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1. Inledning 
Redan i tidig ålder har omgivningens språkbruk betydelse för barns språkutveckling och då barnen 

dagligen befinner sig på förskolan, är detta en plats som kan bidra med att stärka barns 

självförtroende för språket. Detta kan göras med hjälp av olika estetiska ämne som musik och bild. 

Davis (2017) och Lindö (2009) beskriver att musik och bild är centrala verktyg för barnen att 

uttrycka sig på och att pedagogiskt material, som till exempel musik och bild, kan stödja deras 

språkutveckling. 

 

I skollagen (2010:800) står det att förskolan ska inspirera till barns utveckling. Genom att skapa en 

trygg verksamhet som utgår från barnet och dess behov, leder detta till en helhet av utveckling, 

trygghet, omsorg och lärande. Den sociala kontakten på förskolan ska stödja barnens förberedelse 

för framtida utveckling. Likaså beskriver läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) att förskolan 

ska ge varje barn stöttning att utveckla språket med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Det står 

även tydligt att förskolan ska erbjuda och utveckla barns lärande. Skollagen (2010:800) och 

läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) är styrdokument som både förskollärare och 

specialpedagoger bör arbeta med i förskolans verksamhet. 

 

Studien kommer grunda sig i utvecklingspedagogiken som handlar om att förskolan ska utmana 

och stötta barns lärande, att förskollärarna ska utveckla barnets kunskaper vidare i utvecklingen. 

Detta sker via ett samspel mellan förskollärare och barnen genom planerade och spontana 

situationer där barnen får kunskap om sin omvärld. 

 

1.1 Bakgrund 
Forskarna till denna undersökning har olika erfarenheter av språkutveckling och estetiska ämnen. 

Redan i förskolan hade vi båda svårt med språkutvecklingen och vi har fått arbeta med språket 

under hela vår uppväxt då vi båda har dyslexi. Det vi saknade under den egna skolgången och som 

vi även har sett varit bristande på förskolorna under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) samt 

då vi arbetade extra på förskolor, är att många förskolor inte arbetar med de estetiska ämnen som 

ett stöd till barnens språkutveckling, vilket väckte intresset till denna studien. Således ville vi 

undersöka hur förskollärarna och specialpedagogerna använder de estetiska ämnen för att stödja 

barns tidiga språkutveckling. 
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Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) menar att språket har en betydelse för barns tidiga 

språkutveckling. Detta för att barnen ska kunna göra sig förstådda, vilket kan göras med stöttning 

av estetiska ämnen. Davis (2017) och Lindö (2009) tydliggör att språket synliggörs med 

pedagogiskt material som bild och musik, vilka är viktiga uttryckssätt för barnens kunskaper. Det 

visar sig att barns språkutveckling påverkas av bilder vilket hjälper barnen att förklara och tolka 

verkligheten. Musik stödjer barns språkliga förmåga och deras uttal stärks. McAllister (2014 s, 41) 

beskriver att ”Både röst, tal och språksvårighet är vanliga i olika perioder under uppväxten. 

Svårigheterna påverkar barns delaktighet och kommunikation med omgivningen eller hur de 

uppfattas”. Håland Anveden (2017) menar att förskolan bör främja till att stärka barns självkänsla, 

kreativitet och litteracitet genom att arbeta med språkutvecklingen i verksamheten och för att stödja 

barns utveckling kring språket.  
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2. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka och lyfta fram hur förskollärare och specialpedagoger beskriver 

sitt arbete och resonerar kring de estetiska uttrycksformerna musik och bild som stödjande medel 

till barns tidiga språkutveckling. 

 

2.1 Forskningsfrågor 
• Hur resonerar förskollärare och specialpedagoger på förskolan om de estetiska 

uttrycksformerna bild och musik i verksamheten? 

 

• Hur beskriver förskollärare och specialpedagoger deras arbete med barns språkutveckling 

i relation till ämnena musik och bild?  
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3. Litteraturöversikt 
I denna del presenteras språkutvecklingen, estetiska uttrycksformer och styrdokument. 

3.1 Språkutvecklingen 
Grunden för språkutvecklingen är en utveckling av ordförrådet vilket är en huvudsaklig detalj för 

hur människor yttrar sig samt formulerar sig. Barn behöver komma i kontakt med ett varierat språk 

för att utveckla sitt ordförråd, detta sker via kontakt med kamrater, förskollärarna och omgivningen 

beskriver (Svensson 2012). Även Charparro- Moreno, Rättvisa, Logan R, Purelle och Lin (2019) 

beskriver att barn lär sig språket genom samspel med andra barn och talet barnen får till sig under 

deras först fem levnadsår har en central utvecklingsgång. Samtidigt beskriver McAllister (2014) 

att de språkliga och sociala faktorerna berör både lyssnaren samt talaren. Under barndomen 

undervisas vi i hur talet, rösten och kommunikationen går till inom de sociala situationerna. Honig 

(2017) förklarar att kommunikationen finns överallt och sker på olika sätt och handlar om att visa 

med kroppsspråk till exempel genom att vrida på huvudet. Största delen av kommunikationen sker 

genom tecken, tal, skrift, språk och sång. Bruce et al (2016) beskriver att förskollärarens och 

specialpedagogens roll är en viktig del för barns möjlighet till lärandet både personligt och socialt. 

Förskollärare och specialpedagoger ska kunna anpassa lärandet till barnen på så vis att de uppstår 

mindre svårighet för barnen. Genom att anpassa för de barn som har bekymmer med språklig 

kommunikation, innebär extra tydlig pedagogik för alla. Uddèn (2004) beskriver att människans 

medfödda kommunikativa och språkliga förmåga är att imitera ljud och rörelser, vilket anses vara 

ett språkligt utvecklingssätt. Språkstimulans är något som barn är i behov av för att kunna utveckla 

sitt ordförråd. Det är samtidigt viktigt att vuxna inte förenklar språket för barnet bara för att 

underlätta deras förståelse. Charparro- Moreno et al (2019 och Whorrall och Q. Cabell (2015) 

menar att barn får uppleva nya ord som samlas i ett ordförråd, där bestämd information är kopplat 

till teman samt aktiviteter som intresserar barnen. Sheridan och Gjems (2016) beskriver att genom 

att ha förståelse för hur barns språkliga inlärning sker samt att ha förståelse över hur barn lär sig 

språket genom engagerande situationer, har detta visat sig vara mycket betydelsefullt för barns 

språkinlärning. Samtidigt beskriver Lindö (2009) att barn som inte får tillräcklig med språklig 

stimulans under uppväxten kan leder till problem med språket. Därför är det viktigt att ge barn 

språkstimulans varje dag. Håland Anvende (2017) beskriver att via språkstimulans lär barnen sig 

att hitta synonymer för ord. Detta gör att barnen gör orden begripliga för sig själva. 
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Bruce et al (2016) nämner att stödjandet av språkutvecklingen handlar om att verkställa en 

möjlighet till att göra sig förstådda genom olika uttrycksformer. Vidare beskriver Bruce et al. 

(2016) vikten av att förskollärare har förståelse för hur de kan arbeta med barns språkutveckling i 

förskolans verksamhet, samt att de ser språkutveckling som en central del i barns utveckling och 

lärande. Förskollärare och pedagoger behöver även lyfta fram språket i förskolan för att stödja 

barnen i deras utveckling, vilket kan göras med hjälp av olika estetiska uttrycksformer som musik 

och bild.  

 

3.2 Estetiska uttrycksformer  
Estetiken är något som handlar om de situationer som engagerar och påverkar, men det beror på 

vilken uppfattning man har till det kreativa perspektivet beskriver (Qvarsell 2012). Dahlbäck 

(2016) beskriver att estetiska uttrycksformer är ett sätt att kommunicera sina erfarenheter på, det 

kan även vara att förmedla känslor och tankar via visualisering, musikaliskt, muntligt eller text. 

Alford (2015) och Holmes, Gardner, Kohm, Bant, Cimminello, Moedt och Romeo (2017) skriver 

att dialog är något som både kan vara verbalt och icke verbalt. Både det verbala och icke verbala 

främjas genom att barnen ritar. Ritandet är något som kan ske under både planerade och spontana 

situationer. Rita är en viktig kulturell metod för barn, där det förklaras att de barn som uttrycker 

sig i sitt berättande tycker även om att måla och rita. Honig (2017) beskriver att barn minns bilder 

från böcker som de sedan kopplar ihop med verkliga situationer, objekt och upplevelser. Johansson 

(2007) beskriver att estetiska undervisningssituationer lyfter fram betydelsen för intresset av musik 

och bildkonst, detta för att stödja en tydlighet som är en central del för utvecklingen och lärandet.  

Davis (2017) och Paquette och Rieg (2008) beskriver att sång är något som länge har varit en 

anpassad bit av kulturerna, samt att det finns en tanke om att ljud utvecklades före talet. Även 

musiken har en naturlig möjlighet att utveckla och utvidga barnens uppsättning av ord samt 

förmåga till förståelse. Musiken utvecklar också lyssnandet och den muntliga kompetensen till 

språket. Uddèn (2004) beskriver att förskollärares erfarenhet kring sångstimulans har en betydelse 

eftersom det har synliggjorts att barn som sjunger i förskolan kan behärska sången innan de kan 

tala. Saether (2014) förklarar att när sånger genomförs stimuleras grundläggande möjligheter för 

talspråkets utveckling, därför har det musikaliska perspektivet en betydelse för barns 

språkutveckling. Lindstrand och Selander (2009) beskriver att estetik handlar om att få kunskap 

genom att praktiskt skapa någonting. Enligt Österlind (2018) är estetiska ämnen inte bara bra som 

egna ämnen utan är även bra inom andra ämnen. Men det finns en kritisk mening runt sättet att se 



 

11 
 

på estetikens roll. Medan Wiklund (2015) se att de estetiska ämnena musik, bild, skrift och tal kan 

erbjuda barnen att förbättra språket. Även Fagerlund och Moqvist (2010) förklarar vikten med att 

använda bildspråket till att utveckla barns tal och skriftspråk. Enligt Karlsson Häikiö (2014a) är 

bildspråket ett viktigt verktyg för barn i sitt utvecklande av förståelse för sin omgivning och sig 

själv. Fast (2011) beskriver att barnen får möjlighet att uttrycka sig via bild både under 

självständiga tillfällen samt strukturerade situationer.  

Det pågår en ständig musikpedagogisk debatt om musikaliska språket gentemot det verbala språket. 

Dahlbäck (2017), Kullenberg (2014) och Lindgren (2006) nämner debatten i deras avhandlingar. 

Det finns två centrala punkter i debatten vilket är undervisning ur ett estetiskt lärande gentemot ett 

praktiskt utförande. Forskningen betonar den inre eller yttre upplevelsen och uppmärksammar ett 

verbalt vs. ett musikaliskt språk för undervisning. Debatten är problematisk då estetiken 

förekommer instrumentellt samt att dess egenvärde ska lyftas fram. Kullenberg (2014) och 

Lindgren (2006) lyfter fram i sina avhandlingar att det finns olika åsikter om estetiska ämnen ska 

vara ett ämne i sig eller om det enbart ska stödja andra ämnen som språk. Lindgren (2006) menar 

att musiken kan inspirera ett intresse att vilja utveckla förståelse för andra ämnen. 

3.3 Styrdokument 
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen (UNICEF 2020) lag i Sverige, där barn ska prioriteras 

och ha rättigheter i samhället. Mänskliga rättigheter för barn är också något som tillhör 

barnkonventionen där det är de vuxnas uppgift att hjälpa och stötta barnen. I barnkonventionen 

under paragraf 29 står det att barns utbildning alltid skall syfta till att förstärka respekten för barns 

språk och värde. Under paragraf 13 står det vikten av att barn har rätt till att yttra sig, vilket betyder 

rättigheter att sprida och att ta emot upplysningar både via skrift, tal samt konstnärligt mönster 

(UNICEF 2020). Läroplanen för förskolan (2018) är också ett styrdokument som används inom 

förskolan. Där beskrivs det att förskolan ska ge alla barn möjlighet att skapa samt ha förmågan till 

att uttrycka och kommunicera upplevelser och tankar samt få erfarenhet inom olika uttrycksformer 

såsom musik och bild. Det är därför viktigt att lägga stor vikt på att stimulera språkutvecklingen 

hos barnen, genom uppmuntran samt att ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för att 

kommunicera på olika sätt (Skolverket 2018). Skollagen 2010:800 (2010) punkt 2 står det att 

förskolan ska stimulera och erbjuda barnen lärande och undervisning samt en trygg omsorg. 

Förskolan ska även utgå från en totalbild på barnet och dess behov, samt omsorg, utveckling och 

lärande för att skapa en helhet. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
I teoretiska utgångspunkter presenteras det valda teoretiska perspektivet utvecklingspedagogiken. 

4.1 Utvecklingspedagogiken 
Teorin som ligger till grund för denna studie är utvecklingspedagogiken, som handlar om att 

utmana och stötta barns lärande och meningsskapande i en lekfull miljö på förskolan. De centrala 

begreppen inom utvecklingspedagogiken och som kommer att ligga till grund för denna studie är 

lärandets objekt och lärandets akt. Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2017) förklarar att 

utvecklingspedagogik handlar om att se barnet som subjekt och omvärlden som objekt, alltså att 

barn är beroende av andra människor och situationer runt omkring sig. I verksamheten används 

lärandets objekt och lärandets akt för att skapa en tydlighet. Lärandets akt handlar om hur man lär 

sig och lärandets objekt handlar om vad det är man lär sig. Lärandets objekt är det som barnen ska 

utveckla, vilket innebär att verksamheten ska skapa utgångspunkter för barnen att skapa en 

förståelse genom att arbeta med olika innehåll. Lärandets akt är hur barnen går tillväga för att lära 

sig (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). Pramling Samuelson, Asplund Carlsson, 

Olsson, Pramling och Wallerstedt (2015) beskriver att utvecklingspedagogiken handlar om att 

barnen ska vara medvetna om deras metakognitiva kompetens, såsom deras egna lärande baserat 

på barnens förståelse kring skapandet och deras meningar. Inom utvecklingspedagogiken talas det 

även om att det är förskollärarens och specialpedagogens ansvar att fånga barnets uppmärksamhet 

och intresse för innehållet i undervisningen. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 

menar att förskollärarna och specialpedagogerna ska ge barnen möjlighet att utveckla sig, vilket 

handlar om att deras kunskaper att kommunicera med barnen. Vidare förklarar Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) att språkets dialog är en grund i pedagogiken där även 

barns handlingar ses som övergripande, vilket handlar om förenkling och samarbete i utvecklandet 

av kommunikationen. Att skapa och fånga tillfällen där barnen får tänka, reflektera och uttrycka 

sig via tal eller på annat sätt. 
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5. Metod  
I metodavsnittet presenteras genomförande, metodval, urval, pilotstudie, kort presentation av 

respondenterna, bearbetning av materialet, metoddiskussion och etiska övervägande 

5.1 Genomförandet 
I början av denna studie läste vi in oss på relevant litteratur och forskning kring estetiken och 

språkutvecklingen. När vi hade samlat på oss tillräckligt med material började vi utforma 

intervjufrågor till studien. Detta för att prova frågorna i en pilotstudie (se pilotstudien). Efter 

pilotstudiens utförande tog vi kontakt med förskolerektorer för att se om det fanns ett intresse hos 

förskollärare och specialpedagoger att vara med i studien. I samband med förfrågningarna 

medföljdes ett missivbrev där de fick ta del av syftet med studien (Bilaga 1). Vi fick svar från två 

av sex rektorer, dessvärre gick det inte att få ihop en intervju med de som var intresserad av att 

delta. Vi tog då kontakt med förskollärare och specialpedagoger som fanns i vår omkrets för att se 

om det fanns ett intresse till att delta i studien. Respondenterna som var intresserade fick ta emot 

ett missivbrev och samtyckesblankett där de fick ta del av studiens syfte (Bilaga 1 och bilaga 2). 

Samtyckesblanketterna samlades in i anknytning med intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på 

tre olika förskolor, samt att intervjuerna genomfördes enskilt i avskilda rum med respondenterna. 

Vid genomförandet av intervjuerna är det bra att hitta en plats där inga oroande moment kan ha en 

effekt på svaren (Denscombe 2016). Under intervjuerna kom vi att turas om att anteckna och ställa 

frågorna, detta för att båda ska få prova på hur det var att intervjua. Utifrån pilotstudien beräknades 

intervjuerna ta ca 45 minuter - 1 timme. Trots det tog intervjuerna med respondenterna endast 

mellan 15 - 30 minuter. Efter intervjuerna hjälptes vi åt att transkribera intervjuerna. Vi gjorde två 

tillsammans samt var sin självständigt. Detta för att vi skulle spara tid vid sammanställningen. 

 

5.2 Metodval 
Studien baserades på en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Detta för att få en 

uppfattning om hur förskollärare och specialpedagoger ser till estetiken som ett stödmedel till barns 

tidiga språkutveckling. Denscombe (2016) beskriver att vid en kvalitativ studie är det vanligt att 

använda intervjuer eller observationer för att samla in empirin. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer får vi ut mer empiri om hur förskollärare och specialpedagogen talar 
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kring estetiken, än om vi skulle använda oss av strukturerade intervjuer. Vid strukturerade 

intervjuer får inte respondenterna samma möjlighet att uttrycka sig som vid semistrukturerade 

intervjuer (Ibid). Vidare berättar Denscombe (2016) att vid semistrukturerade intervjuer är frågorna 

uppradade, trots detta finns det utrymme att utveckla tankar kring frågorna som ställs, vilket bidrar 

till att svaren kan blir besvarade mer djupgående. Intervjufrågorna formades på ett sätt där 

respondenterna får uttrycka sig med egna ord och beskriva sin tolkning på estetiken som stöd för 

barns tidiga språkutveckling. Under intervjuerna användes ljudupptagning och anteckningar för att 

fånga upp empirin, vilket Denscombe (2016) förklarar som ett bra kompletterings moment till 

varandra. Om anteckningarna blir otydliga, fångas det upp via ljudupptagningen och kan 

återkopplas vid genomgång av datainsamlingen. 

 

Med en kvalitativ studie är nackdelen att studien baseras på en liten forskningsgrupp, vilket gör att 

den inte går att generalisera på samma sätt om antalet forskningsgrupper skulle vara större 

(Denscombe 2016). För att studien ska ha en stor trovärdighet, undersöker vi det som ska 

undersökas och inget annat samt att vi använder samma mätinstrument till empirin för att det ska 

bli korrekt (Denscombe 2016, Fejes & Thornberg 2015). Metoden, resultatet och analysen kommer 

även att beskrivas på ett tydligt och strukturerat sätt. Byman (2011) synliggör att det är studiens 

empiri som ligger till grunden för förståelsen och teorin utvecklas utifrån materialet som samlats 

in. 

 

5.3 Urval  
Denscombe (2016) beskriver två olika urvalsmetoder. Det första är explorativt urval och det andra 

är bekvämlighetsurval. Explorativt urval handlar om att välja personer utifrån deras expertis, vilket 

också sträcker sig till en mindre mängd av population. Det explorativa urvalet vi gjorde var att 

välja respondenter till undersökningen som är utbildade förskollärare och specialpedagoger, med 

tidigare erfarenhet inom yrket. Förskollärare valdes på grund av deras pedagogiska kunskap inom 

förskolans verksamhet, medan specialpedagogen valdes utifrån sin kunskap kring stöd för barns 

utveckling i förskolan. Bekvämlighetsurval handlar om att begränsa sitt område (Ibid), vilket vi 

gjorde med att begränsa forskningsområdet till två kommuner i nordöstra skåne. Vi mailade ut en 

förfrågan till förskolerektorer på sex olika förskolor men fick svar från endast två. På en av dem 

fanns det en respondent som var intresserad av att delta i studien, dessvärre gick det inte att få till 

en tid för intervjun. Den andra fick vi svar att det inte var möjligt att hjälpa oss just nu på grund av 
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rådande omständigheter i samhället. Detta gjorde att vi fick använda oss vidare av 

bekvämlighetsurvalet genom att välja respondenter som fanns i vår omkrets. Denscombe (2016) 

och Eliasson (2018) beskriver att bekvämlighetsurval även handlar om att välja respondenter som 

finns nära till hands, vilket kan leda till snabba och enkla svar. Deltagarna som intervjuades var tre 

förskollärare och en specialpedagog. 

 

5.4 Pilotstudie 
Inför undersökningen genomfördes två pilotstudie där vi provade utformningen av frågorna till 

intervjuerna, detta för att vi ville ha en uppfattning om hur frågorna togs emot av respondenterna. 

Denscombe (2016) förklarar att en pilotstudie görs för att prova undersökningens metod för 

insamling av data. Vi ställde frågorna till två försöksrespondenter, där vi uppmärksammade att 

frågorna behövdes formuleras om och bli tydligare samt att några frågor var lika varandra och 

kunde skrivas om till en fråga. Bryman (2018) beskriver att vid pilotundersökningen får vi 

möjlighet att avgöra hur lämpliga frågorna är samt om ordningen på frågorna är bra. Pilotstudien 

tillförde att vi undvek möjliga bekymmer under insamlingen av empirin, vi ställde även frågan till 

försöksrespondenterna om frågorna var lämpliga till undersökningen.  

 

5.5 Kort presentation av respondenterna 
Respondenterna i denna studie benämns av fiktiva namn som Klara, Sara, Nora och Tina. 

Klara har varit aktiv förskollärare i ca 30 år och har erfarenhet från olika förskolor. Klara är idag 

på en småbarnsavdelning och tycker att estetiska ämnen har en stor betydelse i barns utveckling. 

Sara har varit aktiv på samma förskola i 5 år och har idag fått mer ansvar inom det administrativa. 

Sara är idag på en storbarnsavdelning parallellt med det administrativa och anser att musik och bild 

har en betydelse för barns språkutveckling.  Nora har varit verksam inom förskolan i 16 år, för ett 

par år sedan provade hon ett annat yrke för att sedan komma tillbaka till förskolans verksamhet 

2016. Nora är idag på en avdelning med barn från tre till fyra år och anser att estetiska ämnen är 

bra att ha i förskolan. Tina har varit aktiv specialpedagog i ca 1,5 år, innan dess var hon aktiv 

förskollärare. Tina anser att estetiska ämnen stödjer barnen i deras utveckling, speciellt musik och 

bild där barnen får träna på språket. 
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5.6 Bearbetning av material 
Inspelningarna från intervjuerna har transkriberats för att skriva ner det som respondenterna har 

berättat. Efter sammanställningen av transkriberingarna kom antalet sidor upp till 24 stycken. 

Denscombe (2016) förklarar att transkribering handlar om att skriva ut det som sägs i 

ljudinspelningen. Genom att använda sig av transkribering av intervjuerna leder detta till en 

kvalitativ undersökning. Denscombe (2016) och Fejes och Thornberg (2015) beskriver att en 

kvalitativ undersökning rör sig om strukturering av bilder, ord och tal genom praktiska 

undersökningar såsom observationer och intervjuer samt att det är viktigt att en medvetenhet finns 

om hur man förhåller sig till teorier och tidigare forskning när analysen av det insamlade materialet 

görs. Vidare berättar Denscombe (2016) att en liknande undersökning ska kunna genomföras och 

därför är det viktigt att det finns en tydlighet i det insamlade materialet. Därför är det bra att 

forskarna är medvetna om hur deras åsikter kan påverka analysen av transkriberingen samt hur 

frågorna ställs under intervjuerna. 

 

Efter sammanställningen av transkriberingen började vi att bekanta oss med materialet genom att 

skriva ut intervjuerna från datorn. Fejes och Thornberg (2015) förklarar att det är lättare att dela 

upp intervjuerna till varje fråga och skriva ut transkriberingen i pappersformat för att kunna göra 

en kodsekvens. Via kodning kunde vi dela upp materialet i kategorier för att hitta det väsentliga i 

intervjuerna, efter det började vi hitta likheter och skillnader som vi färgade med 

överstrykningspennor. Varje kategori hade en färg som användes genom kodningen. Denscombe 

(2016) beskriver kodning som ett sätt när bearbetningen av transkriberingen är gjord framkommer 

olika kategorier. Under transkriberingen var det viktigt för oss att ha en struktur gällande hur vi 

skulle hitta det som var relevant i svaren till studien, detta på grund av rådande omständigheter i 

samhället som gjorde att vi inte kunde sitta tillsammans för att slutföra kodningen. Detta gjordes 

via zoom där vi diskuterade kategorierna som påträffades och således kom fram till rubrikerna till 

resultatet.  

Rubriker som blev tydliga var:  

• Förskollärare och specialpedagogens syn till estetiken.  

• Estetikens betydelse för språkutvecklingen.  

• Förskollärare och specialpedagogens arbetssätt kopplat till estetik. 

• Problem och utvecklingsmöjligheter. 
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5.7 Metoddiskussion 
Metoden som genomfördes var semistrukturerade intervjuer utifrån en kvalitativ ansats där vi 

intervjuade tre förskollärare och en specialpedagog från tre olika förskolor. Intervjuer genomfördes 

eftersom vi ansåg att det var det lämpliga sättet att samla in material till studien. 

 

Att använda oss av semistrukturerade intervjuer har gjort att vi kunde förbestämma frågorna, trots 

det hade vi utrymme att utveckla frågorna som ställdes, vilket tillförde att svaren kan blev mer 

djupgående. Intervjufrågorna framställdes på ett sätt där respondenterna hade möjlighet att uttrycka 

sig med egna ord och beskriva sin tolkning. Hade vi använt oss av observationer eller enkäter hade 

resultatet säkerligen blivit annorlunda eftersom vi inte hade kunnat få utförliga eller djupgående 

svar från respondenterna. Vi turades om att genomföra intervjuerna eftersom vi ville prova på hur 

det var att ställa frågorna samt hur det var att föra anteckningar under tiden, det som upplevdes 

problematiskt var att hinna med vid anteckningarna av respondentens svar. För att säkerställa att 

inte missa något från respondenterna använde vi även ljudupptagning, detta beslut tog vi efter 

pilotstudien där vi upptäckte att det var svårt att hinna med att anteckna. Pilotstudien skedde vid 

två tillfällen och genomfördes var för sig för att prova på hur det var att intervjua, då märkte vi att 

det var problematiskt att hinna med att anteckna och kände att det antagligen skulle ge samma 

resultat vid kommande intervjuer. 

 

Urvalet i studien gjordes en begränsning till att använda oss av tre förskollärare och en 

specialpedagog i två kommuner för att kunna gå på djupet till studien. Till en början var det 

problematiskt att få tag på respondenter på grund av rådande omständigheter i samhället. Därför 

vände vi oss till förskollärare och specialpedagoger i vår omkrets. Hade vi valt att intervjua fler än 

fyra stycken skulle arbetet bli för omfattande, så genom att välja att begränsa antal har vi istället 

kunnat avgränsa och gå mer på djupet i respondenternas svar.  

 

5.8 Etiska principer 
Studien har utgått från de etiska forskningsprinciperna som Vetenskapsrådet (2017) beskriver. 

Inför intervjuerna informerades förskollärarna och specialpedagogen via ett missivbrev om 
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studiens syfte och hur den skulle genomföras. De fick även ta del av en samtyckesblankett som 

skulle samlas in i samband med intervjuerna, alltefter informationskravet. Utifrån samtyckeskravet 

framgick det i missivbrevet deltagarnas rättigheter under studien att de när som helst kan avbryta 

sitt deltagande utan någon motivering om varför. Innan intervjuerna började fick deltagarna även 

muntlig information om deras rättigheter i studien, samt att vi säkerställde det som missivbrevet 

förklarar utifrån nyttjandekravet, att det insamlade materialet vi får in kommer att behandlas 

konfidentiellt och kommer endast att användas till undersökningen. Vilket menas att uppgifterna 

kommer hanteras av oss studenter, där handledaren samt examinatorn har tillgång till materialet 

under studiens gång, ingen utomstående får tillgång till materialet. Vi kommer att förhålla oss till 

konfidentialitetskravet och GDPR som innebär att ingen av deltagarna behöver dela med sig av 

personuppgifter samt att förskolan och deltagarna inte kommer att kunna spåras eller identifieras. 

När undersökningen är godkänd och publicerad kommer ljudupptagningarna och uppgifterna att 

raderas. 
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6. Resultat 
Det är tre förskollärare och en specialpedagog som deltagit i studien och de har tillsammans en 

arbetslivserfarenhet mellan fem och trettio år. Respondenterna kommer från tre olika förskolor i 

Skåne. I resultatet har respondenterna fiktiva namn som gavs efter intervjuernas genomförts. I 

intervjuerna framkom det olika kategorier från respondenterna, vilket kommer att presenteras i fyra 

kategorier: 

• Förskollärare och specialpedagogens syn på estetiken. 

• Estetikens betydelse för språkutvecklingen. 

• Förskollärare och specialpedagogens arbetssätt kopplat till estetik. 

•  Problem och utvecklingsmöjligheter.  

 

Citat som innehåller symbolen [x] betyder att respondenten har gjort en paus på x sekunder innan 

meningen fortsätter och siffran är för uppskattningsvis hur länge. För att lyfta fram respondenternas 

svar bättre har citaten retuscherats, vilket betyder att tecken som … och /.../ kan förekomma innan, 

i eller efter texten för att lyfta det som är väsentligt i citatet. 

 

6.1 Förskollärare och specialpedagogens syn på estetiken 
Resultatet visar att samtliga respondenter tycker att de estetiska ämnena bild och musik har en stor 

betydelse för barns tidiga språkutveckling. Detta delvis för att förskolorna blir mer mångkulturella 

samt att även fler barn behöver stöd i någon form. För många barn är det bilder som är ett stödjande 

medel och för andra är musiken till en hjälp för att lära sig språket. Sara berättar hur de använder 

musiken för att möta barnen. 

 

“... Musik använder vi väldigt mycket att nå barn kanske som inte har samma språk som vi 

har, på något sätt så möts vi väl i en samförståelse i musiken för alla kan vi dansa och 

uttrycka oss utan att egentligen behöver säga någonting” (Sara).  

 

Respondenterna synliggör även att musiken har betydelse redan på småbarnsavdelningen, Klara 

tydliggör att musiken är ett hjälpmedel för barnen. “Musik och sång det har man ju väldigt mycket 

av från småbarn, för det är mycket med språket för utveckling, den och många små barn sjunger ju 

nästan innan dom kan prata” (Klara). 
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Även specialpedagogen lyfter fram att rim och ramsor är bra för barnens språkutveckling, samt att 

det är viktigt som specialpedagog att ge förskollärarna verktyg till att kunna stötta barnen i 

utvecklingen. 

 

“Men jag tänker att det är viktigt för språkutvecklingen, att sjunga rim och ramsa, sådär. Så 

jag tänker att det är en viktig del, för barn älskar ju att sjunga, de allra flesta i alla fall och 

även om de inte tycker om att sjunga själva så tycker de om musik. Och höra när andra 

sjunger, så jag tänker att det är en väldigt viktig del ...” (Tina).   

 

Alla respondenter var tydliga med att estetiska ämnen har betydelse för barns språkutveckling. Hos 

samtliga respondenter är det estetiska ämnena musik och bild som oftast används i barngrupperna 

för att stödja barnen i deras språkutveckling. Detta för att musiken och bilden är ämnen som 

förskollärarna och specialpedagogen tycker är bra ämnen att jobba med för att hjälpa barnen att 

läras sig språket. 

 

6.2 Estetikens betydelse för språkutvecklingen  
Samtliga respondenter tycker att de estetiska ämnen musik och bild har en stor betydelse i barnens 

värld och inte bara i förskolan. Det är bra om vårdnadshavarna kan använda sig av estetiska ämnen 

som ett stöd för barnen att utveckla språket, att de ska få variationer på ord och dess betydelse. 

Tina beskriver vikten av musiken och bild för att ge barnen varierande ord.  

 

“Men vi vill ju gärna ge dom en variation av ord så att säga, att en hund kan man, det finns 

flera ord man kan använda sig av liksom. Och då är det jättebra med musiken och bilden 

att använda sig av, för om en sång med lamm kan du sjunga lamm, du kan sjunga bää liksom 

sådär så dom kan få flera betydelser för det som vi faktiskt menar” (Tina). 

 

Det visar även vilken betydelse det har för barnen att lyssna på musiken hemma samt titta på bilder 

och kunna göra kopplingen kring vad bilden betyder. Att barnen med ett annat modersmål lär sig 

kopplingen av vad ordet betyder genom att lyssna på sånger på olika språk. Genom att ha samma 

melodi på sången kan barnen göra kopplingar till texten och därefter lära sig språket. Barnen får 
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berätta vad sången handlar om i den mån dom kan. Sara förklarar betydelsen av hur musiken stödjer 

barnen i utvecklingen av språket samt talet.  

 

“Sjunger man på engelska så märker vi ganska snabbt att barn som inte förstår svenska 

förstår ganska mycket engelska eller genom att se någonting så helt plötsligt så är dom med 

på något annat. Ää så jag tror liksom ja man ser i utvecklingen hela tiden att det hjälper 

deras talutveckling och språkutveckling, för många lär sig engelska via låtarna och sen 

pratar vi mycket liksom om vad betyder de å många barn kan ju redan ...” (Sara). 

 

Vidare förklarar Sara att bilden har en stor betydelse för barnens sätt att uttrycka sig på, det är via 

bilden som barnen kommunicera. 

 

“Även bild jag menar det är ett barns första asså vad ska man uttrycksformer innan skriften 

kommer å då måste dom få uttrycka för det ää sen finns det på olika sätt, men jag tänker 

också så att det är väldigt viktigt för barn med bilder som vi inte kan prata med, men jag 

kan visa bild å säga kan du hämta din mössa, och på något sätt när jag benämner de hela 

tiden å visar en bild så till slut kopplar dom å då kommer dom säga mössa, alltså så de är 

ju de viktigaste tycker jag att vi har, jag menar det är ju deras tidigare språkutveckling som 

påverkas av detta, att vi använder de å även deras trygghet här på förskolan” (Sara). 

 

Respondenterna har även kunnat ge konkreta exempel på hur språket har utvecklats med hjälp av 

musik och bild. Även om språket inte finns ännu kan barnen göra sig förstådda på deras sätt med 

hjälp av dessa verktyg. Vid frågan om det finns andra hinder hos barnen som gör att de inte är 

bekväma i talet ännu men som kan hjälpa till att stärka självkänslan hos barnen. Nora svarade så 

här: “Men de finns barn som har, stammar rätt så grovt å jobbar du med språket åå sjunger, det är 

nästan ingen som stammar när dom sjunger, så där kan man liksom jobba vidare för att plocka bort 

lite grann” Nora förklarar vidare att de barn som stammar får en annan självkänsla när de sjunger 

eftersom stamningen försvinner. 

 

6.3 Förskollärare och specialpedagogens arbetssätt kopplat till estetik 
Alla respondenter använder estetikens ämne musik och bild flitigt i förskolan tillsamman med 

barnen för att bygga på deras språkförråd. Några av respondenterna använder även bild för att reda 
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ut konflikter eller om barnen vill berätta något och ännu inte kan uttrycka sig med talet får barnen 

använda sig av bild. Tina beskriver användningen av bilder som ett kommunicerande verktyg. 

 

“Vi jobbar väldigt mycket med tydliggörande pedagogik, ee så mycket bildstöd i vardagen, 

har alla avdelningar. Sedan jobbar de mer eller mindre med det naturligtvis. /.../ ee och 

sedan pratar vi ju mycket om ee att [5] att rita, asså rit-prata liksom, ee så är det någonting 

som vi känner att ett barn inte kan få fram eller så, så använder vi rit-prata ju en del till 

dom” (Tina). 

 

Alla respondenter lyfte inte fram att de använde bild för att hjälpa barnen att kommunicera det som 

de inte ännu klara av att förmedla via tal. Dom var viktigt för de respondenterna som lyfte ämnet 

att förmedla vikten av att hjälpa barnen att hur de kan med hjälp av bild reda ut konflikter. Sara 

berättade: “Vi kan till exempel om vi har en konflikt kan vi rit rita samtal just för att gå tillbaka åå 

liksom vad heter det även på muntliga men även fysiska för att visa för barnen och även dom kan 

rita och så går man igenom konflikten igen” (Sara). Sara menar på att barnen får med sig kunskap 

och erfarenhet hur konflikter kan redas ut.  

 

Vidare berättar respondenterna att de använder bildstöd för att berätta upplägget för dagen med 

barnen. De förklarar också vikten av att använda ämnen som stöd till barn med speciella behov 

eller som inte har språket med sig ännu. Vilket Sara förklara är ett bra sätt att nå de barn som inte 

har svenska som modersmål. 

 

“Sen var det de med bildstöd använder vi liksom hela tiden från att vi har planscher eller 

tavlor exakt vad som händer på hela dagen, men även att vi visar dom vad de ska klä på sig, 

vilket gör att vi når barn som kanske inte har svenska som förstaspråk och inte riktigt förstår, 

för dom förstår ju utifrån bilderna” (Sara). 

 

Att använda sig av estetiska ämnen för att arbeta om ett tema är något som alla respondenter gör, 

detta för att barnen ska få olika variationer tilldelade sig för att få en röd tråd i temat. Nora berättar 

ett exempel på hur de får in olika ämnen samt hur de får in sinnena “varit ute och plockat löv, inte 

bara plocka in det på avdelningen, vad ska vi göra med dom, vi tar med dom till ateljén, man kan 

måla på dom, man kan trycka med dom, man kan känna, oh sen får dom ju färg på fingrarna åh 
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hela de där också, så du får in både känsla och upplevelse”. Vidare berättar även Klara hur de 

använder olika estetiska ämnen med ett tema. 

 

“Nä men man kan ju ofta försöka bygga vidare kanske som nu man kopplar ihop med som 

i dag med säger vi en saga ”fem fina fåglar” eller sjöng den som flanosaga hade vi sjöng vi 

den sen kanske vi kommer att leka ”fem fina fåglar” som sitter på en bänk och flyger 

därifrån, sen kanske vi gör ett skapande att vi gör ”fem fina fåglar”, som får flyga från sin 

gren att man kombinerar det, att se det på olika sätt för att få det åskådligt för barnen med 

och kanske plocka begreppet fem kanske i detta fallet, att man både får skapa och sjunga 

och göra det på olika sätt då och får barn in det lättare när man får med olika sinnen ta in 

det” (Klara). 

 

Specialpedagogen berättar att även om hon inte är ute i verksamheten lika mycket som förskollärare 

och pedagogerna, är det viktigt att erbjuda alla i verksamheten rätta verktyg för att kunna hjälpa 

barnen i deras utveckling med språket. 

  

“... Jag tänker att det inte alltid måste vara jag som handgripligen gör det, men att jag ee ger 

dom verktygen till pedagogerna så att det kommer till barnen /.../ för det är ganska mycket 

så i specialpedagogens roll att liksom ge verktyg och förmedla till pedagogerna som gör 

det med barnen” (Tina). 

 

Respondenterna beskriver vikten av att använda sig av både bild och musik på olika sätt. Både 

inom tema men även utöver för att stötta barnens språkliga utveckling. 

 

6.4 Problem och utvecklingsmöjligheter 
När det kom till att se några problem och utvecklingsmöjligheter med att använda estetikens ämne 

var det blandade svar från respondenterna. Det fanns de som inte såg några problem med att 

använda ämnena medan det fanns de som såg det som ett problem om förskollärarna inte var trygga 

i att använda bild eller musik i verksamheten. Sara menar på att ämnen kan bli åsidosatta om 

pedagogerna eller förskollärarna inte är trygga i ämnet.  

 



 

24 
 

“Det är väl mer ens egen trygghet eller självsäkerhet /…/ jag är inte jätteduktig på att sjunga 

om vi säger så, det är inte så att jag tar sångstunden så ofta /…/ då det tror jag kan bli ett 

problem om inte någon som är trygg med det, så kan det nog bli ganska så åsidosatt /…/ 

eller så blir inte så mycket kvalité av det …” (Sara). 

 

Vidare berättar Sara att man ska utmana sig själv till att våga eftersom barnen inte bry sig om hur 

vi sjunger utan de vill bara att man sjunger med dem “... jag är inte jättehaj på att sjunga men jag 

tvingar mig själv göra det för jag märkt att barnen inte bry sig om, om det är bra eller dåligt, dom 

tyckte bara att det är roligt att vi göra det”. 

 

När det kommer till utvecklingsmöjligheter berättade respondenterna att förskollärare kan hjälpas 

åt i verksamheten för att ge barnen det bästa lärandet. Samt att de kan diskutera med 

specialpedagogen för att få till sig mer kunskaper om hur de kan arbeta för att känna sig trygga 

med att lära ut till barnen via ämnen som vi inte är bekväma med. Det kom också fram exempel på 

hur specialpedagogen kan hjälpa till för att få förskollärarna att bli trygga i lärandet av ämnena. 

Tina berättar vad hon som specialpedagog kan bidra med för att bygga upp självkänslan hos 

förskollärarna och pedagogerna.  

 

“Men kanske lite att man har lite workshops, man gör lite där pedagogerna blir trygga i att 

använda materialet och att använda ee verktygen /.../ Överbrygga pedagogernas osäkerhet 

i att använda olika estetiska uttryckssätt. Där tror jag att vi har ganska mycket 

utvecklingspotential, och det tänker jag ligger också mycket uppifrån att rektor och 

specialpedagog liksom möjliggör dom arenorna för förskollärarna att få inputs och själva 

få prova och det tänker jag också att man kan se nu mycket med det digitala som ska föras 

in” (Tina). 

 

Det nämndes även att respondenterna tyckte att när barnen kom till skolans värld arbetar de inte 

lika mycket med de estetiska ämnena och det kan göra att många barn tappar sin kreativitet. Sara 

lyfter att skolan skulle kunna använda estetiken som ett hjälpmedel till andra ämnen samtidigt som 

de använder ämnena för sig själva. 

 

“Det som är motsägelsefullt att vi som jobbar här är att dom (estetiken) får inte lika mycket 

plats i skolan. För det är dom som tas bort /…/ för barn är väldig kreativa när man ger dom 
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möjligheten och det var ju vi när vi var föddes också sedan pressades vi ner till att inte tänka 

för mycket utanför boxen och det är väl det som är ju, att vi kan förbättra att ge dem 

utrymme att de är inte matte, naturvetenskap, de är jätteviktigt men de estetiska kan vi nå 

dom delarna med, att använda det som en artefakt till att nå de vi faktiskt vill, istället för att 

bara nej det måste vara antingen eller, där ser man en förbättring att man väver in det mer” 

(Sara). 

  

Även om respondenterna såg problem och utvecklingsmöjligheter på olika sätt fanns det några 

saker de ville lyfta för att pedagogerna och förskollärarna i verksamheten ska få en bra självkänsla 

till att arbeta med alla delar, så de vågar sjunga eller rita för att stödja barnen i deras utveckling. 
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7. Analys 
Under detta avsnitt kommer vi att analysera resultat utifrån litteratur, tidigare forskning och 

utvecklingspedagogikens teori. Analysens rubriker utformar sig utifrån forskningsfrågorna: 

 

• Hur resonerar förskollärare och specialpedagoger på förskolan om de estetiska 

uttrycksformerna bild och musik i verksamheten? 

 

• Hur beskriver förskollärare och specialpedagoger deras arbete med barns språkutveckling 

i relation till ämnena musik och bild?  

 

7.1 Förskollärarnas och specialpedagogernas resonemang om 
estetiska uttrycksformer såsom bild och musik.  

Det framkom i intervjuerna att respondenterna tycker att musiken och bilden har betydelse i 

förskolan för barnens utveckling och lärande, det kan förklaras genom att förskolorna blir mer 

mångkulturella. Det börjar redan i samverkan med att barnen börjar förskolan som musiken och 

bilden presenteras som ett stödmedel för barnen. Respondenterna förklarar betydelsen av att ge 

barnen stöd för att de ska kunna uttrycka sig. Fagerlund och Moqvist (2010) och Fast (2015) 

synliggör att det är via bild som ger barnen möjlighet att uttrycka sig och att de använder bildspråk 

för att utveckla tal och skriftspråket. Att använda bildspråk tillsammans med barnen är ett bra 

verktyg för dem att få kunskaper om sig själva och omgivningen (Karlsson Häikiö 2014a). 

Utvecklingspedagogiken handlar om att lärarna ska utgår ifrån barnens tankar och intressen samt 

att de ska kunna utmana barnen i verksamheten. Att lärarna ska kunna utveckla barnens kunskaper 

och förmågor gällande varierande innehåll (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson 2017). 

 

Vidare visar resultatet att respondenterna förespråkar musiken och bilden som bra ämnen att 

använda sig av för att nå ut till de barn som har speciella behov eller inte har svenska som 

modersmål. Genom att använda sig av bildstöd i form av planscher eller tavlor för att förklara 

uppläggningen av dagen är ett bra sätt för barnen att ta till sig och förstå hur eller vad det är de 

förväntas göra under dagen. Detta gäller även vid påtagning av kläderna. Har barnen bilder på vad 



 

27 
 

det är dem ska ha på sig får barnen en förståelse att kunna koppla plagget till bilden och därefter 

vad det står på bilden. 

 

Det skiljer sig åt i verksamheterna hur förskolorna använder sig av bild i form av att rita för att 

samtala om konflikter eller situationer som barnen befann sig i. En möjlighet är att använda 

lärandets akt där barnen lär sig hur de ska gå tillväga för att reda ut konflikter eller situationer i 

dialoger med andra barn och förskollärare.  Lärandets akt rör sig om att barn ska få utveckla sina 

tankar och självförtroende över det de arbetar med samt att de ska bli engagerade och intresserade 

i verksamheten, vilket görs genom att vägleda barnens uppmärksamhet mot olika synsätt (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). Det ger också barnen en uppfattning om hur de kan 

formulera sitt uppförande med ord, beskriver Karlsson Häikiö (2014b).  De andra förskolorna 

använder sig inte av bilder i denna mening, utan mer som stöd.  

 

Respondenterna beskriver att musiken är något som används för att kunna nå de barn som har annat 

språk. Genom musiken uppfattas en möjlighet att mötas i samförståelse, för alla kan uttrycka sig 

utan att prata. Angelo (2012) skriver att det är genom en positiv musikalisk miljö som detta kan 

åstadkomma en utgångspunkt för individernas utveckling kring kommunikationsförmåga samt 

förmåga att kunna delta i samhällsutvecklingen omkring sig. Paquette och Rige (2008) skriver att 

musikaliska möjligheter samt kunskapsupplevelser kan verkställas till fördelar för de som är i 

behov, då det ger hjälp för olika barn genom interaktion av sång och musik. Genom att erbjuda 

planerade situationer och spontana musikaliska sysselsättningar utformas en stämning av 

gemensam tilltro och respekt, som även ger en glädjefylld fantasi med varandra och är en grundlig 

del för barnets utveckling. 

 

Det har skilt sig åt bland respondenterna hur de resonera kring ämnena bild och musik, trots det 

anpassar respondenterna lärandet utefter barnets behov och utveckling. En respondent tydliggör att 

även om det är ett barn som behöver extra stöd kan hela barngruppen ta del av lärandet. 

 

7.2 Förskollärarnas och specialpedagogernas uppfattning om 
språkutvecklingens interaktion till ämnena musik och bild. 

Det framkom att respondenternas uppfattning kring interaktionen mellan ämnena bild och musik 

med språkutveckling, har stor betydelse för barns språkutveckling. Det beskrivs att sång är en viktig 
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del för barnen fast en del inte sjunger själva får de möjlighet att höra andra sjunga. Genom att 

sjunga på engelska framgår det tydligt att barn som inte förstår svenska kan det resultera i att barnen 

deltar och på så vis kan hjälpa deras språkutveckling och talutveckling. Detta är något som Sæther 

(2014) förklarar att talspråkets utveckling stärks med hjälp av stimulans från sånger. Därav har det 

musikaliska perspektivet en betydelse för barns språkutveckling. 

 

Vidare berättar två av respondenterna att det är med hjälp av musiken och bilden de presenterar 

variationer av ord till barnen samt att ett ord kan ha flera betydelser. Därav är det bra att använda 

sig av rim och ramsor samt bilder för att presentera ord i olika kategorier. Att använda sig av rim 

är en vanlig del i verksamheten där de kan urskilja utvecklingstendenser hos barnen. Barnen kan 

träna på hur ord kan kopplas samman och skapa olika meningsbyggnader (Pramling Samuelson, 

Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt 2015). Paquette och Rieg (2008) beskriver att 

via musiken får barnen en naturlig möjlighet att utveckla och utvidga sitt ordförråd och få en 

förståelse kring ordens betydelse, samt att musiken utvecklar lyssnandet och den muntliga 

förmågan till språket. Respondenterna använder lärandets objekt vid dessa tillfällen för att barnen 

ska skapa förståelse utifrån olika utgångspunkter genom att arbeta med olika innehåll. Det ger 

likaså barnen en förmåga att utveckla olika förutsättningar att förstå saker på ett specifikt sätt 

(Pramling Samuelsson & Aspelin Carlsson 2014). 

 

Bildens betydelse för barns språkutveckling är något som respondenterna uttrycker som en viktig 

del för barnen eftersom bild är deras första form av uttryck innan skriften och talet kommer. Vidare 

berättar respondenterna att med hjälp av bilder kan de hjälpa barnen att kommunicera med vuxna. 

Benämns ordet frekvent lär barnen sig ordet och kan göra kopplingen till dess innebörd. Det är 

barnets tidiga språkutveckling som påverkas av hur ord introduceras för barnen, vilket skapar en 

trygghet för barnen på förskolan. Bilden är ett betydelsefullt redskap för barnen, Karlsson Häikiö 

(2014b) förklarar att barnen får kunskaper om sig själv och omgivningen, vilket skapar 

grundläggande exempel på skrivutvecklingen. Kunskapssynen bygger på den förutsättningen att 

vuxna leder barnen, även om materialet redan är anpassat för barnen behöver de ständigt får ord 

och begrepp nämnda för sig. Språket är att ta till sig begrepp och inte att barnen ska skapa en 

mening av orden själva (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). 

 

Majoriteten av respondenterna tycker att förskollärare på förskolorna ska få verktyg till att utveckla 

sitt kunnande kring estetiska ämnen från specialpedagoger eller föreläsare. Hur de kan använda 
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ämnena till att utveckla lärandet hos barnen. Detta är något som respondenterna anser är en 

väsentlig grund för utvecklingsmöjligheter, samt att förskollärarna i verksamheten ska stötta 

varandra i verksamheten för att ge barnen det främsta lärandet. 
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8. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger resonerar och arbetar 

om estetiska uttrycksformerna musik och bild för barns tidiga språkutveckling. En diskussion kring 

litteratur, tidigare forskning, styrdokument, teori och resultat kommer att framgå i följande stycke. 

Studiens forskningsfrågor kommer att besvaras i följande stycke. 

 

• Hur resonerar förskollärare och specialpedagoger på förskolan om de estetiska 

uttrycksformerna bild och musik i verksamheten? 

 

• Hur beskriver förskollärare och specialpedagoger deras arbete med barns språkutveckling 

i relation till ämnena musik och bild? 

 

8.1 Förskollärare och specialpedagogens roll 
I resultatet framkom det att förskollärarna och specialpedagogen inte är trygga med att använda 

musik eller bild i verksamheten då självkänslan kring ämnena kan var ytterst liten. Respondenterna 

förklarar att förskolerektorn kan erbjuda verksamheterna verktyg via föreläsningar, workshop och 

råd från specialpedagogerna för att stärka självkänslan kring de estetiska ämnena. Klerfelt och 

Qvarsell (2012) tydliggör att en viss osäkerhet kan finnas hos förskollärare som inte har fått 

kunskap om de estetiska ämnena musik och bild, därav har de svårt för att lära ut med hjälp av 

ämnena. Det står i läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) att rektorn ska ge personalen i 

verksamheten den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra lärande tillfällen 

samt att de ska kunna dela med sig av kunskaper och hjälpa varandra i olika lärande tillfällen. Även 

om förskollärarna känner en osäkerhet över att använda sig av estetiska ämnena såsom bild och 

musik, är detta något som de ändå försöker att arbeta med i verksamheterna för att stötta 

språkutvecklingen för barnen. Utvecklingspedagogiken utgår ifrån att förskollärarna ska stötta 

barnens lärande i en lekfull miljö på förskolan samt att de ska fånga barnens intresse och utveckling 

till ett lärande. Det är viktigt att förskollärarna ser till varje barn som egna individer och ger barnen 

en chans att hitta ett sätt att uttrycka sig på. Således är det bra att förskollärarna är närvarande och 

lyhörda i barngruppen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). 
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I resultatet framgick det att respondenterna arbetar till stor del med de estetiska ämnena i 

verksamheten. Två av respondenterna förklarar hur de arbetar med bild under större delar av 

verksamheten, både hur de använder bilder för att hjälpa barnen med kopplingen av ordets innebörd 

“jag kan visa bild å säga kan du hämta din mössa, och på något sätt när jag benämner de hela tiden 

å visar en bild så till slut kopplar dom å då kommer dom säga mössa” (Sara). Men även hur de 

använder skapande av bilder för att kunna föra en kommunikation med barnet och ge barnet 

ordförståelse över situationen. Att barnen får uttrycka sig via bilder, strukturerat eller för egen del 

har en betydelse eftersom det är via bilderna som barnen skapar det de vill berätta (Fast 2011). 

Förskollärarnas roll är en viktig del för att kunna ge barnen möjlighet att uttrycka sig genom bilder 

och sång för att främja barns kommunikativa förmåga, detta för att ta hjälp av de bilder som visar 

barnets arbete (Alford 2015). 

 

En av respondenterna berättar att i deras verksamhet arbetar dom mycket med musiken som ett 

stödjande medel för barnen som inte har svenska som modersmål. De gör kopplingar med musiken 

för att barnen ska förstå vad det är sången handlar om, det vill säga att de exempelvis letar upp 

sången på arabiska/annat språk och sedan på svenska. Detta ger barnen en annan förståelse till 

sången och kan koppla ihop orden och dess innebörd. Även resterande av respondenterna arbetar 

mycket med musiken för att utveckla barns ordförråd och ge dem olika benämningar för att barnen 

ska lära sig olika synonymer. Håland Anveden (2017) skriver att det är viktigt att förskollärarna 

inte förenklar språket för barnen. Samtliga respondenter tar upp att de har sett skillnader hos barn 

där de ofta är med och sjunger under musikstunderna men som inte behärskat språket ännu. Sæther 

(2014), Uddén (2004) förklarar att genom sång får barnen möjligheter att utveckla sitt talspråk och 

många barn behärskar språket innan de kan tala. 

 

Alla respondenter tycker att musik och bild har stor betydelse i förskolan och vill att det ska 

användas mer för att stödja barnen. Oavsett var i kommunen man arbetar, ska alla förskollärare få 

tillgång till olika hjälpmedel för att kunna arbeta med alla estetiska ämnen i förskolan för att stödja 

barnen i all form av utveckling och lärande.  

 

8.2 Barns språkutveckling  
Respondenterna i studien berättar att språkutvecklingen har stor betydelse för barnen i förskolan. 

Det som är viktigt att tänka på när barnen börjar förskolan är att de har olika erfarenheter med sig. 
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Att alla barn har olika sätt att uttrycka sig på och det är något som skall tas vara på i förskolan. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver att barns lärande samt utveckling 

kan uppfattas olika beroende på om barnet är två, fem eller femton år, det handlar om vilken 

bakgrund barnet har till de kulturella samt det sociala. I en sådan situation blir förskollärarnas och 

vuxnas roll central. 

 

Förskollärare i verksamheten ska fortsätta ge varje individ olika möjligheter att uttrycka sig utifrån 

dennes intresse. Förskollärarnas förhållningssätt har stor betydelse för att barnen ska känna sig 

trygga och känna sig sedda. Det är viktigt att förskollärare accepterar barnen för hur de är. Detta är 

synnerligen viktigt när det handlar om barn som behöver stöd för att begripa situationen samt att 

göra sig förstådda, Bruce et al (2016). Förskollärarnas förhållningssätt och förmåga att 

kommunicera med barnen är betydelsefullt när det kommer till att ge barnen olika sätt att uttrycka 

sig på. I utvecklingspedagogiken är just detta en central del, att arbeta med de kognitiva och de 

metakognitiva komponenterna, som handlar om att det ska vara medvetna om sitt eget lärande 

(Pramling Samuelsson & Aspelin Carlsson 2014). 

 

Det framgick i resultatet att respondenterna har uppmärksammat att språkutveckling hos barn har 

förbättrats med hjälp av att använda musik och bild i verksamheten. En av respondenterna 

synliggör att om man sjunger tillsammans med barnen kan det hjälpa dem att uttrycka sig. 

Respondenten har även sett hur musiken har hjälpt barn som stammar att minska stamningen under 

tiden de sjunger. Angelo (2014) beskriver att förskollärare som skapar förutsättningar med hjälp 

av den musikaliska miljön, stödjer även barnens utveckling av dess kommunikationsförmåga och 

deltagande i samhällsutvecklingen. Vidare berättar en annan respondent att även barn som inte har 

svenska som språk har en glädje av att sjunga, då det kan leda till barnets utveckling av ord och 

ordförståelse. Paquette och Rieg (2008) berättar, att för att skapa ett mångkulturellt förhållningssätt 

till musiken behövs ett intresse från förskollärarna för att noga välja material. Även hur de talar 

med barnen om musik, att de presenterar olika typer av musik och berättar om olika kulturgrupper. 

Samtliga respondenter berättar att bild är ett viktigt verktyg att använda sig av i förskolan, allt från 

bildstöd till att rita ger barnen ett vidgat ordförråd och det är även ett sätt för barnen att göra sig 

förstådda på. En respondent uttrycker sig “Även bild, jag menar att det är ett barns första asså vad 

ska man säga uttrycksformer innan skriften kommer…” (Sara). Detta förklarar Alford (2015) har 

en betydelse om hur förskollärarna intresserar sig av att använda ritning som en 

kommunikationsmetod. Uppmuntrar inte förskollärarna barnen till att berätta via bilder förlorar 
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barnen intresset och ritar för att ha något att göra istället. En respondent förklarar att de brukar 

hänga upp barnens alster på väggen för att rama in skapelserna och barnen blir stolta över detta och 

kan visa sina vårdnadshavare vad de har skapat. Här får förskollärarna och vårdnadshavarna se 

barnens utveckling samt att det ger barnen tillfällen att utveckla sitt ordförråd genom att berätta om 

bilderna när de visar upp dem för sina vårdnadshavare. Fast (2011) och Karlsson Häikiö (2014b) 

förklarar att om vi tydliggör och ger barnen varierande metoder att uttrycka sig på, så skapar vi 

olika kommunikationsvägar utifrån ett yttrandefrihet perspektiv. Genom att rita och berätta får 

barnen varierande metoder att uttrycka sig på samt att det skapar tillfällen för barnen att 

kommunicera med andra barn på avdelningen och vårdnadshavarna. Ibland kan innebörden för 

bilderna ändras och få en annan betydelse men det är inget som förskollärarna och 

specialpedagogen ser som negativt utan det visar endast på barnens fantasi och kunskaper att 

uttrycka sig med ord.  
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9. Reflektion 
Syftet med denna studien var att skaffa oss en uppfattning om och hur förskollärarna och 

specialpedagogerna arbetar med de estetiska ämnena musik och bild som ett stödmedel till barns 

tidiga språkutveckling. Detta för att ämnet intresserar oss och vi ville se om dessa används som 

stödmedel eller om det bara finns i verksamheten som ett alternativ på vad barnen kan göra i 

förskolan. Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) berättar att barnen ska få varierande 

tillvägagångssätt för att kommunicera och uttrycka sig på såsom bild och musik. Därför är det 

viktigt att utgå från barnens intresse och nyfikenhet för att stimulera språkutvecklingen. Studien 

visar att verksamheterna använder musiken och bilden på olika sätt för att stödja barnen i deras 

språkutveckling. Alla använder ämnena olika mycket och i olika utvecklingslägen, det vill säga att 

de fokuserar mer på ett ämne än det andra även om båda presenteras i verksamheten. Det framkom 

att de finns en stor fördel att använda bild och musik som en stöttning för barns språkutveckling. 

Resultatet visar olika tillfällen och utförandeformer som verksamheterna använder sig av för att 

barn med ett annat modersmål eller barn som behöver stöttning med tal och språk ska få 

möjlighet att utvecklas. 

 

Något som vi funderar på efter denna studie är att även förskollärarna i verksamheten ska få en 

chans att få kunskap i hur de kan använda ämnena för att stödja barnen i språkutvecklingen. Att 

alla i verksamheten hjälps åt för att bygga upp självkänslan till att arbeta med bild och musik även 

om det inte är något som man är bekväm med, att verksamheterna stöttar varandra och lär av 

varandra ännu mer än vad det görs nu. En annan tanke vi har är hur skolan kan arbeta mer med 

ämnena för att stötta barnen jämför med vad de gör nu, i förskolan arbetar de mycket med musik 

och bild för att stötta barnen i språkutvecklingen.  

 

Det är ett brett ämne som vi har studerat och det går att utveckla det mer genom att ta in alla 

estetiska ämnena. Det hade varit intressant att göra en studie utifrån debatten som ständigt är 

gällande estetiska ämnena i förskolan och skolan. Det finns forskare som pekar på att ämnena ska 

ses som egna utbildningsämnen och inte endast som medel till andra ämnen även om det är bra 

hjälpmedel för att lära sig om de ämnena. Det hade även varit intressant att göra en studie utifrån 

observationer kring hur barnen använder ämnena i verksamheten. 

 

.  
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Vi är två studenter som under hösten 2020 läser sista terminen i Förskollärarprogrammet vid 
Högskolan Kristianstad. Vi kommer att göra en studie om Estetiska uttrycksformer som stöd för 
barns tidiga språkutveckling. Studien genomförs som del av vårt självständiga arbete 
(examensarbete) och kommer att publiceras i en examensuppsats. 
 
För att kunna utföra studie skulle vi vilja intervjua några förskollärare och specialpedagoger för 
att samla material. Således undrar vi om det finns några förskollärare och specialpedagoger på er 
förskola som skulle vara intresserade av att delta i studien. 
 
Studien kommer att registreras på Högskolan Kristianstad i enlighet med lagen om hantering av 
personuppgifter (GDPR). Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 
vid intervjuerna. Vilket innebär att ditt deltagande samt det insamlade materialet vi får in kommer 
att behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas till undersökningen. Detta menas att 
uppgifterna kommer hanteras av oss studenter och ingen utomstående får tillgång till materialet. 
När undersökningen är godkänd och publicerad kommer ljudupptagningarna och 
personuppgifterna att raderas. 
 
Vid intresse kommer vi att skicka ut ett missivbrev till de som är intressant att delta i 
undersökningen. Där de får ta del av information samt en samtyckesblankett för dem att fylla i för 
ett medgivande av deltagande. 
 
Vi önskar besked om ett intresse finns under dagen den 16/9. 

 

Vid frågor maila gärna: 

Emma Möller: emma.moller0031@stud.hkr.se 
Emelie Rasmusson: emelie.rasmusson0022@stud.hkr.se 
 

Tack på förhand.  

Med vänliga hälsningar Emma Möller och Emelie Rasmusson 

 

Handledare: Ann-Charlotte Ingschöld 

ann-charlotte.ingschold@hkr.se 
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Bilaga 2 
Information till deltagarna i forskningsstudie om Estetiska uttrycksformer som stöd för barns 
tidiga språkutveckling. 
Datum 10 september 2020 
 
Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som under hösten 2020 läser sista terminen på 
Förskollärarprogrammet. Vi kommer att genomföra en undersökning som en del av vårt 
självständiga arbete (examensarbete). Denna undersökning kommer att publiceras i en 
examensuppsats. Syftet med studien är att synliggöra och undersöka om hur förskollärarna och 
specialpedagogerna uppfattar de estetiska uttrycksformerna i relation till barns tidiga 
språkutveckling. Samt vilken uppfattning förskollärarna och specialpedagogerna har kring 
estetiska uttrycksformer i verksamheten. De estetiska ämnena undersökningen förhålla sig till är 
musik och bild. 
 
Därmed vill vi intervjua dig, som har kunskap, utbildning och erfarenhet i verksamheten som är 
värdefullt för vår undersökning. Att vara med i undersökningen innebär att vi träffas en gång för 
intervju som ta ca 1 timme. Det kommer vara … antal frågor att besvara. Vid intervjuerna 
kommer vi att använda oss av ljudupptagning och anteckningar som därefter kommer att 
transkriberas. Studien kommer att registreras på Högskolan Kristianstad i enlighet med lagen om 
hantering av personuppgifter (GDPR). 
 
Detta är en förfrågan om ditt deltagande i en studie kring Estetiska uttrycksformer som stöd för 
barns tidiga språkutveckling. Vi vill uppmärksamma dig på att allt deltagande är frivilligt och att 
du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. 
 
Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer vid intervjuerna. Vilket 
innebär att ditt deltagande samt det insamlade materialet vi får in kommer att behandlas 
konfidentiellt och kommer endast att användas till undersökningen. Detta menas att uppgifterna 
kommer hanteras av oss studenter och ingen utomstående får tillgång till materialet. När 
undersökningen är godkänd och publicerad kommer ljudupptagningarna och personuppgifterna 
att raderas. 
 
Vi önskar besked om ditt samtycke under vecka…. 
Dina frågor är välkomna och du kan kontakta oss på: 
Emma Möller: emma.moller0031@stud.hkr.se Telefon: 0703–160029 
Emelie Rasmusson: emelie.rasmusson0022@stud.hkr.se Telefon: 070–5494955 
 
Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar Emma Möller och Emelie Rasmusson 

 

Vår handledare på Högskolan Kristianstad är Ann-Charlotte Ingschöld: 
ann-charlotte.ingschold@hkr.se 
 
……………………………………………………………………………………………. 
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Samtycke till deltagande i studien Estetiska uttrycksformer som stöd för barns tidiga 
språkutveckling. 
□ JA, jag har läst informationen och samtycker till att delta i studien Estetiska 
uttrycksformer som stöd för barns tidiga språkutveckling. 
□ JA, jag samtycker till att bli inspelad i samband med studien Estetiska uttrycksformer som 
stöd för barns tidiga språkutveckling. 
  
Datum …………………………. 
 
 
.....................................................................................       
Deltagarens Namnteckning 
  
.....................................................................................     
Namnförtydligande 
 
 
Datum ………………………….                              Datum………….……………….. 
 
 
....................................................................      ...…………………………………………      
Studentens Namnteckning                                          Studentens Namnteckning 
  
......................................................................    .……...…………………………………... 
Namnförtydligande                                                      Namnförtydligande 
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Bilaga 3 
Intervjufrågorna 
 

1) Vilken betydelse har musiken och bilden för dig som pedagog eller specialpedagog i 
verksamheten?   

 
2) Hur skulle du beskriva ditt arbete med de estetiska uttrycksformer som musik och bild i 

verksamheten?  
 

3) Hur ser du på att arbeta med estetiska uttrycksformer som bild och musik för att stötta 
barns tidiga språkutveckling?   

4) Vad tror du musiken och bilden kan ha för betydelse vid språkutvecklingen? Ge gärna 
exempel på erfarenheter som du upplevt? (Om du upplevt några) 

5) Har du använt vänt dig av musiken och bilden i verksamheten som en medveten metod för 
språkutvecklingen?  
 

6) Vad kan du se för utveckling hos barnen när det gäller deras talspråk vid användning av 
musik och bild?  
 

7) Har du uppfattat något problem med att använda er av estetiska uttrycksformer för barns 
språkutveckling i verksamheten?  
 

8)  Vilka möjligheter ser du till att förbättra arbetet med estetiska uttrycksformer för att 
stödja barns språkutveckling?  

 


