drama -- över hälften av enkäterna indikerade drama eller teater som den minst              
använda estetiska uttrycksformen. Det är däremot intressant att notera att en av enkäterna explicit              
uttryckte att det är “vuxenledda dramaövningar” som används minst. 
 
I intervjuerna däremot framkom att drama används flitigt av barnens själva, när de dansar eller               
leker. Cajsa uttrycker att:  
 

“musik använder de ju sig av drama samtidigt som att är man utomstående så              
tolkar man det kanske som att barn dansar eller bara rör sig. Men det ligger ju lika                 
mycket drama i det i och med att man tar in en känsla. [...] Det är ju liksom inte ett                    
planlöst viftande utan de har ju en form av drama.”   

 
Det förefaller därför ligga en skillnad, en värdering av det skriftliga ordet drama som skiljer sig från                 
det verbala. I enkäten verkar pedagogerna vara styrda av en förutfattad bild av vad som är estetik,                 
en traditionsbunden modest estetik, medan de intervjuade pedagogerna ger en mer nyanserad bild,             
där barnen själva spontant skapar och återskapar, en radikal estetik och barnkultur. Pedagogerna i              
studien anger att även om de inte själva använder sig av drama bjuder barnen ofta in pedagogerna                 
till föreställningar, men påpekar också att för barnen är linjen mellan teater och lek, mellan               
komposition och improvisation, lätt att överträda. 
 
Intervjuerna indikerar dock att drama i förskolan ses som en produkt, det handlar om resultat.               
Pedagogerna berättar att drama i förskolan är något som pedagogerna själva använder som verktyg              
i konflikthantering, då spelar pedagogerna själva upp en scen för barnen att reflektera kring. Dock               
detta blir teater för barn inte nödvändigtvis med barn. Barbro menar att eftersom de har en scen i                  
förskolan skulle det bli “en liten kul grej att kunna använda scenen till [...] det den är menad för också”,                    
alltså teater. Barbro är dock noga med att påpeka att det är just de äldre barnen som i detta fall                    
skulle vara aktörer i det pedagogstyrda dramat. Studien visar också på en tendens till markant               
åldersindelning när det handlar om estetik då musik är lättillgängligt för små barn, medan drama               
anses vara “svårt” och sådant som hör de äldre barnen till. Drama har i både enkäter och intervjuer                  
överlag framställts att ha en särskild status, det är något mer än bara estetik, det är teater och                  
finkultur.  
 
Av de estetiska uttrycksformer som anges användas mest i verksamheterna står musik överlägsen,             
då närmare tre fjärdedelar säger sig använda sig av musik och sång i verksamheten. Många av                
enkäterna anger lättillgängligheten av musik som anledning, då pedagogerna anser att det fångar             
barnens intresse, inte kräver särskilda utrymmen och att alla barn kan delta efter förmåga. Två av                
enkäterna är inte inräknade, eftersom de inte uttryckligen angett musik och sång men däremot säger               
sig använda alla uttrycksformer lika mycket, bortsett från drama. 
 
I detta avseende är samlingen en viktig punkt i den estetiska språkundervisningen i förskolan.              
Samlingen som begrepp uppkommer både i enkäten och i intervjuerna, det är här pedagogerna              
använder sig av vuxenstyrd estetik. Denna samlingsestetik kan ses som ett exempel på den modesta               
estetik som uppstår i förskolan; barnen har valmöjligheter så till vida att de får välja vilken sång som                  
ska sjungas, men aktiviteten är styrd och uttrycks ofta ha ett syfte utöver det estetiska. Det är i                  
samlingarna som estetiken får en språkutvecklande prägel i förskolan, men intervjuerna visar också             
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på att det handlar lika mycket om att lära barnen sitta stilla, lyssna och vänta på sin tur. I detta fall                     
avviker dock Cajsa som menar att barnens valmöjligheter är det som bör dominera samlingen och               
att “behöver vi sjunga Lilla snigel 50 gånger för att alla vill ha den” bör pedagogerna tillgodose detta.                  
Detsamma gäller barnens deltagande både i samling som i övriga estetiska aktiviteter. Cajsa påpekar              
att det är barnens intresse som styr, vad de är “sugna på”, särskilt gäller detta, anser Cajsa, på en                   
småbarnsavdelning. Cajsa menar på att det går att arbeta språkutvecklande utifrån barnens egna             
intressen, något som inte framhålls lika tydligt i övriga intervjuer. 
 
Något som intervjuerna ändå har gemensamt är vikten av att fånga tillfällen för att vidga barns                
begreppsförståelse. I ett fall nämns Lilla Snigel som exempel och menar då att innebörden blir               
tydligare för barnen om de samtidigt visar en snigel. Andra använder Staffanssången och andra              
julsånger som exempel då dessa texter kan vara svårbegripliga för barn och menar att sångerna bör                
kontextualiseras:  
 

“då blir det ju en berättelse man förhåller sig till istället för en massa ord som man                 
bara säger för att nån annan säger att man ska sjunga dem”.  

 
I övrigt nämner pedagogerna i enkät och intervju ytterligare två områden som påverkar den              
estetiska verksamheten, vilka kan summeras som bristande miljö och bristande kompetens. Detta            
kan återigen kopplas till begreppet modest estetik; pedagogerna menar att miljöerna inte tillåter den              
estetiska verksamhet som är önskvärd, men det framkommer inte i varken enkät eller intervju om               
denna önskvärda verksamhet är spontan eller pedagogstyrd. Pedagogerna i studien ger exempel på             
verksamheter där miljön stryper spontan estetisk verksamhet, särskilt när det handlar om skapande.             
Doris saknar helt ateljé eller liknande rum för skapande verksamhet -- “Nä! Det är ju dåligt med det!                  
Det kan man ju känna ibland!“ -- medan Cajsa och Barbro har tillgång till ateljéer men med bristande                  
kvalitet och tillgänglighet.  
 
Den bristande kompetensen angående estetiska uttrycksformer ger, som ovan nämnts, näring för en             
utbredd osäkerhet bland pedagogerna. Ur perspektivet styrd kontra spontan verksamhet ger           
pedagogerna två skilda bilder. Å ena sidan ger pedagogerna uttryck för en önskan om ökad               
personlig kompetens, å den andra sidan uttrycker de också att det är arbetslagets kollektiva              
kompetens, att få göra vad som personligen anses vara roligast, som är tillgången. Utöver detta är                
det även oklart om denna kompetens skulle användas i modest syfte, att framskrida en              
kulturtradition, eller radikalt, att ge barnen fler möjligheter till autonomt skapande. 

Metasamtal 

Och att vi alltid försöker benämna, vill du ha en sån här? Men vadå en sån här? Vill                  
du ha… pastasås med skinka? Istället för att skicka en skål, vill du ha det här? För                 
det är ju de stunderna man… man tränar språket. Inte i att sätta sig fem minuter                
bara och göra en övning. 

- Anna 
 

En återkommande punkt i både enkäter och intervjuer är samtalet och dess roll i språkutvecklingen.               
Det samtalande samspelet förefaller vara kärnan i pedagogernas resonemang om språk och dess             
utveckling. Detta samtalande samspel i förskolan är reflekterande till sin natur och har till syfte att                
dels att ge barnen verktyg för att kunna göra sig förstådda och dels för att hjälpa barnen att                  
kommunicera mer effektivt med sin omgivning. På detta sätt kan dessa samtal kallas metasamtal,              
och har, enligt pedagogerna, olika komponenter som har betydelse, exempelvis pedagogernas           
lyhördhet och barns ålder och begreppsbildning. 
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Syftet med metasamtal i förskolan är att få barn att reflektera över sitt eget lärande genom samtal.                 
Förskolans pedagogik i allmänhet är inriktad mot samtal -- vad tycker barnen? vad tänker de? -- och                 
metasamtal är inte nödvändigtvis en term som uttryckligen används i förskolans vardag. Det             
förefaller vara en slags osynlig norm inom verksamheten, att barn lär sig genom samtal om samtal. I                 
enkäten, på frågan om vilka aktiviteter som pedagogerna upplever som mest språkutvecklande (se             
Bilaga 2), återkommer pedagogerna till samtalets roll, att musik, bild och berättande bara är              
språkutvecklande verktyg så länge som de går att samtala kring. Det är berättande och              
återberättande om aktiviteter som ger barnen störst möjlighet att utvecklas språkligt. 
 
I de flesta fallen i både enkät och intervjuer nämns samtal, men förefaller i det närmaste                
oreflekterade. I detta fall särskiljer sig Anna som har en tydlig tanke och didaktik med samtalen med                 
barnen. Anna betonar att det är genom samtal barn lär sig, om de aldrig får höra främmande ord och                   
begrepp blir dessa inte heller en del av barns begreppsvärld. Genom att använda fullständiga              
meningar underlättar pedagogerna för barnen att själva sätta ord på ting och företeelser i              
omgivningen. Anna säger: 
 

“istället för att säga att gå, gå, gå och tvätta händerna så säger man att men gå till                  
tvättstället och tvätta händerna med tvål och vatten, ta gärna ljummet vatten när             
du tvättar dig, till de här barnen, inte kanske till en tvååring utan då säger man gå                 
till tvättstället och tvätta dina händer, ja men hur många ord har man inte fått in                
där? Och med de större så säger man att hela den och så säger man att så tar du en                    
pappershandduk och torkar dina händer istället för att gå och tvätta händerna och             
kom sen på samlingen”.  

 
Annas uttalanden kan tolkas som att det finns en distinktion i att språka med eller att beordra ett                  
barn. Det handlar om att inte göra språket för enkelt för barnen, men också att få dem att reflektera                   
lingvistiskt -- vad betyder orden? I detta sammanhang pratar både Anna och Cajsa också om               
estetiken, särskilt sång och musik; de menar att sånger inte bara får bli ord man sjunger utan också                  
bärare av mening.  
 
Ur ett pedagogiskt perspektiv handlar metasamtal också om lyhördhet. Anna påpekar att om inte              
hon själv lyssnar på barnen och ger en genomtänkt respons, slutar barnen till sist att kommunicera                
med henne. Intervjuerna och enkäterna uttrycker dock två aspekter av metasamtal i verksamheten,             
det spontana och det styrda. Det spontana är initierat av barnen och pedagogerna följer deras               
intressen och tankeväxlingar, dock med motivet att vara en språkutvecklande medforskare. Det            
styrda, å andra sidan, är initierat av pedagog och har det explicita syftet att lära ut något specifikt.                  
Detta yttrar sig i att pedagoger särskilt benämner i mat- och samlingssituationer samt väljer böcker               
med de didaktiska frågorna i åtanke. Det spontana metasamtalet kan vara ett uttryck för den               
radikala estetiken i förskolan -- det ger barnen frihet för eget meningsskapande förskonad från              
“rätt-och-fel-pedagogik”. 
 
Pedagogerna återkommer dock till barnens ålder som en avgörande faktor för metasamtalets            
utformning. Pedagogerna använder inte uttrycket proximal utvecklingszon i varken enkät eller           
intervju, men förefaller från sina beskrivningar ändå ha en idé och ett förhållningssätt som är nära                
förbundet med begreppet. Metasamtalens svårighetsgrad anpassas, i pedagogernas utsagor, efter          
barnens ålder, ju yngre desto mindre avancerat. Detsamma gäller för pedagogernas estetiska            
verksamhet, vilket kommer analyseras längre fram i detta resultatavsnitt. 
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Flerspråkighet kontra enspråkighet 

Men vi lägger ju stor vikt på ändåså att det är svenskan som dominerar, för det är så                  
viktigt att kunna hämta kunskap, kunna förmedla sig, få sociala relationer så måste             
ändå svenskan vara det som dominerar. 

- Cajsa 
 
I förskolan har det svenska språket en dominerande ställning, vilket synliggörs av pedagogerna i              
studien. Svenska språket har en ställning som socialt nödvändig, vilket bland annat Cajsa framhäver              
enligt citatet ovan. Många av pedagogerna i studien betonar dock att de flesta inte jobbar särskilt                
med flerspråkiga barn, utan arbetar på samma sätt med dem som med de som har svenska som                 
modersmål.  Flera pedagoger i enkäterna uttrycker starkt att det är “samma för alla” som gäller.  
 
Pedagogerna uttrycker olika förhållningssätt till arbetet med språkutveckling, men en differentierad           
hållning till arbetet med språkutveckling specifikt för flerspråkiga barn. Bland annat tas teckenstöd             
upp som en strategi för barns språkutveckling, men oftast då det handlar om barn i behov av särskilt                  
stöd och i denna kategori placerar anmärkningsvärt nog pedagogerna inte flerspråkiga barn. Flera             
av pedagogerna i studien berättar att de har arbetat aktivt med teckenstöd tidigare, men inte längre                
anser sig ha barn som är i behov av detta vid studiens utförande, varför teckenstödsarbetet               
avslutats.  
 
Ett exempel på detta förhållningssätt är Doris, som förmedlar att de på hennes avdelning ser sig som                 
noviser i arbetet med flerspråkiga barn - de arbetar inte med tecken längre, trots att det tidigare varit                  
ett naturligt inslag av vardagen, “speciellt då när vi hade ett barn som behövde det”. Detta kan tolkas som                   
att i Doris mening behöver de flerspråkiga barnen inte denna sorts stöd, trots att hon uttrycker oro                 
för barnens språkutveckling. Anna, i sin tur, berättar att de tidigare jobbat med teckenstöd när de                
hade “några barn som hade, hade lite jobbigt” och menar att detta fungerade riktigt bra för samtliga                 
barn. Anna arbetar dock i ett område där det, enligt hennes utsago, inte finns någon större                
koncentrering av flerspråkiga barn, vilket också ger hennes intervju intrycket av att inte tidigare ha               
reflekterat över vad det kan innebära att ha barn som inte talar svenska i barngruppen. I kontrast                 
finns dock även exempel i studien på kontinuerligt arbete med tecken och böcker både på svenska                
och barnens modersmål (s.k. tvillingböcker), talar medvetet tydligt och arbetar i lugn och ro. En               
pedagog framhäver hur hon själv förstärker nyckelord på modersmål, i den mån hon har kunskap,               
dels till barnen men också till föräldrarna.  
 
Doris säger: 
 

Sen pratar vi ju lite om böcker med om vi skulle försöka låna nån bok, som de                 
åtminstone kan ha och titta i… sen prata med Fatima och se vad hon tycker för                
hon jobbar på Abborren och har ju en erfarenhet som inte vi har, hur vi kan göra                 
mer och vad vi kan satsa på. För det är svårt att veta. Alltså vi är inte riktigt vana.                   
Alltså vi har ju haft något barn så som förra terminen, men inte så många. 

 
Just föräldrakontakten kring de flerspråkiga barnen poängterar Doris vara en stor utmaning. I Doris              
fall ger hon uttryck för en känsla av rådvillhet, särskilt i arbetet med barn med andra modersmål då                  
detta är en ny utmaning för avdelningen. Hon diskuterar hur de skulle kunna arbeta men förefaller,                
likt andra deltagare i studien, inte koppla samman det tidigare arbetet med teckenstöd med det nya                
arbetet med flerspråkiga barn. Pedagogerna i studien ger i sammanhanget intryck av en slags              
paralyserat tankesätt, då de har kompetens men gör sig beroende av andra pedagoger med mer               
expertkunskap.  
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Detta är i övrigt ytterligare en faktor för arbetet med både estetik och flerspråkighet, att               
pedagogerna önskar expertis. Pedagogerna i studien efterlyser kompetensutveckling, och det          
förefaller finnas en idé om att för att kunna arbeta med flerspråkighet eller estetik måste pedagogen                
ha expertkunskap inom området annars misslyckas arbetet. En pedagog uttrycker att de tar hjälp av               
mer kunniga pedagoger utifrån och säger att de har:  
 

”en erfarenhet som inte vi har, hur vi kan göra mer och vad vi kan satsa på. För det                   
är svårt att veta. Alltså vi är inte riktigt vana.”  

 
I enkäten exemplifieras detta även av pedagoger som anger att arbetet med flerspråkiga barn              
mycket läggs i händerna på kollegor som är flerspråkiga själva, men dessa pedagoger påpekar också               
att de “behöver utveckla arbetssättet för dessa barn”. Även arbetet med estetik lämnas åt kollegor i                
arbetslaget som har större expertis och intresse för olika estetiska uttrycksformer. Både med             
estetiska uttryck och flerspråkighet ger flera pedagoger intryck av en viss prestationsångest. 

Tillgänglighet 
Det är roligt men kan också vara tidskrävande vi har tex inget rum för skapande så                
det krävs en del planering 

- enkätsvar, fråga 10 
 
Den sista och mest påfallande kategorin i både intervjuer och enkäter är frågan om tillgänglighet.               
Detta handlar inte enbart om de fysiska miljöerna i förskolan, utan också om andra aspekter som                
pedagogerna anger påverka barnens tillgänglighet till både språkutvecklande verktyg och estetiska           
uttrycksformer, exempelvis barnens ålder och hur mycket tid som kan avsättas. 
 
Förskolans miljö och tillgängligheten till särskilda utrymmen för estetisk verksamhet är en            
avgörande faktor för pedagogerna. Flera av enkätsvaren anger just miljöns vara och icke vara som               
anledning till varför estetisk verksamhet möjlig- eller omöjliggörs; miljöerna formar den estetiska            
verksamheten. Ateljén är det rum som nämns oftast i enkäten som motivation till varför just               
bildskapande är en uttrycksform som används. Pedagogerna delar upp just bildskapandet i olika             
underkategorier, som pyssla, pärla, måla, rita och dega, och anger att de har utrymmen för somliga                
av kategorierna, men inte för till exempel arbete med lera. För skapande i deg och lera är miljön,                  
enligt flera av pedagogerna i enkäten, helt avgörande.  
 
Miljön har även påverkan på den språkutvecklande verksamheten, då pedagogerna anger närhet till             
exempelvis bibliotek. Anna visar i intervjun upp en läshörna som de byggt upp på avdelningen och                
menar att det krävs en miljö som inbjuder till läsning; för henne är bokläsning en vital del av barns                   
språkutveckling. Flera av de andra pedagogerna tar också upp tillgängligheten av böcker på             
avdelningen som en förutsättning:  
 

“Böcker ligger överallt på våran avdelning. Ehm, på golv på bord i soffor och på               
toaletten. När tillfälle ges och man ser att de blir sugna då slår man ner rumpan och                 
så tar vi en liten stund. Det gäller att snappa tillfället hos oss”. 

 
Något som inte nämns ingående i enkäterna är surfplattans betydelse som ett verktyg för estetisk               
verksamhet i förskolan. Pedagogerna lyfter surfplattans betydelse för arbetet med flerspråkiga barn,            
men reflekterar inte över surfplattan som en del av det estetiska arbetet. Det är endast två av                 
enkäterna som nämner det digitala och då i kontexten att de inte längre arbetar med detta på grund                  
av tekniska problem. Pedagogerna lyfter dock plattan i intervjuerna, Barbro nämner bland annat             
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plattan som ett komplement till cd-spelare och berättar att barnen lyssnar på musik på YouTube.               
Anna påpekar efter ett ögonblicks reflektion:  
 

“när du nu säger det, [...] då satt de där i soffan och det var ett helt gäng med ungar                    
som dansade framför plattan, så visst, det finns där också”.  

 
Nyttjandet av surfplattan i förskolan kan tolkas som en aspekt av den radikala estetiken, den är en                 
dörr för populärkulturen, dock en dörr som pedagogerna håller nyckeln till. Det förefaller finnas för               
pedagogerna självklara villkor för barnens användning av surfplattorna, i detta är både miljö, ålder              
och mognad påverkande faktorer. 
 
För den estetiska verksamheten är främst den fysiska förskolan av en avgörande betydelse, men              
möjligheterna för språkutvecklande arbete är också beroende av utomstående omständigheter. Detta           
kan kopplas till ovan nämnda sökande efter expertis, särskilt i arbetet med flerspråkiga barn. Flera               
av deltagarna i studien påvisar betydelsen av utomstående hjälp från modersmålspedagoger,           
språkotek och andra kommunala hjälpmedel. Särskilda verktyg krävs och plockas fram för arbetet             
med flerspråkiga barn. Studien visar att även teckenstöd i några fall är ett aktivt verktyg för                
språkutveckling, även i arbetet med flerspråkiga barn, men som redan redovisats dock av få              
pedagoger i enkäten. 
 
Ytterligare en tillgänglighetsfaktor i förskolan är barnens ålder, särskilt när det handlar om estetisk              
verksamhet. Pedagogerna anger i enkäten att gällande estetiken är det “små barn/små krav”, vilket              
gör musik och sång populära inslag i verksamheten för pedagogerna. Musik anges vara             
lättillgängligt och möjliggör alla barns medverkan. Pedagogerna anger också att musik “ligger nära             
barnen, skapar trygghet och igenkänning.” I motsats är drama något som är förbehållet de äldre barnen                
då pedagogerna förefaller ha en föreställning om drama som “svårt”, både för de själva och för barn. 
 
Slutligen är tiden av betydelse för tillgängligheten, både vad gäller språkutveckling och estetisk             
verksamhet. Pedagogerna i enkäten anger att tiden både påverkar vilka estetiska aktiviteter som             
utförs men också om de själva tycker aktiviteten är rolig att utföra samt deras egen känsla av                 
trygghet. Det blir “naturligt att arbeta mest med det som man som pedagog själv tycker mest om.”. Detta                  
påverkar sedan i sin tur barnens intresse och engagemang, eller som en av pedagogerna i enkäten                
uttrycker det:  
 

“Det både inspirerar och motiverar barnen att delta, uthålligheten ökar hos barnen            
om vi pedagoger är aktiva.” 
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Diskussion 
Förskolan har en estetisk kultur som är långsam att förändras men hela tiden byggs på, en kanon av                  
böcker och sånger som existerat i många år, och precis som med språkutvecklingen upplevs              
estetiska uttrycksformer som en naturlig del av förskolans vardag. Syftet med denna studie har varit               
att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver estetiska uttrycksformer som verktyg för            
språkutveckling i en mångkulturell verksamhet och i vilken utsträckning estetiska uttrycksformer           
används som verktyg för denna språkutveckling. Studien visar, via enkäter till och intervjuer med              
pedagoger, att kopplingen mellan estetiska uttrycksformer och språkutveckling är självklar för           
pedagogerna. Dock är denna koppling självklar ur ett perspektiv av svensk kulturtradition och             
modest estetik men inte alls lika självklar som ett verktyg för den mångkulturella förskolan. 
 
Förskolan är en mångkulturell institution. Som blivande förskollärare kommer vi att bidra till             
organisationen av denna verksamhet, men också arbeta i ett klimat av ambivalens gentemot             
flerspråkighet. Språkutveckling är en central del av förskolans uppdrag, oavsett barns bakgrund,            
och arbetet med språkutveckling genomsyrar alla aktiviteter i verksamheten. Pedagogerna i           
förskolan måste dock reflektera över det förhållningssätt de har gentemot barn med flera språk, om               
barnet är en bärare av språkliga tillgångar eller språkliga brister (Bhabha, 2004; Kultti & Pramling,               
2017; Svensson, 2012). Barn har rätt att känna gemenskap i flera kulturer, både den som existerar i                 
hemmet och den som existerar i samhället. Detta innebär att förskolan måste vara beredd på att                
anamma mer än bara den svenska majoritetskulturen och pedagogerna måste ha kunskap och             
förståelse för barn med flera kulturer (Kultti & Pramling, 2017; Ladberg, 2003; Lindö, 2009). Särskilt               
viktig är denna kulturtillhörighet i sammanhanget estetik. 

Estetiska uttrycksformer som verktyg 

Den estetiska uttrycksform som främst används som verktyg för barns språkutveckling i förskolan             
är enligt studien musik. Tre fjärdedelar av deltagarna i enkäten nämnde specifikt musik och sång,               
därefter följer rörelse, bildskapande och barnbokslitteratur. Att musik ligger så högt som verktyg för              
språkutveckling var inte förvånande, då bland andra Denac (2007) visar på att barn i förskolan               
föredrar aktiviteter där de har en aktiv medverkan som till exempel sång. Däremot överraskades vi               
av att mer än hälften av svaranden angav drama som den estetiska uttrycksform som används               
minst. Över hälften av de svarande talade om drama som minst använt och angav som motiv till                 
detta en djup osäkerhet bland pedagogerna.  
 
Intervjuerna har dock gett ett annat perspektiv på drama än enbart enkäterna, och kanske också ett                
perspektiv som är mer verklighetsnära. Studien visar att det förefaller finnas en skillnad mellan det               
skrivna och det verbala ordet drama; pedagogerna i enkäten talar om drama som teater och               
högkultur, det som vi i studien refererat till som modest estetik, medan intervjuerna gav en bild av                 
drama som barninitierat och nära kopplat till lek och dans. Drama förekommer som radikal estetik i                
förskolan genom barnens spontana utövande mer ofta än vad pedagogerna i enkäten förefaller             
reflektera över. Barns spontana dramatiserande framhävs i intervjun som något naturligt, som bara             
är. 
 
Det är skillnad på drama och drama. Det ena är högkultur, det andra är barnkultur och de ses inte                   
som jämlika, högkultur värderas mer positivt än barns egen spontana kultur. Förskolan existerar             
överlag i en dikotomi mellan spontan aktivitet och styrd, vilken påverkar handlingsutrymmet för             
både pedagoger och barn.  
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Studien har visat ett tydligt resultat av att vad pedagogerna är intresserade av känner sig mest trygg                 
med, och likväl att det som de är mest trygg med är det som de är mest intresserade av. Studien                    
visar därmed att pedagogernas trygghet styr den spontana verksamheten, lika mycket som det             
påverkar hur lyckade de styrda aktiviteterna blir. 

Men flerspråkigheten då? 

Även i relation till huruvida de estetiska uttrycksformerna specifikt används som verktyg för             
språkutvecklingen av barn med annat modersmål kan skönjas ett mönster där pedagogernas            
trygghet har en framstående roll. Pedagogerna i studien ger uttryck för att spontant använda              
engelska, finska och franska “för skojs skull”, medan mötet med “invandrarspråk” som till exempel              
persiska, arabiska och somaliska ger intryck av att vara något som är ett jobbigt måste. Detta kan                 
bero på det som Bhabha (2004) och Svensson (2012) refererar till som den språkliga kolonialismen.               
Engelska och franska är språk med hög status, och engelska är i hög grad populärkulturens språk; i                 
kontrast får “invandrarspråken” en negativ värdering, de är språk som inkräktar på Sveriges             
enspråkighet (Ladberg, 2003). Det är dock i detta sammanhang intressant att påpeka att intervjuerna              
gjorda i norra Sverige tar upp finskan som ett tillvalsspråk för pedagogerna, trots finskans ställning               
som lågstatusspråk i stora delar av Sverige. Detta kan dock tänkas bero på den ökade användningen                
och status av meän kieli, eller tornedalsfinskan, i landets nordligaste delar och förskollärarkårens             
relativt höga medianålder. 
 
Ladberg (2003) påpekar att flerspråkighet kan ses som ett hot av enspråkiga kulturer, och att det                
finns en föreställning om att en flerspråkig uppväxt “förstör” svenskan. Ladbergs (2003)            
resonemang om att modersmålsstöd är av särskild vikt för barn i förskolan, specifikt för de yngsta,                
är inte något som återspeglas i studiens resultat. Studien visar snarare att pedagogerna uttrycker en               
oro för barns språkliga utveckling i de tidigare åren, men ur synvinkeln av bristande svenska               
snarare än bristande modersmål. Detta i kontrast till Lindös (2009) poäng om att det finns en risk för                  
flerspråkiga barn försenas i sin språkutveckling, både ur ett intellektuellt och emotionellt perspektiv,             
då språket är ett verktyg för barn att “varsebli, minnas, analysera och tolka sina intryck” (Lindö,                
2009, s. 257). 
 
Förskolekulturen innefattar ett stort mått av estetik, som är kopplad till majoritetskulturen. Det som              
är intressant att påpeka i detta sammanhang är att förskolekulturen har en inneboende dubbelhet;              
förskolans estetik är modest vilken inte innefattar eller kan hantera populärkultur (Thavenius, 2005),             
men samtidigt är förskolans kultur och estetik en spegling av majoritetskulturen i samhället. Sin              
motsättning mot populärkultur till trots är förskolan ändå en institution i ett större samhälle, vilket               
påverkar flerspråkiga barns kulturella tillhörighet och identitetsskapande. Detta innebär i sin tur att             
barns språkliga utveckling måste vara relevant inte bara för förskolan, utan också för hemkulturen              
och den barnkultur barn befinner sig i för stunden (Kultti & Pramling, 2017; Ladberg, 2003; Lindö,                
2009). Kultti och Pramling (2017) menar att pedagogernas kunskaper om hur barn kommunicerar             
även utanför förskolan ger pedagogerna möjligheter för tolkning och bemötande av barns            
handlingar. 

Oförutsedda resultat 

Ett något oväntat resultat av studien var också att pedagogerna även i sammanhanget estetiska              
uttrycksformer lade stor vikt vid metasamtal. Detta var inte en kategori vi själva inkluderat vid               
studiens början utan nästlade sig in under arbetets gång. Metasamtal kan beskrivas som samtal om               
samtalets innehåll (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Westerlund, 2015),           
och även i de estetiska uttrycksformerna talade pedagogerna i studien om att låta barnen få berätta                
och reflektera över sina tankegångar. Johansson och Pramling Samuelsson påpekar gällande           
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metasamtal och metakognition att de funnit få exempel på metakognition mellan lärare och elever,              
men att metakommunikation är en central del av lek och lärande (2006). Detta styrker vår slutsats                
om att pedagogerna i studien inte använder sig av begreppen metasamtal och metakognition, utan              
förefaller i det närmaste instinktivt använda sig av metasamtal som strategi utan närmare reflektion              
över begreppet i sig. Pedagogerna använder inte heller uttrycket proximal utvecklingszon i varken             
enkät eller intervju, men deras förhållningssätt gällande metasamtal reflekterar ändå en           
medvetenhet om barnens förutsättningar för förståelse och reflektion. 
 
Ytterligare ett oväntat resultat är att pedagogerna själva talar kring skillnader i samtalets och              
bemötandets form utifrån barnets ålder, modersmål och språkliga utmaningar grundat i behovet av             
särskilt stöd, en kategori vilken inte innefattar flerspråkiga barn. Att barn med funktionsvariationer             
som exempelvis autism eller Downs syndrom ges stöd i form av tecken är en självklarhet och flera                 
pedagoger i både enkät och intervjuer uttrycker att de har god kompetens och erfarenhet i               
teckenkommunikation. Gällande flerspråkiga barn förefaller pedagogerna inte uppleva samma         
självklarhet kring vilka verktyg som står till buds. Flera pedagoger anger att de slutat att använda                
tecken när barn med särskilda behov (läs funktionsvariationer) lämnat avdelningen, och verkar inte             
reflektera över teckenstödets goda inverkan på språkutvecklingen för alla barn, inte minst för de              
flerspråkiga.  

Sammanfattning och vidare forskning 
Något som framträder i analysen är att estetiska uttrycksformer används medvetet för            
språkutveckling men att pedagogernas egen osäkerhet avgör vilka uttrycksformer som används och            
i vilken utsträckning. Detta påverkar barnens handlingsutrymme, särskilt då det handlar om            
flerspråkiga barn. De estetiska uttrycksformerna används i modersmålsundervisning inte i syfte att            
förstärka barnens hemkultur, utan snarare för att förmedla traditionell svensk förskolekultur och            
bejaka flerspråkiga barns språkliga utveckling vad gällande svenska. 
 
Då ämnet flerspråkighet i den mångkulturella förskolan är aktuellt och forskning fortfarande pågår             
om fenomenet kan vår studie bidra till att synliggöra kopplingen mellan flerspråkighetsutveckling            
och estetisk verksamhet. Vår förhoppning är att genom detta arbete mildra pedagogernas            
prestationsångest; verktygen och kompetensen för att möta flerspråkiga barn finns redan på            
förskolan, likaså medvetenheten om att det egentligen inte behövs experthjälp för att utöva estetisk              
verksamhet. Nyckeln till tryggheten finns i det som vissa enkätsvar refererar till som “en              
organisation som är tillåtande” och den betryggande vetskapen om att det inte finns något “rätt eller                
fel” i estetisk verksamhet. 
 
Då studien avgränsades till relationen flerspråkighet/estetisk verksamhet innefattade vi inte alla de            
begrepp som ingår i fenomenet mångkultur vilket är betydligt vidare än enbart etnicitet och språk.               
Andra aspekter av mångkultur kan påverka barns språkutveckling, däribland visar forskning på            
skillnader i pedagogers bemötande utifrån barns kön, vilket också har visat påverka barns             
ordförråd, till pojkarnas nackdel. Detta är dock ingenting som pedagogerna i intervju eller enkät              
reflekterar öppet kring, och därmed inte något vi lagt emfas på i denna studie. Dock skulle detta                 
kunna vara ett ämne för vidare forskning. 
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Bilaga 1 
  

Missivbrev 
Hej! 
  
Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet som nu är inne på             

vår sista termin och är i full färd med att skriva vårt examensarbete, vilket kommer att                
handla om estetik och språk. 

  
Denna enkät är en del av en pilotstudie som vi först och främst använder för att                

kartlägga hur Ni ute på förskolorna jobbar, men den kan också komma att användas som               
underlag för examensarbetet. Enkäten består av 14 frågor som vi gärna vill att Ni besvarar               
så utförligt som möjligt och berör “estetiska uttrycksformer”, med detta syftar vi i denna              
enkät till musik, dans, bild, drama samt barnbokslitteratur. Vi skulle också gärna vilja             
göra intervjuer, så meddela gärna om någon ur Ert arbetslag skulle vara beredd på att prata                
med en av oss i cirka en halvtimme om estetik och språkinlärning. 

  
Vid denna enkät och påföljande eventuella intervjuer kommer vi att förhålla oss till             

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och          
Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer heller inte röja           
avdelningen/förskolans namn eller kommun. Resultatet kommer enbart att användas i          
forskningsändamål. 

  
Om Ni har några frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss eller vår               

handledare för mer information. 
  
Stort tack för din medverkan! 
  
Med Vänliga Hälsningar 
  
Linn Eriksson xxx@student.miun.se 
Emelie Steinbach              xxx@student.miun.se 
  
Handledare: 
Anders Lindqvist xxxxx@miun.se 
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Bilaga 2 
  

Enkät 
Ge gärna så utförliga svar som möjligt. 
1. Hur länge har Du arbetat inom förskolan? 

…………………………………………………………………………………………………….. 
2. Hur många barn finns på Er avdelning? 

……………………………………………………………………………………………………… 
3. Vilket åldersspann är det på barnen? 

……………………………………………………………………………………………………… 
4. Vilken eller vilka estetiska uttrycksformer arbetar Ni med i er verksamhet? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
5. Vilka estetiska uttrycksformer uppskattar Ni att Ni arbetar mest med? Varför? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
6. Minst? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
7. Känner Du Dig trygg i Din ledarroll gällande estetiska uttrycksformer? Varför/ Varför inte, 
tror Du? 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
8. Anser Du Din aktiva medverkan vara betydelsefull i de planerade estetiska aktiviteterna? 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
9. I vilken utsträckning utvärderar Du de planerade estetiska aktiviteterna (dagligen, 
veckovis, månadsvis), och hur brukar Du gå tillväga? 
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…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
10. Tycker Du att det är roligt att planera och leda estetiska aktiviteter? Varför/ Varför inte? 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
11. Upplever Du att det är någon estetisk uttrycksform som är mer språkutvecklande än 
andra? Vilken, och i sådana fall på vilket sätt? 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
12. Har Ni barn med annat modersmål än svenska i Er verksamhet? 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. Om ja, arbetar Ni på något särskilt sätt estetiskt med dessa barn? På vilket sätt? 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Finns det något Du vill tillägga? 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

  
         Ja, någon ur vårt arbetslag kan tänkas delta i en intervju. 
  
Namn & telefonnr. / e-mail:.................................................................................................. 
  
         Nej, vi vill inte delta i en intervju. 
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Bilaga 3 
  

Intervjuguide 
1. Åldersspann + Hur många barn i barngruppen? 
2. Barn med annat modersmål, eller språkliga utmaningar? 
3. Kan du beskriva hur ni arbetar med språkutveckling på din avdelning? 
4. Hur görs urvalet för de sånger, ramsor och sagor som ni väljer att använda i 

verksamheten? 
5. När på dagen, och var, har ni sagostund? 
6. Vem väljer sagan/sången?  
7. På vilket/vilka sätt arbetar ni med estetik? 
8. Har ni särskilda utrymmen för skapande verksamhet? (atelje, “discorum”)  
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Bilaga 4 
  

Kategoriseringsöversikt 
 
Arbetsli

vserfare

nhet 

Ålder 

barn Mest Minst Trygg utvärdering 

Språkutveckli

ng 

Mod

ersm

ål 

Särskilt 

arbete 

6 år 

1-5 

år 

lek, 

rörelse, 

musik, 

bild, sång,  

bokläsnin

g - 

ja, 

pedagogen

s intresse hela tiden Sången ja nej 

ca 2 

1-3 

år 

sång, 

rörelselek

ar, måla,  

klippa, 

klistra 

digitala 

uttrycksf

ormer 

nja, vill ha   

starkare 

ledarroll 

dagsvis/vec

kovis 

sång, samling  

med 

stödtecken nej 

ja, 

stödtecken 

39 år 

1-5 

år 

musik &  

dans, bild  

& böcker 

drama, 

pga 

osäkerh

et ja 

dagsvis/vec

kovis 

böcker, dans,  

sång ja 

ja, språklekar  

& övningar 

några 

månade

r 

1-3 

år sång 

digitala 

uttrycksf

ormer 

ja, för det   

mesta 

dagsvis, 

veckovis &  

månadsvis sång nej nej 

33 år 

1-5 

år bild, sång 

instrum

entalspe

l 

bild, ja;  

musik, nej månadsvis - nej nej 

3 år 

1-5 

år skapande drama ja veckovis bild nej nej 

24 år 

1-5 

år 

musik &  

rörelse drama 

ja, 

arbetserfar

enhet 

veckovis, 

mer 

grundligt 

terminsvis alla ja nej 

30+ 

1-5 

år 

bild, 

musik, 

rörelse drama 

ja, dock ej   

drama veckovis sång & ramsor ja nej 

36 år 

1-5 

år musik drama ja 

dagligen, 

skriver ej  

ner ramsor & sång nej nej 

2 år 

1-5 

år 

musik, 

bild &  

böcker 

teater &  

dans ja 

dagligen/ve

ckovis sång ja 

Böcker på  

hemspråk 

27 år 

1-5 

år 

Musik &  

rörelse drama ja veckovis alla ja nej 
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27 år 

1-5 

år 

musik, 

bild &  

böcker dans 

ja, men vill   

ha mer  

utbildning veckovis sång, drama nej nej 

40 år 

1-6 

år 

musik, 

bild, 

barnböck

er 

drama, 

dans ja 

månads/ter

minsvis 

musik, rim o   

ramsor, 

hänger på  

pedagogen 

föräl

drar 

men 

inte 

barn nej 

37 år 

1-5 

år 

barnböck

er, musik,  

bild 

drama, 

dans 

hänger på  

intresse veckovis barnböcker nej nej 

- 

1-6 

år 

musik/så

ng, bild,  

barnböck

er 

drama, 

dans ja - - - - 

37 år 

1-5 

år 

barnböck

er, sång dans ja och nej veckovis barnböcker nej nej 

5 år 

1-2 

år 

sång &  

dans 

drama, 

bild ja veckovis pedagogen ja ja 

3-37 år 

4-5 

år 

bild &  

form teater nej dagligen 

sång & musik,   

böcker, rim &   

ramsor ja nej 

12 år 4 år 

sång/mus

ik dans ja sällan sång ja nej 

28 år 3 år 

miljöer??

? slöjd ja dagligen 

sång, 

praxisövninga

r ja ja 

7 år 3 år 

miljöer??

? slöjd ja dagligen läsa ja ja 

4 år 

1-3 

år 

musik &  

bild 

barnbok

slitterat

ur 

ja, om  

kunskap 

finns veckovis alla nej nej 

24 år 5 år 

sång, 

rörelselek

ar, måla,  

klippa, 

klistra - - - - - - 

10 år 

1-4 

år 

musik, 

bild dans ja sällan högläsning ja 

ja, 

teckenstöd, 

högläsning 

4 år, 35   

år, 36 år 

1-4 

år skapande drama - - - ja nej 

40 år 

1-4 

år 

sång &  

ramsor drama ja daglig 

sång, musik,  

sagor ja nej 

37 



30 år 5 år 

musik &  

sång, 

rörelse, 

läsning drama ja veckovis alla ja ja, bildstöd 

3 år, 3,5   

år, 30  

år, 30 år 

1-4 

år 

sång, 

läsning, 

pyssel drama ja veckovis sång & läsning ja nej 

30 år 

1-5 

år 

bild &  

böcker drama ja månadsvis 

sång, rim &   

ramsor, bild ja nej 

2 mån -   

3 år 

1-5 

år 

bild, sång,  

dans 

lera -  

fysiskt 

skapand

e ja månadsvis sång & rytmik ja ja 

3år 1-6år 

sång 

musik 

litteratur drama 

ja, om  

kunskap 

finns 

dagligen/ve

ckovis alla ja nej 

37år 1-5år 

100 

Språken teater ja 

använder 

reflektions

protokoll 

sång musik  

samtal ja 

Nej, samma  

för alla 

21år 1-2år 

sång, 

rörelse,te

cken,måla

, deg drama 

ja på  

senare år 

reflektions

mall/vecko

vis 

Finns många  

olika vis ja 

nej,tror inte  

det??? 

30år 

2,5-4

år 

sång &  

rörelse drama 

ja inom  

sång veckovis 

ramsor och  
dyl. ja - 

1,5år 

2,5-4

år 

drama 

och bild dans 

ja, men ej   

målande - - ja - 

30år 1-2år 

sång,musi

k 

skapand

e 

ibland. 

Beror på  

förberedels

e veckovis 

sång musik  

dans ja 

förstärker 

med bilder  

och tecken 

26år 4-5år skapande drama 

trygg inom  

musik- ej  

skapande 

nej, pga  

saknas tid 

böcker 

kopplat till  

drama ja 

arabisktaland

e pedagog,  

men vi  

behöver 

utveckla 

arbetssättet 

för dessa  

barn 

- 

3,5-5

år rita måla drama 

ja- med det   

vi är  

konfontabl

a i 

Ligger alltid  

efter pga  

tidsbrist sång drama ja 

personal med  

annat 

modersmål 
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26år 3-5år 

sång,musi

k,bild &  

skapande 

drama &  

instrum

ent ja 

dagligen/ve

ckovis 

sång,rim med  

tecken/bild ja 

bildstöd &  

tecken för  

alla 

39år 3-6 

musik, 

rörelse drama 

ja,efter 

erfarenhet 

&intresse 

behöver bli  

bättre 

musik, böcker  

- samtal ja 

nej, men  

musik skapar  

gemenskap 

och 

språkutveckla

r 

8år 1-3år 

musik och  

rörelse drama 

ja, men inte   

i allt 

utvärderar 

i samtal, ej   

skriftligt 

sång musik,  

upprepning ja nej 

5år 1-3år 

musik, 

lek, 

rörelse drama 

inte så  

krävande 

med yngre  

barn 

vid 

läsårsredov

isning 

leken, allt hör   

ihop ja nej 

28år 1-3 

just nu  

sång &  

rörelse - ja 

månadsvis/

dagligen 

sång och  

rörelser ja alla gör allt 

23år 1-5år 

rörelse 

musik drama 

ja-utbildnin

g och  

erfarenhet veckovis 

pedagogens 

ansvar att  

göra aktivitet  

positivt ja 

bildstöd, 

tvillingböcker

,samtal,tecke

n 

24år 1-2år 

projekt 

inkl alla  

uttrycksfo

rmer drama 

vill ha mer   

utbildning 

IKT 

dagligen/ve

ckovis 

läsa och  

sjunga ja nej 

ca20år 1-2år 

musik,da

ns,bok,bil

d drama 

ja, pga  

erfarenhet/

tillåtande 

klimat veckovis barnböcker ja nej 

2år 1-3 

musik,rör

else,sång,

dega 

personal

brist gör  

att vi  

inte kan  

måla/sp

ela 

instume

nt i den   

mån vi  

önskat 

ja pga  

utbildning dagligen 

sång, 

ramsor,rim.up

prepning ja 

Tecken som  

stöd 

29år 4-5 

drama 

och 

bokläsnin

g - ja veckovis 

olika för olika   

barn ja 

personal med  

annat 

modersmål, 

har tidigare  
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haft bildstöd  

men ej i år 
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