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ABSTRACT 
I förskolans läroplan, Lpfö 98, framgår det att pedagogerna ska ha som mål att alla barn 

utvecklar sitt intresse för och förmåga att samtala om bilder som de ser samt att använda 

sig av och tolka dessa. Pedagogerna ska också sträva efter att barnen utvecklar sin 

förmåga att uttrycka tankar, upplevelser och känslor på flera olika sätt till exempel 

genom dans, drama, bild eller sång. 

Syftet med studien är att undersöka möjligheten att arbeta med de estetiska 

uttrycksformerna i förskolan, samt ifall detta arbete stimulerade barnens 

språkutveckling. 

I studien intervjuades pedagoger som är verksamma inom förskolan. De arbetade på fyra 

olika avdelningar på två förskolor i Blekinge.  

På samtliga avdelningar förekom arbete med alla olika estetiska uttrycksformer, det vill 

säga dans, drama, bild och musik. Pedagogerna menade att barnen tycker att detta arbete 

är roligt och på så vis blir det extra givande för barnens språkutveckling. Vidare 

påpekade de också att det är viktigt att man att använder ett korrekt språk i arbetet med 

barn. De sammanfattade det hela med att de estetiska uttrycksformerna påverkar 

språkutvecklingen på ett positivt sätt.  

 

Nyckelord: Estetiska uttrycksformer, språkutveckling, förskola, dans, drama, bild, musik



 

 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ..................................................................................................... 1 

2 BAKGRUND............................................................................................................. 2 

2.1 De estetiska uttrycksformerna. ............................................................................. 2 

2.1.1 Dans ........................................................................................................... 2 

2.1.2 Drama ........................................................................................................ 2 

2.1.3 Bild ............................................................................................................ 3 

2.1.4 Musik ......................................................................................................... 4 

2.2 Språkutveckling .................................................................................................... 6 

2.2.1 Språklig/lingvistisk intelligens .................................................................. 6 

2.2.2 Kroppslig-kinestetisk intelligens ............................................................... 7 

2.2.3 Musikalisk intelligens ................................................................................ 7 

3 SYFTE ....................................................................................................................... 9 

3.1 Frågeställningar. ................................................................................................... 9 

4 METOD ................................................................................................................... 10 

4.1 Val av undersökningsmetod ............................................................................... 10 

4.2 Etiskt förhållningssätt ......................................................................................... 10 

4.3 Undersökningsgrupp ........................................................................................... 11 

4.4 Genomförande .................................................................................................... 11 

4.5 Databearbetning .................................................................................................. 11 

5 RESULTAT ............................................................................................................. 12 

5.1 Estetiska ämnen i förskolan ................................................................................ 12 

5.1.1 Dans ......................................................................................................... 12 

5.1.2 Drama ...................................................................................................... 12 

5.1.3 Bild .......................................................................................................... 13 

5.1.4 Musik ....................................................................................................... 13 

5.1.5 Oplanerad estetisk verksamhet ................................................................ 13 

5.2 Kopplingar mellan de estetiska uttrycksformerna och språkutvecklingen. ........ 14 

6 DISKUSSION ......................................................................................................... 15 

6.1 Diskussion av resultat ......................................................................................... 15 

6.2 Metodkritik ......................................................................................................... 16 

6.3 Pedagogiska implikationer ................................................................................. 16 

6.4 Vidare forskning ................................................................................................. 17 

7 REFERENSLISTA .................................................................................................. 18 

BILAGA



1 

 

 

1 INTRODUKTION 
Vi vill börja med att tacka de pedagoger som ställde upp och tog sig tid att svara på 

våra frågor. Utan er hade denna studie inte fått något resultat. Vi vill även tacka vår 

handledare Mirja Betzholtz för konkret och tydlig handledning. Sedan vill vi tacka 

varandra för gott samarbete, samt nära och kära som stöttat i med- och motgångar. 

Vi lärde känna varandra när vi läste vår inriktning, Estetiska uttrycksformer i 

förskola och förskoleklass. Båda två är kreativt lagda och trivdes mycket bra med 

inriktningen. Utöver detta är vi båda intresserade av språk och språkutveckling. 

Därför föll det sig ganska naturligt att vårt examensarbete skulle handla om just 

estetiska uttrycksformer och barns språkutveckling. 

Vårt val styrks även av att det i läroplanen Lpfö 98 (2010) står det att förskolan ska 

sträva efter att varje barn: 

• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt 

intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras 

kommunikativa funktioner, 

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att 

använda sig av, tolka och samtala om dessa, 

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 

tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och 

musik, dans och drama, 

(Skolverket, 2010, Lpfö 98 rev. 10, s. 10) 

I förskolans uppdrag det ingår att se till att alla barn, oavsett behov, erfarenheter och 

förmågor får chans att utvecklas och lära sig (Hartsmar & Jönsson 2010, s. 123). 

Därför är det viktigt att variera aktiviteterna i verksamheten så att den passar alla 

barn i förskolans verksamhet (a.a.).  

 

. 
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2 BAKGRUND 
I detta kapitel beskrivs de olika estetiska uttrycksformerna, samt olika synsätt på 

barns lärande och utveckling. Under utbildningen har det flera gånger sagts att det 

finns nästan lika många sätt att se på barn och hur de lär in, som det finns 

yrkesverksamma pedagoger. 

Här nedan kommer innebörden av de olika estetiska uttrycksformerna som nämns i 

arbetet att presenteras närmare. Det kommer även ges en kort tillbakablick av de 

samma. Tillbakablicken finns med då vi anser att det är en viktig del av ämnets 

utveckling. 

 

2.1 De estetiska uttrycksformerna. 

Johnson (2007) menar att grunden till att de estetiska uttrycksformerna är viktig för 

barnens tidiga språkutveckling är kopplingen mellan tanke och känsla som i sin tur 

lägger grunden för representation och uttryck som bidrar till att barnet blir 

kommunikativt. Barnet föds med ett personligt uttryck och ett sätt att kommunicera, 

men söker efter ord och namn på personer och saker för att på så viss lättare kunna 

göra sig förstått.  

Ett litet barns kommunikation består av gester, musik, konst, rörelse och inte enbart 

talat språk (Johnson 2007). Dessa uttrycksformer är exempel på personliga uttryck 

som är oberoende av ord, vilket bidrar till barnets kommunikativa utveckling. 

Arbetet med estetiska uttrycksformer i förskolan är således viktigt eftersom barn har 

olika strategier för att lära sig (a.a.). 

 

2.1.1 Dans 
I arbetet kommer dans att användas som ett samlingsbegrepp för planerade 

rörelseövningar så som aktiviteter till musik, enklare hinderbanor, kull och liknande. 

Grindberg & Langlo Jagtöien (2000, s. 11) nämner att det redan på 1950-talet gavs ut 

metodböcker med exempel på lekar i syfte att röra på kroppen. De tar även upp att 

små barn har ett stort rörelsebehov och att det är viktigt inte bara att barnen får det 

tillgodosett utan också att de får möjlighet till varierad rörelse. 

Gardner (1994, s. 204) anser att dansen är en rörelseform som förekommer i de flesta 

kulturer och är den som går att variera mest. Han anser på att dansen har en lång 

historia och att den går att spåra så långt tillbaka som till stenåldern. Dansen kan 

användas inom många områden och tjäna flera syften, bland annat kan den stärka en 

grupp och öka samhörigheten (a.a.). 

 

2.1.2 Drama 
Drama som uttrycksform började användas i skolan redan under 1500-talet. Drama 

infördes som arbetssätt då det ansågs påverka elevernas sinne på ett annat sätt än den 

vanliga undervisningen och de fick då lättare att ta till sig det som skulle läras in 
(Rasmusson & Erberth 2009, s. 15).  
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Rasmusson & Erberth (2009) nämner att drama inte ansågs lika bra under 1700- och 

1800-talen, utan plockades bort som undervisningsform eftersom vissa lärare ansåg 

att det bland annat var för svårt för barnen att skilja fantasi från verklighet. Synen på 

teater ändrades återigen runt 1920-talet och de poängterar också att målen för drama 

i skolan ser annorlunda ut nu än då (a.a.). Drama användes förr främst för att befästa 

moralbegrepp, lära in historia och bli medvetna om samhället. Vidare skriver 

Rasmusson & Erberth (2009, s. 16) att ungdomar uppfattar att det de får ut av att 

arbeta med drama är stärkt självförtroende och identitet samt berikad kommunikativ 

kompetens. 

 

2.1.3 Bild 
Det talade språket är sällan tillräckligt vid språkinlärning för barn och menar att 

skapande verksamhet är ett bra komplement. När det gäller bilder och bildspråk 

ligger nio-tioåringar på samma nivå som vuxna. Detta beror delvis på att det är vid 

den åldern som det läggs större vikt vid läs- och skrivinlärning än bilder och 

bildspråk vilket gör att denna utveckling avtar därefter (Ahlner Malmström 1991, s. 

11 & s. 13). Pedagogerna i förskolan förklarar sällan för barn att bildspråket kan vara 

nyttigt även senare i livet.  Hon tar också upp att de perfekta bilder som massmedia 

visar upp gör att barnen blir mer självkritiska och tappar glädjen med den skapande 

verksamheten (a.a.). 

Ahlner Malmström (1991, s. 13) menar att skapande aktiviteter är viktigt i förskolan, 

inte minst för att alla barn ska få en chans att uttrycka sig. Vidare betonar hon:  

Aktiviteter av bildspråklig och skapande karaktär ställer annorlunda krav på 

barn. Krav som sannolikt utvecklar barns intuition t ex. För vuxna är det 

naturligt att språk består av ord. För barn är språk också ljud, rörelse och bild. 

(Ahlner Malmström, 1991, s. 14) 

Löfstedt (1985 s.19 - 44) har kategoriserat olika teorier om barns bildskapande. Den 

första teorin kallas för personlighetsteori. Denna innebär att barn ritar och målar för 

att genom bilden förmedla hur de mår och känner. Barnens bilder anses därför kunna 

användas för att läsa av hur barnet mår psykiskt. Upprepningteorin innebär i stora 

drag att barnets sätt att rita finns nedärvt i generna och är en del i processen som 

skapar individen. Kognitiva utvecklingsteorier utgår från att barn utvecklas i stadier 

(a.a.). Dessa teorier pekar på att denna stadieutveckling även gäller barns bilder och 

att barn målar det de har kunskap om. En fjärde teori, perceptionsteorien, innebär att 

barnen målar det de ser och att utvecklingen sker genom att man tränar barnens 

visuella förmåga. Det betyder att vad och hur barn ritar beror delvis på miljö och inte 

enbart är nedärvt. Den sista teorin är kulturteorin och den pekar på att barnens bilder 

är en del i en social process och påverkas av den kultur de lever i (a.a.). Ahlner 

Malmström (1998, s. 6) använder sig i grunden av dessa teorier när hon sedan jämför 

olika teoretiker, psykologer och lärare har sett på bildskapande och hur funktionen av 

det samma har ändrats i takt med samhällsutvecklingen.   

Konst är en viktig del i barns utbildning, men att det idag har fått mindre del 

eftersom det i läroplanen fokuseras på andra ämnen, så som matematik och teknik 

(Egan 1997, s. 341). Hans artikel fokuserar på tankar och teorier om barns utveckling 

med hjälp av konst tankar som många pedagoger för givet. Dessa tankar utgår från 
att barns intellektuella och biologiska utveckling följer varandra. Det vill säga att 
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barnets utveckling sker etappvis och att den vuxne ska fungera som stöd för att 

barnen ska utvecklas vidare (a.a.). 

Även Johnson (2007, s. 310) anser att det finns kopplingar mellan läs- och 

skrivkunnighet och barnens erfarenheter av arbete med poesi, berättande och 

bildkonst. Hon nämner också att inlärning med hjälp av att estetiska uttrycksformer 

har fått större uppmärksamhet på senare tid. Samtidigt påpekar hon att de som 

arbetar inom skolan saknar tid och resurser för att arbeta med de estetiska ämnena 

(a.a.).  

Vidare nämner Johnson (2007 s. 312) den tidiga användningen av det kreativa 

arbetet i skolan. Hon skriver att Dewey betonar vikten av konst och att arbeta 

konkret vid inlärningsprocessen. Lärare ofta är dåligt förberedda på detta arbete och 

att estetiska uttrycksformer som att rita och skapa oftast bara används som en 

extrauppgift då barnen är klara med det som ska göras (a.a.). Barn lär sig hela tiden 

och bäst i samspel med andra. För att kunna se en mening i det de lär sig och koppla 

till sociala och kulturella sammanhang är det viktigt att barnen lär sig reflektera och 

fantisera, vilket också är en viktig del i arbetet med de estetiska uttrycksformerna 

(a.a.).  

Berättelser kan styra våra känslor och är det enda språkverktyg som kan fixera 

lyssnarens känslomässiga orientering till händelser, tecken och idéer som skapar den. 

Rim, ramsor och rytmer är andra exempel som på bra verktyg för att utveckla språket 

och att lära sig saker (Egan 1997, s. 342). Vidare får läsaren veta att språket kan 

användas för att stimulera människans inre bilder och fantasi bilder och dessa bilder 

är gör det lättare för oss att komma ihåg. Eftersom människor har lättare att komma 

ihåg om de kan koppla ordet eller meningen till en bild, känsla eller händelse (a.a.). 

Den typ av fantasiberättelser som barn gillar att höra ofta kan kopplas till tre 

understrukturer som i sin tur gör det lättare för oss att komma ihåg dem (Egan 1997, 

s. 344). Understrukturerna är det abstrakta, det känslosamma och att kunna öka 

förståelsen. Ovanstående exempel bara är några av de verktyg barnen har och 

utvecklar. Vidare skriver han att metaforer, bilder, rim och rytm är några av de saker 

som lägger grunden för språket (a.a.). 

Egan (1997, s. 343) skriver att det är bättre att lägga fokus på vilka verktyg barnet 

använder mest och bäst och inte dra kopplingar till barnets biologiska utveckling. 

Han menar att barns tankar är både abstrakta och konkreta och att de förstår mer än 

man tror. Deras tankar är kraftfulla och känslomässiga. De kan också förstå lätt 

innehåll organiserat i berättelsens former, samt skapa inre bilder till denna. 

 

2.1.4 Musik 
Grunden i all musik är tonalitet/melodi (ljud) och rytm. Vilken av grundpelarna som 

har störst fokus är olika i olika kulturer och musikstilar (Gardner 1994, s. 96). 

Musiken har en förmåga att röra flera sinnen och att väcka känslor (a.a.). Utöver de 

musikbyggstenar som Gardner (1994) tar upp nämner Jederlund (2007) även rörelse. 
Han anser att rörelse inte ses som en självklar byggsten, men förklarar det med att 

grunden till allt ljud är vibrationer. Dessa vibrationer går via hjärnan ut i nerverna 

och omvandlas sedan till motoriska rörelser.  Musiken har funnits lika länge som det 

har funnits människor. Han menar att människor kan klara sig länge utan både det 
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talade och skrivna språket, men ställer sig frågande till om vi skulle klara oss utan 

musik.   

Paquette & Rieg (2008, s.227) anser att det är viktigt att integrera musik i förskolan, 

då musik har stor påverkan på språket och språkinlärningen. Författarna att det är 

viktigt att få in musiken som en naturlig del i den dagliga verksamheten, och så ger 

de några exempel på hur man kan utföra det genom att till exempel läsa, skriva och 

sjunga sånger för att på så sätt utveckla den språkliga kompetensen och för att göra 

framsteg i skrivprocessen (a.a.). Vidare anser Paquette & Rieg (2008) att det oavsett 

vilken utbildning läraren har inom musik, ligger ett stort värde att använda musik i 

språkutvecklingen, då musik omvandlar ett tråkigt klassrum till en lärorik miljö där 

barnen trivs och tycker att det är roligt att lära sig saker. Som pedagog måste man ta i 

beaktande att musik inte alltid är detsamma för barn och för vuxna. Barn kan höra 

musik i regndroppar eller hagel som smattrar mot taket, medan pedagogen anser att 

detta bara är buller eller ett störande ljud (a.a. s. 228). 

Paquette & Rieg (2008, s. 228) nämner att Gardner (1993) konstaterade att den första 

intelligensen som växer fram hos små barn är den musikaliska intelligensen, och att 

många barn naturligt nynnar eller sjunger små sånger. När detta kommer naturligt är 

det en bra grund att bygga vidare på i förskolan och på så vis öka språkutvecklingen 

på samma gång. De är eniga om att just musik spelar en oerhört stor roll i förskolan 

när det kommer till språkutvecklingen, då de små barnen kan börja leka med 

grammatik, språkregler och rim i de olika sångerna (a.a.). 

Paquette och Rieg (2008, s. 229) skriver att det är tack vare att inlärningsmiljön blir 

så avslappnad med hjälp av sånger och musik, som den främjar språkutvecklingen. 

Många sånger som finns idag upprepar ord och fraser, till exempel barnsånger och 

folkvisor. Detta gör dem lätta att följa och barnen lär sig dem snabbt och utökar 

därmed sitt ordförråd på ett effektivt sätt.  

Paquette och Rieg (2008, s. 229) nämner en rad aktiviteter som stöder musiken och 

språkutvecklingen i klassrummet. En av dem är att använda sånger när barnen till 

exempel ska öva fraser i klassrummet. Genom sången får de höra en variation av 

meningsbyggnader, uttal, rytmer och ord. Vissa sånger hjälper till exempel barnet att 

se att ord inte alltid behöver se likadana ut, trots att de kan låta lika. En sådan sång är 

Blinka Lilla Stjärna, där barnen lär sig att orden syn och skyn rimmar, trots att de 

inte ser så lika ut (a.a.). Några punkter som är viktiga att tänka på när det kommer till 

att lära ut nya sånger i barngruppen. Det kan vara bra att ha spelat sången i 

barngruppen några gånger tidigare, så att den inte är helt ny för barnen när de ska 

börja sjunga den, och när de sedan börjar sjunga så kan en bra början vara att 

pedagogen sjunger verserna och barnen får haka på till refrängerna som ofta är 

lättare att lära sig. Ett annat steg kan vara att lära barnen en fras i taget, och att 

därefter börja kombinera de olika fraserna (a.a.). 

Paquette och Rieg (2008, s. 231) drar slutsatsen att integrering av musik och sång i 

barnens vardag i skolan är främjande för språkutvecklingen. Musiken är ett bra sätt 

för barnen att få uppleva ett rikt språk på ett sätt som tilltalar dem. Oavsett om den 

musik barnen lyssnar på är musiken från regnet på taket, de populära barnvisorna 

eller de egenkomponerade sångerna i huvudet, så utvecklar de ständigt de viktiga 

färdigheterna att läsa, skriva, tala och lyssna. I förskoleverksamheten skapas ett 

intresse om det finns mycket musik och text. Det uppmuntrar till kreativitet och 

lägger grunden för en positiv inlärningsmiljö (a.a.). 
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2.2 Språkutveckling 

Följande avsnitt kommer att belysa några olika synsätt gällande barns inlärning och 

språkutveckling. 

Ahlstrand (2011, s. 54) tar upp tre olika inriktningar gällande barns inlärning som 

hon benämner inlärningsinriktning, utvecklingsinriktning och interaktionistiska. 

Inlärningsinriktning grundar sig på att de vuxna vet vad som är bäst för barnen och 

hur de ska lära sig. De är pedagogernas uppgift att välja material till barnen och 

upprepning är det bästa sättet att lära sig.  

Utvecklingsinriktning innebär att pedagogerna väntar på att barnen ska vilja lära sig. 

Lärare med detta synsätt menar att barnen föds med en vilja att lära och det inte är 

någon mening att försöka lära dem något innan viljan att lära har mognat fram.  

Interaktionistiska innebär att barnen lär sig mest i grupp och av varandra. Genom 

dessa tre inriktningar belyser Ahlstrand (2011) att barn lär sig på olika sätt, samt att 

det finns olika sätt att se på inlärningsprocessen.  

Armstrong (2005, s. 25) tar upp olika synsätt på läs- och skrivinlärning som har 

passerat genom tiden. För att beskriva de senaste synsättet skriver han: 

[…] Vad alltihop handlar om är att vi måste skaffa oss självkännedom och inse 

våra möjligheter, och att var och en har sitt sätt att prata, läsa och skriva som kan 

bidra till allas bästa. (Armstrong. 2005. Läs och skriv med alla intelligenserna, s. 

25) 

Alla människor lär sig på olika sätt och är bra på olika saker (a.a.). Gardner (1994) 

har en teori, kallad MI-teorin, MI är en förkortning på multipla intelligenser. Denna 

teori innebär att människan föds med flera olika intelligenser, men en som är starkare 

än de andra.. Armstrong (2005) ser MI-teorin som ett verktyg för att kunna tillgodose 

alla barns behov och stödja dem i språkutvecklingen. Vi kommer att använda oss av: 

- Språklig/lingvistisk intelligens 

- Kroppslig-kinestetisk intelligens 

- Musikalisk intelligens.  

 

2.2.1 Språklig/lingvistisk intelligens 
Personer med lingvistisk intelligens har förmågan att kunna formulera sig väl både i 

tal och i text och författaren menar på att bland annat diktare tillhör denna grupp 

(Gardner 1994, s. 70). 

I kapitlet framgår att småbarns jollrande är det som lägger grund till det talade 

språket. Han tar upp övergången från språkljud till flerordssatser och menar på att 

barn redan vid fyra års ålder kan uttrycka sig abstrakt och målande (a.a. s. 74). 

Gardner (1994, s. 74) skriver att det inte finns några egentliga regler för barns 

språkutveckling eller språkbruk, men att barn följer samma utvecklingslinje oavsett 

vilken intelligens de innehar. Vidare tar han också upp Chomskys (1980) teori om att 

barn föds med en inneboende kunskap om hur orden ska användas och bindas 

samman. Själv menar Gardner (1994, s. 74) att språkutvecklingen beror på både yttre 
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och inre faktorer. Syntaktiska och fonologiska processer är något som är unikt för oss 

människor och är på sätt och vis en medfödd kunskap. Semantiska och pragmatiska 

kunskaper är däremot inte knutna till något så kallat språkorgan utan styrs främst av 

yttre påverkan. 

Med hänsyn till mina kriterier på intelligens skulle man kunna säga att syntax 

och fonologi tillhör den lingvistiska intelligensens kärna […]  

(Gardner, H. 1994, s. 74) 

Syntax är läran om hur de olika orden förbinds till varandra, det vill säga till satser 

och meningar, och fonologin handlar om ljudets funktion i språket. Semantik handlar 

om de olika uttryckens betydelser och pragmatik är läran om språkets användning 

(NE.se, 2013.) 

 

2.2.2 Kroppslig-kinestetisk intelligens 
Gardner (1994, s. 190) definierar kinestetisk, kort kallad kroppslig, intelligens med 

att det innebär att personen i fråga har god kroppskontroll. Han menar att personer 

som är kroppsligt intelligenta kan uttrycka sig med kroppen på ett komplicerat och 

varierat sätt, men också använda kroppen som verktyg för målinriktade syften. 

Skickligheten gäller både fin- och grovmotorik, exempel simmare och dansare. Sättet 

att se på kroppslig intelligens har förändrats genom tiderna (a.a. s. 191). Han menar 

på att kroppslig intelligens inte längre är så högt ansett som det en gång var, utan att 

det numera är olika former av problemlösning som står i fokus.  

Gardner (1994, s. 192) nämner psykologen Bartlett som menar att fysisk/kroppslig 

skicklighet är en del av en psykisk process och till stor del fråga om god timing. Han 

menar att fysisk skicklighet i och med detta kan tränas upp och är en produkt av år av 

träning för att bygga upp mekanismer i hjärnan. Ett exempel han ger på detta är 

skickliga pianister som kan spela olika med höger- och vänster hand. Det är svårt att 

hitta någon koppling mellan språklig utveckling och kroppslig intelligens när man 

letar längre tillbaka i historien. Han nämner däremot Piagets studier i syfte att få 

fram steget från enkla reflexer till mer komplicerade medvetna handlingar (a.a. s. 

202). Barns reflexer övergår med tiden till att bli mer medvetna rörelser styrda av 

barnets intentioner. Det lär sig att kombinera separata handlingar för att nå sina mål 

(a.a. s. 202-203) 

 

2.2.3 Musikalisk intelligens 
Vidare anser Gardner (1994) den musikaliska intelligensen handlar om att ha så 

kallat musiköra. Han menar att denna intelligens är beroende av miljön för att 

utvecklas och/eller komma till sin rätt. Även om hörseln är en viktig del av denna 

intelligens och dess utveckling kan även döva kan ägna sig åt och njuta av musik 

med hjälp av rytmiken. Musik är starkt knutet till känslor, något som har både 

kritiserats och diskuterats genom åren (a.a. s. 97). Han nämner den var en ryske 

tonsättaren Stravinskij som, innan han började med arbeta med musik menade att den 

inte kunde förmedla något alls, men senar menade motsatsen. Alla som aktivt arbetar 

med musik kan se att musiken påverkar människor och att tonsättare både medvetet 

och omedvetet arbetar för att nå lyssnarens emotionella plan. (a.a.)  
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När det gäller musikalitet hos barn menar Gardner (1994, s.100) att det i stort sett är 

lika naturligt för det lilla barnet att sjunga som att jollra. Han menar att de skapar 

kortare ljudmönster och nämner att barn så tidigt som vid två månaders ålder kan lära 

sig att ta efter sin mammas tonläge, satsmelodi och röststyrka (a.a.). Vidare anser 

Gardner att barns musikaliska utveckling pågår ända fram till skolåldern där den i 

princip avtar. 
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka möjligheten att i förskolan arbeta med de 

estetiska uttrycksformerna, det vill säga dans, drama, bild och musik. Studien ska 

även undersöka om de estetiska uttrycksformerna stimulerar barns språkutveckling. 

 

3.1 Frågeställningar. 

Hur upplever pedagogerna möjligheterna med de estetiska uttrycksformerna i 

förskolan? 

Påverkar de estetiska uttrycksformerna barns språkutveckling och i så fall på vilket 

anser, anser pedagogerna? 
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4 METOD 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur pedagogerna arbetar med de 

estetiska uttrycksformerna i verksamheten, och om de kan se om de olika estetiska 

uttrycksformerna påverkar barnens språkutveckling. 

 

4.1 Val av undersökningsmetod 

Grunden till studien är intervjuer och de intervjufrågor som hade arbetats fram 

skickades ut i förhand till de förskolor där intervjuerna skulle komma att ske.  

Løkken & Søbstad (1995 s.94) skriver att intervju är en metod som är nödvändig om 

man vill få insyn i en verklighet som en annan person vistas i. En tillit byggs upp 

mellan den som talar och den som lyssnar, men det krävs att den som lyssnar 

verkligen visar att hon tar till sig det som sägs. Det är även ett effektivt sätt att ta 

reda på om man har tolkat den man intervjuar på rätt sätt, och istället för att 

eventuella missförstånd kvarstår finns det möjlighet att reda upp dem. 

Løkken & Søbstad (1995 s.94) anser att intervju är ett bra verktyg för att ha 

möjlighet att se framåt eller bakåt i tiden, istället för att fastna i nutid som lätt händer 

vid exempelvis en observation. Men tidsperspektivet behöver man som intervjuare 

alltid ha tänkt på, då det måste vara bestämt om fokus ska ligga på framtiden eller på 

det förgångna. Att ha möjlighet att se framåt eller bakåt, innebär att man kan få fram 

fler viktiga erfarenheter som personen man intervjuar bär på. De fortsätter med att 

intervju inte är någon lätt metod, då det krävs mycket arbete med att utforma 

frågorna och det inte finns några färdigt utformade mallar för hur en lyckad intervju 

ska se ut. 

Patel & Davidson (2003 s.73) anser att det är viktigt att intervjun inleds och avslutas 

med så neutrala frågor som möjligt, då det öppnar en möjlighet till kommentarer och 

tillägg som kanske inte fått plats i de riktiga svaren på frågorna. De skriver även att 

det är viktigt att undvika allt för långa frågor eller allt för ledande frågor, och att 

språket bör vara lätt att förstå så att personen som blir intervjuad slipper få förklarat 

vad frågan innebär, då det kan skapa en känsla av otrygghet och osäkerhet i 

situationen. 

 

4.2 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (2011) skriver att det finns fyra grundläggande huvudkrav när det 

handlar om att skydda individer som deltar i forskningen. Dessa krav kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda parterna om vad 

forskningen handlar om och dess syfte. Genom att först samtala med och att sen 

skicka ut ett mail med infobrev till de berörda pedagogerna så fick de information 

om forskningens syfte och att de hade rätt att avbryta sin medverkan om de inte 

kände sig trygga med situationen.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill 

medverka eller inte, och forskaren bör därför invänta deltagarnas godkännande. De 

berörda pedagogerna intervjuades först när de godkänt att de ville vara med.  
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Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna i studien ska förvaras 

så att obehöriga inte kan ta del av dem. Intervjuerna spelades in, och efter att de var 

transkriberade så raderades ljudfilerna för att de inte skulle råka spelas upp för 

obehöriga personer. I de transkriberade texterna nämndes varken namn på förskolan, 

pedagogerna eller barnen.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats om enskilda personer endast får 

användas inom forskningen, och inte inom kommersiellt bruk. Vi förtydligade för 

pedagogerna att inspelningen som gjordes under intervjun endast skulle användas av 

oss och inte skulle spelas upp för någon annan utomstående part. 

 

4.3 Undersökningsgrupp 

Vi bestämde vi oss för att göra ett bekvämlighetsurval när vi valde vilka förskolor 

intervjuerna skulle utföras på. De fyra avdelningar som valdes ut, var sådana som vi 

varit i kontakt med innan genom den verksamhetsförlagda utbildningen, eftersom det 

var mest troligt att de skulle ställa upp på relativt kort varsel. Ett e-postmeddelande 

skickades ut till de berörda förskolornas pedagoger, där vi förklarade vad intervjun 

skulle handla om och några av de frågor som skulle komma att ställas (bilaga 1). 

 

4.4 Genomförande 

När pedagogerna gett klartecken att de skulle ställa upp på intervjuerna, så åkte båda 

intervjuarna ut tillsammans till de förskolor där intervjuerna skulle äga rum. Vi ansåg 

att det skulle vara lättare att komma på bra följdfrågor om båda var med än om man 

skulle varit ensam under intervjun. Totalt genomfördes fyra intervjuer med fyra olika 

pedagoger. Intervjuerna spelades in för att underlätta vid senare analys av svaren, 

och det bildade ett material på sammanlagt ca 50 minuter. 

 

4.5 Databearbetning 

Efter att alla intervjuer var utförda, så transkriberades materialet för att underlätta vid 

sammanställningen av resultatet till resultatdelen. Vid transkribering är det av vikt att 

intervjun skrivs ut ordagrant, då det annars kan medföra felaktigheter i 

sammanställningen av resultatet. Efter transkriberingen sorterades materialet med 

hjälp av syftets frågeställningar som också utgör rubrikerna i resultatkapitlet. 

Därefter delades svaren upp utifrån de olika ämnena för att ge en tydligare överblick 

över förskolornas arbete. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel kommer vi redovisa resultatet av intervjuerna utifrån våra 

frågeställningar. Tanken med undersökningen var att få svar på frågeställningarna: 

Hur upplever pedagogerna möjligheterna med de estetiska uttrycksformerna i 

förskolan? Påverkar de estetiska uttrycksformerna barns språkutveckling och i så fall 

på vilket anser, anser pedagogerna? 

 

5.1 Estetiska ämnen i förskolan 

Det framkom att alla ställen, där intervjuerna utförts, använder sig av alla de 

estetiska uttrycksformer som efterfrågats, men anpassat dessa till en nivå som passar 

barnen i den barngrupp de har. Respondenten säger de att de arbetar med alla 

uttrycksformer, men hur mycket de jobbar med varje uttrycksform beror på 

barngruppen.  

Ser vi att det är många som t.ex. är teaterintresserade eller vad man ska säga eller 

om man behöver jobba ihop gruppen så är det ett jättebra sätt med teater, och låta 

dem våga framträda  

 

5.1.1 Dans 
På en avdelning låter de barnen lyssna på olika musikstilar, för att se hur de reagerar 

och rör sig. De tycker att det har varit spännande att se hur olika barnen reagerar på 

de olika musikstilarna.  

Det roliga är att de här småttisarna, de älskar dansbandsmusik. Jag har inget 

vetenskapligt belägg för det, men vi har testat det flera gånger i två 

småbarnsgrupper, och de blir jätteglada når de hör Lasse Stefanz och Sten & 

Stanley.  

Vidare nämner respondenterna att barnen även får klä ut sig när de dansar eller så får 

de dansa med tyllsjalar. Vissa dagar ordnar de disco för barnen och då tänder de 

olika sorters discolampor i lokalen.  

Respondenten nämner att de för tillfället har hjälp av en drama- och danspedagog 

som kommer till avdelningen och hittills har de fått testa dans och rytmövningar med 

barnen. Hon beskriver även en av övningarna: 

Barnen fick krypa igenom en tunnel och upp på en stol, och när de kröp igenom 

så sa man att ”nu kryper jag igenom tunneln”, och ”jag går upp på stolen”. Man 

både sa och gjorde handlingen konkret och det hjälper ju också till för att se och 

visa vad man gör.  

På en annan avdelning har de så kallad rytmik vissa dagar och där ingår 

rörelsesånger där de får sträcka på sig och röra på olika kroppsdelar. 

 

5.1.2 Drama 
Samtliga avdelningar arbetar med drama genom olika sagolådor där de först berättar 

sagan med hjälp av rekvisita. Därefter får barnen leka med dessa lådor, vilket ofta 

leder till att barnen återberättar sagan genom leken.  
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Sara säger att vissa av deras sagolådor även innehåller utklädningskläder som tillåter 

barnen att klä ut sig och på så sätt spela upp sagan för de andra barnen. Några av de 

sagor som nämns är: Guldlock, Bockarna Bruse, Petter och hans fyra getter, Sagan 

om den lilla, lilla gumman och Rödluvan. 

 

5.1.3 Bild 
Respondenten säger att bilden i stort sett går ut på att låter de små barnen prova på 

olika material som de kanske inte tidigare har provat på.  

Man kanske aldrig har limmat, och inte vet hur klister funkar. Och så tycker jag 

generellt att när man låter sådär små barn göra saker så man kan göra saker så 

kan man göra mycket tillsammans.  

Respondenten tar vidare upp att de på avdelningen lägger vikt på att göra saker 

tillsammans istället för att alla barn ska göra en egen bild. De påpekar vikten av att ta 

tillvara på barnens bilder på ett bra sätt och visar respekt för vad de skapat.  

Respondenten säger att barnen ritar och målar de ofta, och skapandet är viktigt för 

verksamheten. Respondenten nämner att de arbetar de med bild genom att de målar, 

jobbar med lera, och ritar. Sen använder de sig av pyssel, så som klipp och klistra. 

 

5.1.4 Musik 
Respondenten säger att det används mycket musik i deras vardag på förskolan, och 

att det påverkar barnen när man använder rösten som till exempel vid sång eller tal.  

Ja, asså mycket av det som påverkar är ju när man använder rösten då om du 

sjunger eller om du pratar med barnen eller över huvud taget samspelet mellan 

barnen.  

Respondenten säger att barnen får spela olika instrument, leka lite lekar, sjunga och 

använda de rytminstrument som finns tillhands. Det är någonting som barnen tycker 

är väldigt spännande, så därför har de fortsatt med detta. De använder sig av sång 

och ramsor alla dagar, och sångerna konkretiserar de ofta med flanomaterial eller 

andra konkreta material för att barnen själva ska ha möjlighet att återberätta och 

förstå då de minsta barnen inte alltid vet vad allting innebär. 

Respondenten menar att även de använder sig av sång och ramsor alla dagar och att 

de en gång i veckan tar fram de instrument de har och låter barnen spela på dem.  

Respondenten nämner inget konkret om hur de jobbar med musik utan bara att de 

använder sig av sång och musik. 

 

5.1.5 Oplanerad estetisk verksamhet 
På tre av avdelningarna fördes även de oplanerade aktiviteterna på tal, det vill säga 

det som sker under den s.k. fria leken.  

Det exemplet respondenten ger är leken i dockvrån där barnen går in i olika roller 

och detta bli på så sätt en form av drama. De menar att barnen lär sig ihop med 

varandra och de tränar språket genom att upprepa meningar och handlingar de sätt 

och hör vuxna utföra, ”Vill du ha mer kaffe?” eller liknande. 
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Två andra respondenter nämnde att barnen lär sig mycket av varandra och att de lär 

sig mycket även under den tid som inte är planerad. Respondenten sa: 

Det med skapande är viktigt […] Att man alltid pratar med barnen är viktigt, 

oavsett om det är under planerad eller fri aktivitet. De tränar former och färger. 

När man gör saker konkret så lär de sig mer än om man bara säger. […] De delas 

inte alltid efter ålder utan ibland mer efter vad de har för språkkunnigheter. 

 

5.2 Kopplingar mellan de estetiska uttrycksformerna 
och språkutvecklingen. 

De olika avdelningarna har mycket gemensamt när det gäller synen på kopplingarna 

mellan estetiska uttrycksformer och barnens språkutveckling. 

Samtliga avdelningar nämner att musik tillsammans med sång och ramsor är en av de 

uttrycksformer som bidrar mest till barnens språkutveckling. Respondenten menar de 

att alla moment där barnen får använda sin röst bidrar till att deras språk utvecklas. 

Sedan nämner alla de intervjuade pedagogerna att språket utvecklas så länge de 

pratar med barnen och då spelar det inte så stor roll vilken av uttrycksformerna som 

de arbetar med. De förtydligar vikten av att använda ett korrekt språk.  Respondenten 

säger: 

[…] det är ju så lätt att säga: Kan du slänga den där. Istället för att säga kan du 

slänga pappret i papperskorgen. Att man verkligen använder orden. Vi är lite 

slarviga med det ibland det är viktigt att tänka på sånna saker och gärna att man 

använder synonymer det finns ord som betyder samma saker.  

Respondenten menar de att barnen i och med arbetet med de olika uttrycksformerna 

får till sig ord som inte förekommer i dagligt tal. Något som också omnämns i en 

annan intervju. De menar att barnen genom arbetet med de estetiska 

uttrycksformerna till sig ord som inte hör dagligt tal, så som akrylfärg, pastell, 

passepartout, hoppsasteg, pop, rock etcetera.  

Del får man smaka på ord som inte används i det vanliga samtalet, och det gäller 

både musik, dans och bilden. Man pratar om olika saker och jämför olika 

begrepp som ljust och mörkt. 

 

Alla pedagogerna nämner också vikten av att låta alla barn komma till tals och att 

prata med dem när de skapar, ex. Kan du berätta vad du ritar, vilken färg/form osv.  

Respondenten tar upp att barnen lär sig lättare när de får utföra något än om de bara 

hör orden. De gav som exempel övningarna som de gjort med dans- och 

dramapedagogen, se ovan. 
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel kommer bakgrundsavsnittet kopplas samman med resultatavsnittet, 

och diskuteras med våra egna åsikter och funderingar som uppstått under arbetets 

gång. 

 

6.1 Diskussion av resultat 

Både Egan (1997) och Johnsson (2007) skriver att det läggs stort fokus på inlärning 

med hjälp av estetiska uttrycksformer, men att det sällan ge tid eller resurser till det. 

Det var inget vi lade märket till på någon av på de avdelningar där studien utfördes. 

Samtliga avdelningar arbetade med alla de uttrycksformer som efterfrågades. De 

hade planerade tillfällen för alla de olika uttrycksformerna tre gånger i veckan och  

två av avdelningarna hade dessutom fått möjligheten att ta hjälp av en 

dramapedagog.  

Dessutom arbetar de med musik, sång och ramsor varje dag, vilket Paquette & Rieg 

(2008) nämner som en viktig del i arbetet med barns språkutveckling. Paquette & 

Rieg nämner musikens betydelse för  språkutvecklingen hos barn. När pedagogerna 

på förskolorna blev tillfrågade ifall det var någon uttrycksform som påverkade 

språkutvecklingen mer än de andra svarade tre av fyra pedagoger att musik, sång och 

ramsor hörde till den som utvecklar mest. Respondenten sa: 

 Ja, asså mycket av det som påverkar är ju när man använder rösten då om du 

sjunger eller om du pratar med barnen eller över huvud taget samspelet mellan 

barnen.  

Detta bekräftas av Johnsson (2007) som skriver att barn lär sig hela tiden och mycket 

just i samspel med varandra. Även Ahlstrand (2003) skriver om vikten av att barnen 

får arbeta i grupp och hur mycket de lär sig av varandra. 

Respondenternas tankar går i linje med Egans (1997) artikel som tar upp 

bilden/skapande som den uttrycksform som ger mest för barnets språkutveckling. 

Hon menar på att bildskapande är den uttrycksform där man använder de talade 

språket mest. Detta eftersom man talar med barnet både undertiden barnet skapar och 

efteråt när barnet får berätta vad de skapat och/eller hur de tänkte.  

Jag själv tycker ju väldigt mycket om bild, så jag tror att jag ju är bäst på att 

stimulera språket just där. Det kanske är en nyckel till det hela, att det man själv 

tycker bäst blir man bäst att stimulera språket på. det är väldigt bra att man är 

olika, då stimulerar man barnen i olika saker. T.ex. ord om natur om man gillar 

natur. Det man kan bäst förmedla bäst.   

Vi anser att detta citat stämmer överens med Gardners (1994) tankar om människors 

olika intelligenser, eftersom denna teori innebär att varje individ har en viss styrka 

eller ett visst intresseområde som de är extra bra på. 

Respondenten menar att hon tyckte hon hade lättare att lära ut språket i bilden 

eftersom hon tycker om detta ämne och kände sig trygg med det. Om det är så att 

man lär ut bättre i ett ämne som man tycker än kul låter det rimlig att det är lättare att 

lära sig i ett ämne som är roligt och där man känner sig trygg.  
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En annan respondent är inne på samma linje och säger: 

Sedan beror det ju på vilka intressen barnen har när vi jobbar. Ser vi att det är 

många som t.ex. är teaterintresserade eller vad man ska säga eller om man 

behöver jobba ihop gruppen så är det ett jättebra sätt med teater, och låta dem 

våga framträda. 

Det har vi sett när vi har varit ute i verksamheten, att om barnen redan har ett intresse 

för någonting så är det viktigt att ta tillvara på detta intresse och bygga vidare på det. 

Märker barnen att pedagogen tar tillvara på deras tankar och idéer, så känner de sig 

uppskattade och ser fram emot att få lära sig mer. 

 

6.2 Metodkritik 

Vi var medvetna om att det fanns både fördelar och nackdelar med både vår valda 

metod och det val vi gjorde när vi skickade ut frågorna till pedagogerna innan 

intervjun ägde rum. Fördelen med att skicka ut frågorna innan var att pedagogerna 

fick chansen att få en överblick över vad intervjun skulle innehålla och att de kunde 

diskutera och reflektera sinsemellan. De kunde då samla olika tankar och 

erfarenheter till ett svar som var så rättvisande som möjligt. 

Nackdelarna med att skicka ut frågorna var dels risken att pedagogerna bara gav oss 

de svaren det visste/trodde att vi ville ha. Dels tillkommer som följd av detta risken 

att de övar in vad som ska sägas och intervjun blir mer som en muntlig enkät. Detta 

märkte vi då vissa av de pedagoger vi intervjuat stirrade sig blinda på frågorna, och 

besvarade dem utan att vi behövde ställa dem, vilket i sin tur ledde till att det var 

oerhört svårt att ställa bra och givande följdfrågor. 

Intervju som metod har många fördelar men även många nackdelar. Nackdelarna är 

att det kan vara svårt att snabbt komma på bra följdfrågor utan att det blir väldigt tyst 

och krystad stämning däremellan. Vi känner att vi själva hade kunnat spinna vidare 

på frågor om barnens intressen och hur dessa påverkar utvecklingen, för att på så vis 

ha mer material att knyta till Gardners teorier. Sen märkte vi under arbetets gång att 

det är lätt att vara efterklok och att i ett senare skede komma på bra följdfrågor som 

borde ha ställts. 

Fördelarna med intervju är att man får en insyn i verksamheten på ett bättre sätt, då 

det finns möjlighet att se både framåt och bakåt under intervjutillfället istället för att 

fastna i nutid. I och med möjligheten att se både framåt och bakåt så kommer även 

möjligheten att se de olika erfarenheter som personen man intervjuar bär på. 

Slutligen ger intervju en möjlighet att ställa följdfrågor och få utförligare svar från 

personen man intervjuar jämfört med vid en enkät. 

 

6.3 Pedagogiska implikationer 

Detta avsnitt kommer att behandla tankar och diskussioner om pedagogiska 

implikationer. Det vill säga vad som skulle hända om man tillförde eller ändrade 

någonting i verksamheten. 
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Under intervjuerna tog vissa av pedagogerna själva upp tankar på saker de kunde 

gjort annorlunda eller hur det hade blivit om de inte utfört arbetet på det sätt det gör. 

Vi gjorde valet att plocka med även dessa. 

Tre av pedagogerna nämnde att barnen lär sig mer när de får arbeta konkret och/eller 

med det som de är intresserade av. En pedagog nämnde också att de anpassar sitt 

arbete utifrån vad barnen har för intresse. Vi ställde oss väldigt positivt till detta då vi 

känner att chansen är större att få barnen med sig om de känner att de har fått vara 

med att påverka och att ämnet är något som intresserar dem. I flera fall så använder 

pedagogerna med samma teman och övningar år ut och år in, för att ”det har gått så 

bra förut”, risken med detta är att det blir slentrian. Pedagogerna ser inte till hur det 

verkligen är och riskerar att tappa barnen för att uppgifterna inte ligger på deras nivå 

eller inom deras intresseramar. 

Samtliga pedagoger nämnde vikten av att prata mycket med barnen, samt att det är 

viktigt att använda ett korrekt språk och hela meningar. En pedagog nämnde att om 

de inte hade satt ord på det de gör hade det inte varit lika givande. Vi var inne på 

samma spår som dem. Genom att säga exempelvis ”nu sträcker jag fram min arm” 

samtidigt som man gör rörelsen. Istället för att bara utföra detta åtskilt, vilket gör att 

barnen kan göra en koppling till vad orden betyder. 

Vid en av sina VFU-perioder var Maria på ett ställe där de inte var så noga med att 

hela meningar och korrektspråk. När vi hade ätit klart frågade ett av barnen var han 

skulle ställa sin tallrik. Hon svarade att han kunde ställa tallriken på diskbänken, men 

han tittade bara frågande på henne. Det visade sig att personalen brukade säga ”Ställ 

den där”, vilket här lätt till att barnen inte riktigt ser kopplingen/förstår vad de ska 

göra när de blir ombedda att ställa tallriken på diskbänken.  

Vi ser detta som ett lysande exempel på vad som hade hänt ifall pedagogerna inte 

använder hela, korrekta meningar.  

 

6.4 Vidare forskning 

Under arbetet med vårt examensarbete så har vi fått en tydligare bild av hur viktiga 

de estetiska uttrycksformerna är i den dagliga förskoleverksamheten. Detta väckte ett 

intresse för att forska vidare inom samma ämnen och till exempel undersöka hur 

barnen i verksamheten uppfattar de estetiska uttrycksformerna. 

Det skulle även vara intressant att följa samma barngrupp under en längre tid, för att 

själva få en uppfattning om hur språket påverkas av de estetiska uttrycksformerna, 

och inte bara ta del av det pedagogerna berättar.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi skriver vårt examensarbete om hur pedagoger på i förskolan använder sig av de 

estetiska uttrycksformerna för att främja barns språkutveckling. I vår intervju 

kommer vi att utgå från frågorna som finns nedan. Läs gärna igenom och diskutera 

dem lite före vi kommer. 

Innan vi kommer till frågorna vill vi förklara vad vi räknar till de estetiska 

uttrycksformerna och vad som menas med dem. 

Bild/skapande - Både planerad och oplanerad skapande verksamt, måla, rita, klippa 

och klistra, pärla etc. 

Dans/rörelse - All form av rörelse/rörelselek som är planerad ex. kull, rytmik, 

dans/rörelse till musik. 

Drama - Teatrar både som barnen ser och spelar, sagoläsning med inlevelse (ex. 

dramatisering, läser med olika röster vid olika karaktärer och liknande). 

Musik - Sång, ramsor, instrumentspelning. 

 

Frågor 

Vilka estetiska uttrycksformer arbetar ni med? 

Skulle ni vilja jobba med fler? 

Anser ni att det arbetet påverkar barnens språkutveckling? 

Är det någon estetisk uttrycksform där barnen utvecklar språket mer än i de andra? 

Hur arbetar ni med den uttrycksformen för att barnens språk ska utvecklas 

ytterligare? 

 

Vi vill även förtydliga att intervjun kommer att spelas in, men enbart för vårat eget 

bruk. Intervjun kommer alltså inte höras av någon annan utomstående. 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Maria och Anna 

 

  

 


