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Esthetic paths toward language - An exploratory essay on esthetic 

learning processes impact on language development 

 

My purpose with this essay is to examine the relationship between esthetic learning processes 

and language development to find good practices in my work with multilingual children. In 

my report, I describe a few activities from my work as a preschool pedagogue in a 

multicultural area, with a large group of children where age and knowledge of Swedish varies. 

The background to this essay is the problems I experienced in my work with children´s 

language development in an organization that, in my opinion, is limited by economic factors. 

The questions I poses are about the way esthetic learning processes can help children develop 

their language skills as well as their participation in preschool activities. I also pose the 

question whether there is a connection between the musical ear and children´s development of 

language. Finally, I wonder what abilities I need to have as a pedagogue in order for the 

esthetic learning processes to be language developing. Besides the essay method I have used 

fenomenological-hermeneutical method. I interpret events and meetings in work situations 

and process my practical knowledge by allowing it to meet the different theoretical 

perspectives. In the survey I let the research from the socio-cultural perspective take a central 

place because I found this closely tied up to my research questions. I have come to the 

conclusion that the joyful and creative properties of the esthetic learning processes opens our 

minds to learning and development. In a group with multilingual children the chance 

increases to participate in the preschool activities though esthetic learning processes because 

the children can participate in different ways in addition to the verbal language. In the social 

environment interaction and communication is critical for multilingual children developing 

Swedish as a second language. In this context we use the esthetic languages as cultural tools. I 

have also come to the concusion that music and language have common parameters, which 

means that they follow each other in children´s development. Early in life children develop 

their  musical ear and uses it both in linguistic and musical activities. Finally, I have 

concluded that a group of mixed ages can be an advantage for language development when 

children learn from each other. I aslo conclude that the pedagogues knowledge, experience, 

attitudes and qualities are important for the esthetic learning processes to support the language 

depelopment.  

Keywords: Preschool, language development, multilingualism, esthetic learning processes. 
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Sammanfattning 
 

Mitt syfte med denna essä är att undersöka sambanden mellan estetiska lärprocesser och 

språkutveckling för att hitta väl fungerande metoder i mitt arbete med flerspråkiga barn. I den 

inledande berättelsen skildrar jag ett par aktiviteter från mitt arbete som pedagog på en 

förskola i ett mångkulturellt område, i en stor barngrupp där ålder och kunskaper i svenska 

varierar. Bakgrunden till uppsatsen är de problem som jag upplevt i mitt arbete med barnens 

språkutveckling i en organisation som, enlig min åsikt, begränsas av ekonomiska faktorer. De 

frågor jag utgår från handlar om på vilket sätt de estetiska lärprocesserna kan hjälpa barn att 

utveckla sin språkförmåga samt hur de kan hjälpa flerspråkiga barn till delaktighet i 

förskolans verksamhet. Jag ställer också frågan om det finns ett samband mellan musikaliskt 

gehör och barns utveckling av språket. Slutligen undrar jag vilka förmågor jag behöver ha 

som pedagog för att de estetiska lärprocesserna ska vara språkutvecklande. Förutom metoden 

att skriva essä har jag använt mig av fenomenologisk-hermeneutisk metod. Jag tolkar 

händelser och möten i min arbetssituation och bearbetar min praktiska kunskap genom att låta 

den möta olika teoretiska perspektiv. I undersökningen låter jag forskning från det 

sociokulturella perspektivet ta en central plats eftersom jag i denna funnit kopplingar till mina 

forskningsfrågor. Jag har kommit fram till att de lustfyllda och kreativa egenskaperna hos de 

estetiska lärprocesserna öppnar våra sinnen för utveckling och lärande. I en grupp med 

flerspråkiga barn ökar chansen till delaktighet i aktiviteterna med hjälp av estetiska 

lärprocesser eftersom barnen kan delta på olika sätt utöver det verbala språket. I den sociala 

omgivningen på förskolan finns det samspel och den kommunikation som är avgörande för de 

flerspråkiga barnens utveckling av svenska som andraspråk. I denna kontext använder vi de 

estetiska språken som kulturella redskap. Jag har också kommit fram till att musik och språk 

har gemensamma parametrar som innebär att de följs åt i barnens utveckling. Barn utvecklar 

tidigt i livet sitt musikaliska gehör och använder detta både i språkliga och musikaliska 

aktiviteter. Slutligen har jag kommit fram till att en åldersblandad barngrupp kan vara en 

fördel för språkutvecklingen då barnen kan lära av varandra. Jag kan också konstatera att 

pedagogens kunskaper, erfarenheter, förhållningssätt och egenskaper spelar stor roll för att de 

estetiska lärprocesserna ska vara språkutvecklande.  

Sökord: Förskola, språkutveckling, flerspråkighet, estetiska lärprocesser. 
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Berättelsen 

Stora samlingen 

”Nu är det dags för samling!” ropar jag med en mjuk och inbjudande röst till barnen som just 

lämnats av sina föräldrar inne på avdelningen. Det är morgon och ute singlar snöflingorna 

sakta i luften. De vita väggarna reflekterar det kalla vinterljuset som faller in genom fönstret 

på barnen som leker med tågbanan i bygghörnan. Det råder aktivitet i alla vrår men på det 

lugna sätt som hör morgonen till. Nadja tittar nyvaket upp från pusslet när jag ropar och möter 

undrande min blick medan Samir och Nikos fortsätter att bygga med de färggranna 

legobitarna på sitt bygge vid legobordet. Det känns som de inte har förstått vad jag sagt, 

tänker jag och känner ett sting av otålighet. Vi har ju samling varje dag vid den här tiden så 

barnen borde ha lärt sig den rutinen, tänker jag. Jag står där i dörren till samlingsrummet med 

fruktfatet i ena handen och gitarren i den andra. ”Kom nu, det är dags för samling och vi ska 

äta frukt tillsammans!” ropar jag bestämt med ett mörkare och skarpare tonläge som jag inte 

känner mig riktigt bekväm med. 

Nu lyssnar barnen och när de ser gitarren verkar det som att de förstår vad som är på gång. 

Några barn går lite motvilligt med mig in medan Nikos och Sarah kommer skuttandes in på 

samlingsmattan och tränger sig in på var sin sida om mig. I ett försök att spela på gitarren drar 

de ut strängarna och släpper sedan med ett klirrande skratt. ”Så ja, nu låter ni gitarren vara, 

den blir ostämd när ni drar i strängarna!” säger jag med en bestämd ton och spänner ögonen i 

Nikos som besvarar med ett nonchalant men bländvitt leende. Jag ser rackarspelet i hans 

svarta pepparkornsögon. Min kollega Anna suckar och lägger lugnt sin arm runt Sofia som 

har svårt att sitta stilla i samlingsringen. Sofia sprattlar med benen och vrider på sitt 

brunlockiga huvud. Hennes blick söker sig mot nallen hon just serverat frukost till i hemvrån. 

De tjugotvå barnen som jag ser framför mig på den gröna samlingsmattan är ingen homogen 

grupp utan en brokig samling individer med olika språkliga och kulturella ryggsäckar. De är 

mellan 3-5 år och har alla ett annat modersmål än svenska. Det är en stor spridning i gruppen 

när det gäller den svenska språknivån. Svarta krulliga kalufser och blonda hårtestar om 

vartannat. Jag ser de mörka allvarsamma blickarna och de ljusa blå-grå ögonen som blänker i 

skenet från fönstret, som alla antyder en förväntan. Vad ska vi göra idag? 

Här sitter jag nu med gitarren i knät. För mig som är uppvuxen i en miljö av ständigt flödande 

musik är det musikaliska uttrycket självklart. Att musicera är som att andas, något naturligt 
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och ständigt närvarande. Jag greppar D-dur med min vänstra hand på gitarrens hals och drar 

med högra tummen över strängarna och låter mitt gehör hitta starttonen för vår samlingssång. 

Jag släpper magmusklerna, låter luften strömma in och börjar sjunga: ”Välkommen till vår 

samling, hur mår du idag?” och alla sjunger med efter bästa förmåga. Jag lägger märke till att 

några av barnen nynnar med i sången men verkar har svårt att uttala orden, trots att vi sjunger 

denna sång varje dag. Mina tankar flyger iväg och jag rannsakar mig själv, kanske borde jag 

sjunga sången sakta, strof för strof och förklara vad varje ord betyder igen? Jag vet att alla 

avdelningar på förskolan använder samma sång och barnen måste väl ändå har lärt sig den på 

sin gamla avdelning, där de skolades in som ettåringar? Men varför sjunger de då inte alla 

orden, undrar jag medan jag slår an det avslutande ackordet på gitarren. 

På samlingen pratar vi om vilken veckodag, månad och årstid det är. Det är mest 

femåringarna som tar ordet och förklarar att det är vinter för att det är kallt ute och snö på 

marken, men när vi sjunger vädersången är fler barn engagerade. De flesta sjunger och nästan 

alla gör rörelserna med händerna: ”Jag öppnar fönstret och tittar ut, hej vädret här är jag, hej 

vädret här är jag och det är kallt idag…”. Jag känner mig bättre till mods när jag ser att hela 

gruppen är med på noterna. Det glimmar till i Nadjas ögon, hon som ofta har en nollställd 

blick. Jag ser att hon tycker att sång och musik är roligt, men blir hon verkligen hjälpt i sin 

verbala språkutveckling av det här, tänker jag och lägger ner gitarren på golvet bakom mig. 

Nadja är ett av de barnen som jag oroar mig mest för. Hon har ett litet svenskt ordförråd och 

är blyg och tillbakadragen. När hon blir ledsen fylls hennes mörka ögon med tårar men hon 

kan inte förklara på svenska vad som har hänt och det tynger mig att jag inte förstår vad hon 

säger. Jag vill ju hjälpa henne att kommunicera med sin omgivning men jag förstår inte 

hennes modersmål.  

Samlingen fortsätter med att Sarah, som är fem år, ivrigt berättar att hon varit i simhallen och 

det blir ett samtalsämne som engagerar flera barn. Men långt ifrån alla barn är med i samtalet, 

bara de som behärskar språket och vågar prata inför gruppen. Nadja sitter tyst och ihopkrupen 

och tittar med stora blanka ögon på Sarah som glatt berättar att hon just lärt sig simma med 

ärmpuffar. Sofia börjar nu kasta sitt brunlockiga huvud hit och dit för att sedan börja åla sig 

på golvet och ur hennes mun kommer höga tjut som skär som rakblad i öronen. Kollegan 

Anna försöker hålla henne tillbaka i ett försök att sätta henne i sin famn men flickan krånglar 

sig bångstyrigt ur Annas grepp. Oron sprider sig i barngruppen och fler barn börjar skruva på 

sig. Samir har suttit och snurrat på sin rumpa medan Sarah berättat om simhallen. Han ser 

detta som ett perfekt tillfälle att smita och kryper snabbt iväg på alla fyra ut från 



6 
 

samlingsrummet med sikte på sitt legobygge. Han har själv inte lärt sig simma och är 

knappast intresserad av att lyssna på Sarahs simäventyr. Jag känner att jag håller på att tappa 

greppet både om samlingen och mitt eget fokus. Tankarna börjar irra runt i huvudet och jag 

känner hur klumpen i magen gör sig påmind igen. Hur ska jag få alla barn i den här spretiga 

gruppen att utvecklas språkligt, suckar jag för mig själv och avslutar samlingen med att dela 

ut frukten.  

 
Lilla samlingen 

Idag har vi bestämt att vi ska dela in barnen i två samlingsgrupper efter språknivå för att skapa 

bättre förutsättningar för alla barn att bli delaktiga i aktiviteterna. Jag samlar min grupp, de 

yngre barnen, i läsrummet och börjar samlingen med vår samlingssång. Jag frågar sedan 

barnen om de vet vilken veckodag och vilket väder det är idag. Först blir det helt tyst och 

sedan säger Selma med en tyst och osäker röst: ”fredag”. Jag uppmuntrar henne eftersom hon 

är den enda som vågar svara på frågan och förklarar att det är fredag i morgon, idag är dagen 

innan fredag. Ingen av barnen vet vilken dag jag syftar på så jag talar om att det är torsdag 

och att vi får soppa till lunch i matsalen, för det får vi alltid på torsdagar. Sofia klappar sina 

händer och skiner upp och säger: ”Soppa!”. Hon brukar ha svårt med uttalet och det är inte 

alltid jag förstår vad hon säger. Sofia är som en vulkan med små och stora utbrott. Hennes 

frustration över att inte kunna uttrycka sig väller då och då över som flytande magma. Jag 

trevar mig ofta fram och försöker tolka vad hon menar med sitt otydliga uttal och yviga 

kroppspråk men idag förstår jag att hon ser fram mot sopplunchen.  

Jag trevar mig vidare i samlingen tillsammans med barnen för att hitta det som får dem att bli 

intresserade och vi landar i djurens värld. Vi pratar om olika djur, vilken färg de har och 

sjunger sånger om björnen, katten och krokodilen. Jag kompar på gitarren och alla barnen är 

med och härmar djurens läten och sjunger sångerna som de kan sedan tidigare. Till och med 

Nadja verkar ha förstått sammanhanget och hon börjar smyga som en smäcker katt och jamar 

glatt ikapp med Sofia som leker att hon har klor och klöser på mattan. Jag känner en ljus 

strimma av hopp då jag märker att jag fått med mig barnen i den gemenskap som jag 

eftersträvar i samlingen. Vi använder många språkliga uttryck tillsammans i vår längtan efter 

att förstå varandra och idag verkar det faktiskt fungera. 

Det slår mig plötsligt att dessa barn faller bort helt då vi har stora samlingar med 

femåringarna, eftersom de äldsta barnen är motorerna i aktiviteten. De ligger på en högre 
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språknivå då de har utvecklat både språklig förståelse och det verbala uttrycket. Nadja och 

hennes kamrater i den lilla samlingen hamnar helt enkelt i skuggan av femåringarnas 

utvecklade språk. Jag anar att de varken förstår sammanhanget eller innehållet i deras 

berättelser, kanske bara något enstaka ord här och där. Det är klart att barnen tappar 

koncentrationen när de inte förstår vad som händer i samlingen. Jag funderar vidare över detta 

och tar upp mina synpunkter med kollegorna på vårt reflektionsmöte samma dag. 

Anna och min tredje kollega Jelena lyssnar på vad jag har att berätta och håller med om att 

barngruppen är svår att arbeta med i hel grupp. Vi bestämmer oss för att fortsätta att skapa 

möjligheter för att arbeta i små grupper men då påminner Anna mig om att det saknas 

personal på de andra avdelningarna. Det innebär att vi måste hjälpa dem och då försvinner 

möjligheterna att arbeta i små grupper idag. Samma sak gäller då jag är tjänstledig för studier 

två dagar i veckan. Förskolan har fyra avdelningar med 70 barn och det är inte alltid de andra 

avdelningarna kan släppa iväg en pedagog för att förstärka vår avdelning.  Att ta in vikarier är 

inte vanligt på vår förskola eftersom cheferna säger att kommunens budget inte håller för 

detta. Jag suckar och inser att vi befinner oss i ett riktigt moment 22, hur vi än vrider och 

vänder på vår situation så finns det inte organisatoriska förutsättningar för att till fullo 

tillgodose barnens språkliga utveckling. 

 
Läsvilan 

Vi har precis avslutat lunchen i matsalen och jag förbereder mig för läsvilan med de barn som 

inte sover på förskolan. Det är främst 5-åringarna men även några av 4-åringarna som Nadja 

och Nikos. Eftersom det är svårt att hitta böcker som passar barnens olika språknivåer har jag 

idag en annan idé för denna stund. Med säker hand från min tid som konstpedagog och 

bildlärare, plockar jag fram en rulle med ritpapper, blyerts- och färgpennor. Vi sätter oss på 

madrassen i läsrummet. Sarah frågar vetgirigt vad vi ska göra medan Nadja sitter intill väggen 

med en undrande blick. Jag tejpar fast det stora pappret på golvet och berättar för barnen att vi 

ska göra en berättelse tillsammans. ”Vad ska sagan handla om?” frågar jag. ”Ett träd!” säger 

femåriga Isabella. ”En lönn!” säger Teodor som också är 5 år. Vi har tidigare pratat om träd 

och att trädens blad ser olika ut och att träden har olika namn. ”OK, det var en bra idé!” säger 

jag och börjar berätta sagan. ”Det var en gång ett träd, en lönn som stod i skogen helt ensam. 

Är det någon av er som vill rita trädet på pappret?” Isabella och Theodor, som kom med idén, 

börjar rita trädet i mitten på pappret. De är ivriga och vill skriva Sagan om trädet och sätter 
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igång att ljuda och fråga mig om bokstäverna. De är i full färd att utveckla sin literacitet med 

både bild- och textspråket. Nadja och Nikos kryper närmare femåringarna och tittar nyfiket på 

vad de gör.  

Jag fortsätter att fråga barnen om berättelsens figurer och ber dem rita dem. Jag är noggrann 

med att alla ska få möjlighet att vara med, även de tysta eller blyga barnen som jag misstänker 

ligger efter i språket, som Nadja och Nikos. Nadja tar en krita i sin hand och ser med en 

bedjande blick på mig. Jag frågar om hon vill rita något och hon svarar: ”Katt”. ”Vilken bra 

idé Nadja, rita din katt där du vill att den ska vara!” svarar jag överlycklig över att hon verkar 

förstå handlingen genom det gemensamma bildskapandet. Jag har både erfarenhet och en 

stark tro på att barn behöver få hjälp att utveckla sitt bildspråk. Det är viktigt för både 

självkänslan och identiteten att hitta olika uttrycksätt. Kanhända är detta extra viktigt för ett 

barn som Nadja som verkar befinna sig i ett språkligt mellanrum, där modersmålet är väl 

förankrat men det svenska språket ännu inte blommat ut, tänker jag.  

Alla barnen sitter nu på golvet vid pappret och de ritar eller skriver. Isabella samtalar med 

Theodor om hur de ska fortsätta sagan om trädet. De vänder sig också till Nadja och Nikos 

och frågar om de också vill att djuren ska få bo i ett hus under trädet. Nadja och Nikos tittar 

undrande på pappret och sedan på de andra barnen. Isabella upprepar sin fråga och då nickar 

Nadja som svar.  

Alla barn är delaktiga på något sätt och jag känner mig varm inombords när min kollega 

kommer för att byta av mig för rast. Till och med Nadja verkade förstå sammanhanget och 

tänk vad fint de samarbetade runt sagan och bilderna. Det här måste vi fortsätta att reflektera 

över i arbetsgruppen tänker jag och följer doften av nybryggt kaffe i korridoren.  

 

Självreflektion 

Fröet till denna uppsats såddes för ett år sedan. Jag och mina dåvarande kollegor hade under 

en termin arbetat med en grupp femåringar med stor spridning i språkkunskaper. Vissa barn 

pratade tre språk hemma och svenska på förskolan medan några hade svenska som 

modersmål. Dessa barn hade ett stort intresse för språk och olika kulturer. Vi följde deras 

intressen och skapade utmaningar i deras lärande. Dans och musik var stora intressen hos 

barnen och vi lärde oss dansa både salsa, afrikansk dans och svensk folkdans. Vi lyssnade på 
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folkmusik från deras föräldrars hemländer. Vi använde även musik och dans som estetisk 

lärprocess i vårt naturvetenskapliga vattenprojekt. Jag upplevde det som att de estetiska 

uttrycken blev språkliga länkar mellan barnen på deras väg att erövra svenska språket som ett 

gemensamt språk. Vi såg de estetiska lärprocesserna som naturliga delar i en pedagogisk 

verksamhet där barnen hade olika språkkunskaper och kulturella erfarenheter att dela med 

varandra.  

När barnen skulle börja i förskoleklass ville lärarna på skolan att vi skulle beskriva hur vi 

hade arbetat med språk, matematik, naturvetenskap och det sociala samspelet. Jag skrev ner 

detta och lämnade texten till läraren då vi gjorde ett besök i förskoleklassen med barnen. I 

skriften beskrev jag hur vi arbetat med dessa ämnen på olika sätt med hjälp av estetiska 

lärprocesser. Läraren ögnade snabbt igenom texten och utbrast: ”Jaha, har ni jobbat mycket 

med skapande för att barnen har språkliga brister eller?” Hennes uttalande var knappast 

positivt utan anklagande och hade en nedvärderande ton. Jag visste inte vad jag skulle svara 

henne eftersom jag och mina kollegor såg på dessa barn som språkrika, även om det svenska 

språket inte låg på samma nivå som hos barn med svenska som modersmål. Jag minns att jag 

kände mig anklagad och ifrågasatt och då föddes tanken på att ta reda på mer om de estetiska 

lärprocessernas påverkan på barns språkutveckling i förskoleåldern.  

Jag är uppväxt i en miljö där de estetiska ämnena varit viktiga. Båda mina föräldrar var 

musiklärare och utövade musik både i sitt yrke och på sin fritid. Musiken fanns överallt 

runtomkring oss både i hemmet och bland de människor som vi umgicks med. Jag fick tidigt 

möjligheter att ta del av musikundervisning i den kommunala musikskolan som körsång och 

instrumentalspel i orkestrar. Jag dansade balett och jazzdans och satsade på utbilda mig till 

danspedagog. När jag kommit in på Danshögskolan i Stockholm drabbades jag av en skada 

och började istället utveckla andra estetiska uttryck. Jag gick på konstskola där jag fick 

möjlighet att utveckla mitt bild- och formskapande och vidareutbildade mig till konstpedagog. 

Jag har sedan dess arbetat pedagogiskt på olika sätt och använt mig av mina erfarenheter inom 

de estetiska ämnena, både inom skolan, förskolan samt på olika konstmuséer. Mitt eget 

förhållande till de estetiska ämnena har präglat min syn på barns lärande. Det känns naturligt 

för mig att barn ska få möjlighet att uttrycka sig med sång och musik, dans och rörelse, bild 

och form. Som förskollärare har min målsättning varit att integrera de estetiska uttrycken i 

verksamheten och öppna dörrar till ett skapande flöde som jag själv har fått uppleva som barn. 
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Jag befinner mig i en situation som är svår att hantera för mig som pedagog. Mitt dilemma 

handlar om denna åldersblandade grupp där barnen har mycket olika behov för sin 

språkutveckling och att jag känner att vi inte kan ge barnen det de behöver. När jag började 

jobba på den här förskolan för ett par år sedan blev jag placerad i en grupp med femåringar. 

Under åren har situationen för förskolan förändrats i och med att kommunen införde systemet 

med den raka köordningen. Det innebär att förskolorna måste erbjuda det barn som står först i 

kön en förskoleplats, oavsett ålder och vilken avdelning det finns lediga platser på. Att ha 

grupper med ett bredare åldersspann gynnar alltså förskolornas ekonomi eftersom de lättare 

kan placera barnen i dessa grupper som 1-3 år samt 3-5 år. Jag anser att verksamhetens 

kvalitet har försämrats genom detta system. Barn i olika åldrar har olika behov och barn med 

svenska som andraspråk har ytterligare behov som förskolan bör kunna tillgodose. Om 

behoven är fler behövs fler pedagoger men det är inte självklart för verksamhetens huvudman. 

För mig verkar det som vi sitter fast i ett ekonomiskt system som vi inte kan påverka men som 

påverkar oss varje dag i vårt arbetsuppdrag.  

 

Syfte och frågor 

Under min tid med denna barngrupp har jag lagt ner mycket tankekraft och reflektionstid på 

att fundera över hur vi ska hitta arbetssätt som gagnar alla barn i gruppen att utvecklas utifrån 

sin språkliga nivå. Jag har upplevt det som att vissa barn hamnar mellan stolarna i sin 

språkutveckling innan de har kommit till den nivån då de kan delta verbalt i aktiviteter på 

svenska. Mitt sätt att skapa möjligheter för dessa barn har varit att infoga estetiska ämnen i 

verksamheten. Kan man inte samtala verbalt på samma språk finns det möjligheter till 

kommunikation via de estetiska språken, enligt min uppfattning. Men vad är det egentligen 

som händer med barnen och med mig som pedagog när jag använder estetiska lärprocesser i 

verksamheten?  

Syftet med denna uppsats är alltså är att jag vill undersöka sambandet mellan de estetiska 

lärprocesserna och barns språkutveckling. Då jag värnar om de flerspråkiga barnens 

möjligheter att lära sig svenska, vill jag hitta så effektfulla sätt som möjligt för att bli en bättre 

pedagog inom detta område. Genom denna undersökning vill jag också skaffa mig teoretiska 

argument som stärker mitt arbetssätt med estetiska lärprocesser för att kunna upplysa andra 

pedagoger inom förskolans värld om de estetiska lärprocessernas betydelse för 

språkutvecklande arbete.  
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 På vilket sätt kan estetiska lärprocesser hjälpa barn att utveckla sin verbala 

språkförmåga? 

 Hur kan de estetiska lärprocesserna hjälpa flerspråkiga barn i deras delaktighet i 

förskolans verksamhet? 

 Finns det ett samband mellan det musikaliska gehöret och förmågan att lära sig ett 

språk? 

 Vad är det för några förmågor som jag som pedagog behöver ha för att de estetiska 

lärprocesserna ska vara språkutvecklande? 

 

Metoder och anknytning till teorier 

Fenomenologi och hermeneutik 

De metoder jag använder mig av i min essä är fenomenologi och hermeneutik. Bernt 

Gustavsson, filosofie doktor i idéhistoria och lärare vid Linköpings universitet, skriver att 

fenomenologi har att göra med vardagskunskap. Han menar att ”all kunskap börjar i vårt 

vardagliga liv och ska kunna återföras dit, så också den vetenskapliga” (Gustavsson 2000, 

s.72). Genom att bearbeta min praktiska kunskap och låta den möta flera teoretiska perspektiv 

i den vetenskapliga världen, kan jag sedan återkoppla den till min vardag på förskolan. 

Förhoppningsvis har jag då utökat min kunskap så att den kan berika mig i mitt arbete som 

förskollärare. Gustavsson skriver också att fenomenologerna ser verkligheten som ”skapad av 

människans uppfattningar, tolkningar av verkligheten, genom mänskliga möten och 

kommunikation” (Gustavsson 2000, s.79). Det är utifrån mina upplevelser och tolkningar som 

jag skriver denna essä. De möten som sker i min vardag med barnen och kollegorna är delar 

av den kommunikation som är utgångspunkten för min tolkning och som är kärnan i min 

berättelse. Från ett fenomenologiskt perspektiv menar Gustavsson att vi upplever världen 

genom våra sinnen och att ”kroppen blir det centrala för vår förståelse av världen” 

(Gustavsson 2000, s.74-75). Mina upplevelser och erfarenheter finns inom mig, lagrade i min 

kropp och det är genom att lyfta upp dessa till ytan som jag belyser min praktiska kunskap. 

Fredrik Sveneaus är professor i den praktiska kunskapens teori vid Södertörns högskola. Han 

menar att fenomenologin har att göra med upplevelser medan hermeneutikens perspektiv är 
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tolkningsbaserade (Sveneaus 2003, s.15). Jag gör en fenomenologisk undersökning och det är 

hur jag tolkar fenomenet estetiska lärprocessers påverkan på språkutveckling som kopplar 

min metod till hermeneutiken. Det innebär att jag tolkar både mina upplevelser och andras 

vetenskapliga texter.  Min målsättning är att förstå hur andra tänker för att utveckla mina egna 

tankar kring mina frågor. Det är genom tolkning och förståelse som jag vill skaffa mig mer 

kunskap inom området estetiska lärprocesser och barns språkutveckling.  

 

Essän som metod 

Att skriva en essä är i sig också en metod. Maria Hammarén, docent i yrkeskunnande och 

teknologi, har en bakgrund inom journalistik och litterär gestaltning. Hon menar att 

”skrivande kan vara en metod både för reflektion och för att synliggöra erfarenhetsgrundad 

kunskap” (Hammarén 2005, s. 17). Reflektionen är med andra ord en viktig ingrediens i 

metoden att skriva en essä. Hammarén beskriver essäskrivande på följande sätt:  

Kreativitet handlar nämligen alltid om ett möte, ett meningsskapande, en process där 

människans olika förmågor griper tag i varandra. Det kan ske inom en grupp eller inom 

individen själv. Inte minst kan det vara frågan om ett möte mellan teori och praktik – mellan ett 

nytt förslag och kunskapen om den praktiska verksamheten. (Hammarén 2005, s. 10)  

 

Jag skriver en essä där jag utgår från min egen erfarenhet och reflekterar över mina förmågor 

som pedagog. Jag behandlar både processer inom mig själv och i barngruppen. Lotte 

Alsterdahl är arbetslivsforskare och docent i den praktiska kunskapens teori vid Södertörns 

högskola. Hon menar att en essä kan i sig ses som en estetisk lärprocess då gestaltningen av 

en berättelse är en slags komposition som rör sig i fältet mellan praktisk erfarenhet, 

konstnärligt utförande och vetenskap (Alsterdahl 2014, s.49-50). Essän som utforskande 

skrivsätt innefattar en stor portion kreativitet precis som en skapande process inom det 

konstnärliga området. Metoden innebär att jag använder mig av min kreativitet och min 

praktiska kunskap. Samtidigt kräver detta ett vetenskapligt förhållningssätt med koppling till 

teorier för att skapa validitet till min text. 

De personer jag beskriver i min berättelse är anonymiserade och har fingerade namn. Vissa 

personer bär drag från olika människor som jag mött i mitt arbete och jag har varit noggrann 

att förvränga deras utseende, ursprung, språktillhörighet och karaktärer.  
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Undersökning 

Språkutveckling och estetik 

Vad är det för process som sätts igång hos barnen när jag erbjuder dem att använda sitt 

bildspråk för att berätta en saga? Någonting i denna process öppnar dörrar till initiativ och 

kommunikation med varandra och med mig. I mötet mellan oss kan ett samspel utvecklas 

genom olika språkliga uttryck. För mig personligen är bildskapande lustfyllt och kanhända 

sprider jag denna positiva känsla till barnen. I Läroplan för förskolan Lpfö 98 – reviderad 

2010 finns riktlinjer om att förskolans verksamhet ”ska främja leken, kreativiteten och det 

lustfyllda lärandet” (Läroplan för förskolan Lpfö 98 – reviderad 2010, s.9). Är det just det 

lustfyllda i aktiviteten med Sagan om trädet som öppnar dörrar för ett språkligt samspel? 

Kanske kan det vara så att man lär sig mer om man upplever något som lustfyllt och roligt. 

Musikpedagogen Mallo Vesterlund har arbetat mycket med musik i förskolan. Hon menar att 

”det är den delade glädjen som är allra viktigast under musikstunderna. Dels för upplevelsen i 

sig, men också för att den språkliga processen tar fart och för att man lär sig när man har 

roligt” (Vesterlund 2012, s.19). Jag tolkar detta som att det finns en koppling mellan den 

glädje barnen upplever tillsammans och den individuella språkutvecklingen. Kanske har min 

musikalitet och mitt sätt att sjunga också betydelse för att förmedla glädje i sångstunderna. 

Om jag fyller aktiviteten med mening och lust förmedlar jag också denna sinnesstämning till 

barnen.  

De estetiska lärprocesserna må vara lustfyllda men problemet, som jag ser det, är hur jag ska 

vara säker på att de är språkutvecklande? Lev Semjonovitj Vygotskij var psykolog och 

forskare som utvecklade estetiska och kulturhistoriska teorier (Lindqvist 1999, s. 7). 

Psykologen Leif Strandberg har i sin bok Vygotskij i praktiken, tolkat Vygotskijs teorier och 

skriver att ett kännetecken för lärande och utvecklande aktiviteter är kreativitet (Strandberg 

2006, s.12). Den kreativa ingrediensen i de estetiska lärprocesserna skulle alltså, enligt detta 

resonemang, kunna hjälpa språkutvecklingen på traven. Som jag uppfattar detta är 

kreativiteten och lusten således viktiga byggstenar i barnens lärande. Om jag lyckas med att 

skapa en kreativ miljö och förmedlar den lust jag själv känner för de estetiska uttrycken finns 

det troligtvis en bra grund, men vad krävs det mer för att aktiviteterna ska vara 

språkutvecklande? Ingrid Lindahl och Marie-Louise Hjort är lektorer i pedagogik vid 

Högskolan i Kristianstad. I förordet till Sandra Smidts bok Vygotskij och de små och yngre 

barnens lärande skriver de att ”kommunikation, delaktighet och gemenskap utgör 
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nyckelbegrepp för barns utveckling” (Smidt 2010, s.11). Jag bjuder in barnen till att delta i ett 

gemensamt berättande av Sagan om trädet, där bildspråket fungerar som stödjande verktyg. 

Jag är mån om att alla barn ska delta i denna gemenskap. För mig känns det som deltagandet i 

sig är nyckeln till lärandet och jag vill både se och höra att barnen deltar för att aktiviteten ska 

kännas meningsfull för mig som pedagog. Frågan är om alla barn, oavsett språklig nivå, 

verkligen är delaktiga och i sådana fall hur? Anne Kultti, förskollärare och lektor vid 

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet, har 

intresserat sig för hur flerspråkiga barn erbjuds deltagande i gemensamma aktiviteter i 

förskolan. Hon hänvisar till läroplanen som säger att alla barn har rättighet till delaktighet i 

förskolans verksamhet men ifrågasätter om barnens kunskaper i svenska, deras ålder och 

initiativförmåga är avgörande för detta deltagande (Kultti 2014, s.21). Jag ser en koppling till 

Nadja då jag tänker på hennes bristande svenskakunskaper och blyghet. Vad behöver jag göra 

för att erbjuda henne delaktighet? Utifrån Kulttis resonemang blir jag som pedagog mycket 

viktig för Nadjas delaktighet i de gemensamma aktiviteterna. Jag undrar vilka förmågor jag 

som pedagog bör ha för att hon ska erbjudas samma möjligheter till delaktighet och 

utveckling som de andra barnen med högre språknivå och initiativförmåga. Jag kommer att 

återkoppla till pedagogens roll och förmågor senare i min essä. 

 

Den sociala omgivningen 

Barnen vistas i förskolans miljö större delen av sin vakna tid på dygnet därför är denna plats 

central för barnens sociala utveckling. Det är på förskolan som barnen har chans att knyta an 

och samverka med andra barn och vuxna. För en del av de flerspråkiga barnen är förskolan 

den enda miljö där de kan praktisera det svenska språket och därför har förskolan en stor 

betydelse i dessa barns språkliga utveckling. Pedagogen är delaktig i hur barnets omgivning är 

utformad och kan organisera verksamheten så att barnen får tillgång till aktiviteter i olika 

grupper, små och stora. ”Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk 

eller tänkande” menade Vygotskij som forskat om barns utveckling och lärande (Vygotskij 

1999, s.10). Enligt Vygotskijs resonemang är den sociala omgivningen livsviktig för ett barns 

utveckling av språk och tänkande. Att vara i ett sammanhang med andra människor är en 

grundläggande förutsättning för språklig och intellektuell utveckling hos det enskilda barnet. 

Förskolans miljö borde därför vara guld värd för utveckling och lärande, där gruppen utgör 

lärandemiljön för det enskilda barnet. Detta har även Strandberg berört i sin tolkning av 
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Vygotskijs teorier. ”Vygotskij menade att de inre processer – det som finns inuti huvudet – 

har föregåtts av yttre aktiviteter tillsammans med andra, med stöd av hjälpmedel, i specifika 

kulturella miljöer” (Strandberg 2006, s.10). Enligt detta resonemang deltar barnen i en 

gemensam språklig process i Sagan om trädet som sedan bearbetas individuellt. Hjälpmedlet 

är bildspråket som fungerar som kulturellt redskap, vilket jag kommer att återkomma till 

senare i min text.  

Det är omöjligt för mig som pedagog att ha insyn i varje barns individuella språkliga process. 

Med hjälp av dessa teorier kan jag ändå känna tilltro till att det sker en utveckling hos varje 

barn, trots att jag i stunden inte alltid märker det. Vygotskij har utvecklat teorier om det inre 

och yttre språket. Han menar att ”människan kommunicerar även när hon är ensam” 

(Vygotskij 1999, s.13). Med tanke på föregående resonemang om hur viktig den sociala 

omgivningen är för barnets språkutveckling kan detta påstående ses som motsägelsefullt. Jag 

tolkar det inre språket som de ord vi tänker inom oss och det yttre språket som de ord vi 

kommunicerar med vår omgivning. Det pågår hela tiden kommunikation inom oss och den 

avstannar inte för att vi är ensamma. Vygotskij menar att det inre språket skiljer sig från det 

yttre språket och att tankarna i det inre språket omstruktureras när de blir till ord i det yttre 

språket. Det inre och yttre språket har alltså olika strukturer (Vygotskij 1999, s.462). 

Vygotskij menar också att det inre språket representerar ”ett tänkande i rena betydelser” 

(Vygotskij 1999, s.463). Jag leker med tanken att kunna avläsa vad Nadja tänker inom sig när 

hon följer de andra barnens dialoger i samlingen med sina mörka och blanka ögon. Jag undrar 

om hon tänker på sitt modersmål eller på svenska? Kanske formulerar hon meningar eller är 

det bara enstaka ord som står för betydelsen i hennes tankar. Kanhända att det är bilder och 

känslor som rör sig i hennes tänkande, bilder laddade med känslomässig betydelse. Roger 

Säljö är professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han har 

forskat om lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. Han menar att det inre språket, eller det 

inre samtalet som han definierar det, kan likställas med hur vårt tänkande fungerar. Han syftar 

på att ”de redskap som vi använder när vi tänker kommer ur samtal och kollektiva aktiviteter, 

men att samtalspartnern i detta fall är personen själv”(Säljö 2005, s.42). Säljö har alltså 

samma uppfattning som Vygotskij om att de inre processerna tar avstamp i den 

sociokulturella kontexten. Samspelet på samlingen och läsvilan är med andra ord en 

förutsättning för Nadjas tanke- och språkutveckling. Hennes tankar har förgrott i de 

gemensamma språkliga aktiviteterna. Även om Nadja inte säger så mycket är hon närvarande 

med sina sinnen och tankar. Det är hennes sätt att delta i gruppens aktivitet och utifrån 
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ovanstående resonemang en viktig fas i Nadjas språkliga utveckling. Kultti har forskat om 

flerspråkiga barns delaktighet i förskolans aktiviteter. Hon menar att ”barn kan delta i samtal i 

grupp även genom att observera, lyssna och peka…” (Kultti 2014, s.74). Detta ger mig en 

tanke om att barn som Nadja, som oftast sitter tyst och tittar på när andra barn tar plats i 

aktiviteterna, troligtvis är med i samtalet genom att lyssna och observera vad som händer. Min 

önskan har varit att alla barn ska delta muntligt för att ge mig ett kvitto på att de har deltagit 

och att aktiviteten har varit språkligt utvecklande för dem. Med dessa teorier och resonemang 

inser jag att barn kan delta på olika sätt i vilket ger mig tillförsikt i mitt arbete med den 

brokiga barngruppen där behoven och förkunskaperna skiftar.  

Nadja är alltid närvarande och uppmärksam på vad som händer runtomkring henne. Jag 

undrar hur det egentligen går till när hon och de andra flerspråkiga barnen lär sig svenska i 

förskolans verksamhet. Forskning visar att flerspråkiga barn i förskoleåldern lär sig 

andraspråket på ett annat sätt än de lär sig modersmålet och hur de lär sig ett andra språk i 

vuxen ålder. Ord och uttryck är enheter som utvecklas i kommunikation och det man gör i 

nuet tillsammans med andra människor. Kontexten är således avgörande för ett barns 

utveckling av ett andraspråk i förskoleåldern (Kultti 2014, s.20). Denna kontext är enligt detta 

resonemang en nyckel till barnens språkutveckling och det stämmer också överens med 

Vygotskijs syn på den kulturella miljöns betydelse för barns utveckling. Jag tolkar den 

kulturella miljön som det vi gör tillsammans på förskolan. Detta innefattar den 

kommunikation som finns i de möten som sker i barngruppen som i samlingen och läsvilan. 

Kommunikationen sker med hjälp av olika språk, verbala och estetiska, och är de kontexter 

där de flerspråkiga barnens språkutveckling sker. I min berättelse gjorde jag den upptäckten 

att den lilla samlingen fungerade bättre för de språksvaga barnen. I en liten grupp får barnen 

ett större talutrymme och chansen är större att de vågar ta initiativ till kommunikation, jämfört 

med samling i stor grupp. Jag inser att det gäller att förskolan kan erbjuda barnen att delta i 

små grupper. Tyvärr upplever jag på min arbetsplats att det är arbetet i små grupper som 

stryker på foten när personaltätheten krymper och barngruppernas storlek ökar. Detta oroar 

mig och får mig att tvivla på förskolans ställning som framtidens språkutvecklande arena. Så 

länge de ekonomiska förutsättningarna begränsar verksamheten finns det skäl att förhålla sig 

kritisk till hur förskolan ska kunna förverkliga de mål som står i Läroplan för förskolan Lpfö 

98 – reviderad 2010.  
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Mediering och kulturella redskap i estetiska lärprocesser 

I aktiviteten Sagan om trädet är den sociala och kulturella omgivningen en del av själva 

lärandet. Omgivningen är en förutsättning för att barnen ska utveckla sitt samspel och språk. 

Jag har tidigare beskrivit bildspråket som ett kulturellt redskap. Vad innebär egentligen detta? 

Sandra Smidt är lärare och författare som specialiserat sig på de tidiga årens undervisning. 

Hon har tolkat Vygotskijs teorier om de kulturella redskapen. Hon skriver att ”kulturella 

redskap är de företeelser, tecken eller symboler som människor inom olika grupperingar har 

utvecklat under lång tid, som hjälp att tänka och reflektera över sina värderingar, idéer, 

principer och vanor” (Smidt 2010, s.25). Jag ser dessa kulturella redskap som ett sätt att 

hantera vardagen och allt som händer i vår gemensamma miljö på förskolan. Vygotskij 

menade att ”våra interaktioner med omvärlden alltid medieras med hjälp av samhällets tecken 

eller kulturella redskap” (Smidt 2010, s.108) samt att Vygotskij definierade språk, skrift, 

symboler, konst och musikaliska symboler som kulturella redskap (Smidt 2010, s.56). Jag 

tolkar detta som att det är vårt samspel med andra som medieras med hjälp av våra språkliga 

uttryck och att dessa uttryck har varierat genom tiderna och förändras med människans 

utveckling. De kulturella redskapen finns alltså, enligt ovanstående resonemang, även hos de 

estetiska språken. Trots det ser Säljö det verbala språket som vårt huvudsakliga sätt att 

kommunicera och utveckla våra kunskaper genom. Han hänvisar till Vygotskij som såg på 

språket som det centrala i detta resonemang och som kallade det för ”redskapens redskap” 

(Säljö 2005, s.81). Detta pekar på hur viktigt det verbala språket är för dagens människor och 

dess ställning ses som överlägsen av många forskare inom detta område. Min uppfattning är 

att det finns gott om kulturella redskap i de estetiska lärprocesserna som jag utövar på 

förskolan. Symboler finns i barnens bildspråk, när de skriver och preskriver, i musiken när vi 

sjunger och spelar samt i mimik och rörelser när vi gestaltar med kroppsspråket. Säljö 

beskriver evolutionspsykologen Merlin Donalds teorier om hur det verbala språket utvecklats 

ur en ”mimetisk kultur”, en kultur där människor kommunicerade med hjälp av ”gester, 

miner, ögonkontakt och kroppsspråk” (Säljö 2005, s.83). Säljö menar också att kroppspråket 

med gester och mimik finns kvar i vårt sätt att kommunicera idag som förstärkning av det 

verbala språket samt att denna kommunikationsform är tidigt utvecklad och ger därför barnet 

möjligheter att tidigt delta i samspel med andra (Säljö 2005, s.83-84). Kommunikation via 

kroppsspråket kom alltså före det verbala språket i den mänskliga evolutionen och utvecklas 

tidigt i ett barns liv. Jean Piaget var barnspykolog och teoretiker med stort inflytande inom det 

utvecklingspsykologiska perspektivet. Han skriver att språket kan liknas med ett teckensystem 
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men att små barn använder sig av symboler när de leker som till exempel gester (Piaget 2013, 

s.104). Dessa gester skulle kunna ses som kulturella redskap för att koppla Piagets teorier till 

Vygotskijs resonemang, även om dessa två har verkat inom olika teoretiska strömningar. 

Piaget skriver att det lilla spädbarnet börjar härma sin omgivning med rörelser och att 

gesterna är ett sätt att kommunicera med sin omgivning (Piaget 2013, s.31). De yngsta barnen 

utvecklar således sitt kroppspråk för att kommunicera och detta finns kvar som ett användbart 

redskap. Det märks på fyraåringarna Nadja och Sofia i lilla samlingen som utan att tveka 

börjar använda sin kropp för att skildra de djur vi sjunger om. Kroppen är således ett kulturellt 

redskap med gamla anor och det språk som är gemensamt för alla människor och därför ser 

jag detta som ett ytterligare skäl till att använda estetiska lärprocesser i förskolan.  

En annan synpunkt är att barnen i gruppen har olika språkliga och kulturella hemmiljöer. 

Deras föräldrar kommer från olika länder vilket med Vygotskijs resonemang ovan i åtanke 

leder mig till att anta att tecken och kulturella redskap skiljer sig åt mellan barnens 

hemmiljöer. Detta antagande får mig att tro att den kulturella miljö som vi tillsammans bygger 

upp på förskolan är av extra stor betydelse för de flerspråkiga barnen. De behöver en kontext 

där de kulturella redskapen är gemensamma för alla barn och vuxna, oberoende av vår 

kulturella och språkliga bakgrund. Med andra ord kan de estetiska språken fungera som en 

gemensam språklig plattform med tanke på dess universella egenskaper.  

Bilden som kulturellt redskap finns också i barnens eget bildskapande i Sagan om trädet då 

barnen är medskapare av symboler och språkligt innehåll.  Man kan också använda färdiga 

bilder för att förstärka det verbala språket i barngrupper med ojämn språknivå. Kultti 

beskriver en observation av en sångsamling där pedagogen använder sig av sångkort som 

barnen får välja i en förutbestämd turordning. Sångkortens bilder fungerar som symboler för 

de olika sångerna. (Kultti 2014, s.56). Jag tolkar det som att bildspråket i detta fall kan ses 

som ett hjälpmedel för barnen att förstå innebörden av orden i sången. Sångkort är således ett 

effektivt pedagogiskt redskap att använda i estetiska lärprocesser eftersom bildspråket 

fungerar som ett universellt kulturellt redskap. Enligt Kultti innebär en aktivitet, som en 

sångsamling, ”gemenskap genom språkliga och fysiska handlingar” (Kultti 2014, s.50). Hon 

menar att förutsättningarna för deltagande och lärande i dessa gruppaktiviteter, är gynnsamma 

då barnen kan delta på olika sätt som att ”observera, lyssna, sjunga, göra gester, nynna 

melodi, imitera varandra och/eller tala” (Kultti 2014, s.50-51). Jag brukar använda mig av 

figurer eller bilder när jag berättar sagor för barnen för alla ska få chans att förstå handlingen 

och jag anser att detta skärper barnens uppmärksamhet under berättandet. Barnen brukar vilja 



19 
 

fortsätta berättelsen när vi avslutat sagan, genom att leka med figurerna och då kan barnen 

uppleva berättandet fysiskt med sitt eget agerande. Jag ser detta som att barnen använder sig 

av olika kulturella redskap och att det finns olika sätt att delta på gör att barnens möjligheter 

till samspel och språkutveckling breddas. 

När jag sjunger och spelar tillsammans med barnen använder jag mig av musiken som ett 

kulturellt verktyg. Vesterlund gör en jämförelse mellan språk och musik och menar att språk 

har melodier och rytmer. Hon menar också att rim och ramsor är ett bra redskap för att barnen 

lättare kan finna språkets rytm vilket också hjälper barnen att urskilja ljud och melodi i det 

svenska språket (Vesterlund 2012, s.30). Musikens parametrar som melodi och rytm finns 

enligt Vesterlund även i det verbala språket. Språkets melodi och rytm är olika hos olika språk 

men också hos olika dialekter. Vissa dialekter har en sjungande melodi som varierar i tonhöjd. 

Detta blir språkets karaktär och det som vi lär oss känna igen. Jag ser detta som en intressant 

koppling mellan musik och språk. Rytmikpedagog Anna-Carin Ahl beskriver att hon i sin 

undervisning haft som syfte att utveckla musiken som uttrycksform men att hon upptäckte att 

musiken även utvecklade förståelse av symbolspråk samt stimulerade barnens verbala 

språkutveckling (Ahl 2014, s.466). Musiken innehåller enligt detta symboler som barnen lär 

sig att tolka. Ahl hänvisar också till en aktionsforskningsstudie gjord av Katarina Dahlberg 

som undersöker förhållandet mellan verbal språklig utveckling och musikalisk utveckling. 

Denna undersökning belyser att det verbala språket hjälper barnets musikaliska utveckling 

och vice versa. Musiken tydliggör aspekter ”som betoning, klang, rytm och lyssnande i det 

verbala språket, musikalisk form och samspel kan ge fördjupade estetiska upplevelser och 

sånger och ramsor kan hjälpa till att repetera och befästa verbalspråkliga förmågor” (Ahl 

2014, s.466). Att skärpa sitt hörselsinne och lyssna på musik kan enligt detta resonemang 

öppna vägar till att lyssna på språkets rytmer och klanger. Enligt denna undersökning finns 

det många beröringspunkter mellan musik och språk. Enligt Bertil Sundin, som forskat om 

barns musikaliska utveckling, kan man ”utnyttja musikaliska element för språkutvecklingen” 

(Sundin 1978, s.53). Detta utvecklar han vidare då han hävdar att språkutveckling och 

begreppsbildning kan underlättas genom ”språk och sångrytmer och andra musikaliska 

element” (Sundin 1978, s.44). Sundins resonemang stämmer alltså överens med Ahls och 

Vesterlunds, då han menar att musiken har mycket att tillföra ett barns språkliga utveckling då 

det finns rytmer i både språket, sången och musiken som samspelar i barnets språkutveckling.  

Jag har funderat över om det finns en koppling mellan musikaliskt gehör och språkförmåga. 

Har förmågan att härma toner något att göra med förmågan att härma språkljud? Om det 
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skulle vara så skulle man kunna öva upp barnens förmåga att uppfatta språkljud genom att 

sjunga och lyssna på olika musikaliska ljud. Kultti skriver att ”barn har lättare att lära sig 

uttal, som en del av den fonologiska utvecklingen, än vuxna” (Kultti 2014, s.22). Om barn har 

lätt för att lära sig uttal borde de även ha lätt för att lära sig härma toner, melodier och rytmer. 

Musiken har, enligt mitt tidigare resonemang, ett tonspråk och detta har mycket gemensamt 

med det verbala språket. Jag syftar på den musikaliska tonens karaktär som tonhöjd, intervall 

mellan toner, tonens styrka och så vidare. Detta påverkar det musikaliska uttrycket precis som 

det finns parametrar i ett verbalt språk som bygger upp språkets uttryck och karaktär. Sundin 

skriver att det är först under andra levnadsåret som barn börjar utveckla sin gehörsmässiga 

förmåga som att härma melodier, toner och intervall (Sundin 1978, s.50). Detta visar att barn 

från 2 års ålder borde vara mottagliga för gehörsträning och att det skulle kunna vara en 

metod att använda i förskolans verksamhet. Enligt min erfarenhet kan yngre barn härma toner 

när jag sjunger toner och enkla melodier inom barnets röstomfång. Barn har ljusa röster och 

behöver pedagoger som själva kan sjunga i höga tonlägen och även kunna skilja på tonerna i 

olika oktaver. Att leka härmningslekar med små barn är ett sätt att öva barnens gehör. Det 

skulle vara intressant att prova detta på en småbarnsavdelning och följa dessa barn för att se 

hur deras språkutveckling påverkas av denna metod. Ulla Sundberg är forskare och lärare på 

Institutionen för lingvistik, avdelningen för fonetik, vid Uppsala universitet. Hon har 

specialiserat sig på barnets tidiga tal- och språkutveckling. Hon skriver att det nyfödda barnet 

är känsligt för talets och språkets melodiska element (Sundberg 2007, s.25). Jag tolkar detta 

som att små barn har lätt att uppfatta språkmelodier och skiftningar i röstlägen. Sundin skriver 

också om det nyfödda barnet och menar det föds med ett fullt utvecklat hörselsinne och att 

redan ett litet barn kan skilja på röster och tonhöjder, då det reagerar på röster som har samma 

tonhöjd som mamman (Sundin 1978, s.48-49). Sundberg beskriver detta som att ”talets 

melodi och rytm ger information om språket och individen” (Sundberg 2007, s.25). 

Spädbarnet lär sig snabbt karaktären på mammans röst. Sundberg menar också att språket har 

ett intonationsmönster som barnet lär sig uppfatta mycket tidigare än barnet kan förstå 

betydelsen av orden samt att detta är gemensamt för talet/språket och sången/musiken. Hon 

hävdar att detta är viktigt för barnens utveckling mot ett verbalt språk (Sundberg 2007, s.25). 

Sundbergs resonemang visar att barnet tidigt har en känsla för intonation och att detta kan 

betyda att musikaliskt gehör och språk hänger samman. Sundin har ett liknande resonemang 

då han skriver att spädbarn hör skillnad på tal och sång/musik men då de inte förstår 

innebörden av orden i språket uppfattar de även språket som musik det vill säga ”variationer i 

tonhöjd, tonfall, rytm, klang, intensitet” (Sundin 1978, s. 51-52). Han vidareutvecklar detta 
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med att musiken i talet på detta sätt hjälper barnen att utveckla språk och begrepp (Sundin 

1978, s. 52). Sundins och Sundbergs resonemang angående hur barn uppfattar musik och 

språk uppfattar jag som att barnen tidigt utvecklar sitt gehör och att detta används både när det 

lyssnar på det talade språket och på musik och sång.  

Dessa röster inom forskningen belyser gemensamma faktorer för musik och språk i barns 

tidiga år. Det ger mig stöd och tilltro till att fortsätta att driva de musikaliska aktiviteterna med 

barnen på förskolan. Enligt mig ger musiken samhörighet, glädje och utlopp för våra känslor. 

Sundin skriver att musiken har stor påverkan på vår kropp och våra känslor och att musiken 

”fungerar före och bortom det verbala språket” (Sundin 1978, s.144). Han menar att vi kan få 

musikaliska upplevelser då vi blir känslomässigt påverkade men att det kan vara svårt att i ord 

förklara detta för andra (Sundin 1978, s.144).  Jag tänker att musik, bildkonst och dans 

påverkar våra känslolägen och att kanske är det orsaken till att de estetiska lärprocesserna går 

rakt in i oss oavsett vilken verbal språklig förmåga vi innehar.  

Den proximala utvecklingszonen 

Som jag tidigare berört utvecklar vi språket tillsammans med andra i ett socialt samspel och i 

en kulturell miljö. Jag har beskrivit de svårigheter som jag ser i att ha en åldersblandad grupp 

då barnen befinner sig på olika nivåer när det gäller både språk och social mognad. Kan det, 

trots detta, finnas fördelar med att barnen befinner sig i olika utvecklingsstadier? Vygotskij 

utvecklade teorin om den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal development) (Smidt 

2010, s.117). Den handlar om att ett barn kan, genom stöd av ett annat barn eller en vuxen, ta 

sig vidare till nästa utvecklingszon. I det sociala samspelet får barnet hjälp att nå sin 

potentiella nivå genom interaktion (Smidt 2010, s.119). Den proximala utvecklingszonen är 

beroende av den sociokulturella miljön eftersom det är där ett samspel kan ske mellan barnen 

och mellan barn och vuxen. Enligt denna teori borde det finnas många pedagogiska vinster 

med åldersblandade grupper eftersom barnen befinner sig i olika utvecklingszoner. De barn 

som är mer socialt mogna och har en högre språklig nivå kan fungera som stöd för de andra 

barnen och på detta sätt hjälpa dem vidare till nästa utvecklingsnivå. När jag tänker efter finns 

det många barn i gruppen som stödjer andra barn i olika situationer och jag bli glad när jag 

inser att barnen har ett så väl utvecklat socialt sätt mot varandra. Ett exempel är vid läsvilan 

när femåringarna vänder sig till Nadja och Nikos för att bjuda in dem i berättande om Sagan 

om trädet. De frågar Nadja och Nikos om de också tycker att det ska finnas ett hus under 

trädet där djuren kan bo. Först förstår inte Nadja och Nikos frågan men de äldre barnen ger 
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inte upp utan frågar igen tills de får ett nickande svar. De har väntat in sina kamrater och 

sträckt ut handen för att föra dem vidare i den språkliga förståelsen. 

Smidt skriver att ”det är mer sannolikt att barnen kan förverkliga sin potential när de får stöd 

av människor som delar deras kulturella redskap, till exempel språket (Smidt 2010, s.164). 

Detta blir tydligt i min berättelse där Sofia har uppenbara problem att koncentrera sig då hon 

inte förstår vad vi pratar om på samlingen. Hon skulle troligtvis behöva en stödperson som 

kan tala hennes modersmål för att hon skulle ta sig till nästa utvecklinsnivå i 

samlingssituationerna. Jag har många gånger kämpat för att med kroppspråket försöka få 

Sofia att förstå en fråga eller ett resonemang. Ibland har jag lyckats men de gånger jag inte 

lyckats nå Sofia, har hon brutit ihop i gråt och jag har upplevt hennes frustration över att inte 

förstå eller att blir missförstådd. Smidt skriver att ”kunskap om och respekt för kulturella 

värden och redskap handlar om att läraren ska kunna så mycket som möjligt om sina elevers 

kulturer och språk och använda denna kunskap i sin verksamhet” (Smidt 2010, s.189). Jag ser 

detta som en utopi i vår verksamhet då ingen av oss talar Sofias modersmål. Hur ska vi kunna 

skaffa oss kunskap om Sofias språkliga och kulturella redskap från hemmiljön då hennes 

föräldrar inte har tillräckligt med kunskaper i svenska språket att förmedla detta? Med detta 

resonemang vill jag beskriva den oerhört komplexa situation som uppstår i en mångkulturell 

miljö. Uppdraget för förskolan är detsamma oavsett om jag som pedagog arbetar på en 

mångkulturell förskola eller en förskola med enbart barn med svensk språklig bakgrund. Jag 

upplever att kraven är höga på oss pedagoger inom förskolan. Det förväntas att vi ska 

förbereda barnen språkligt för deras framtid i skolans värld. Utifrån detta ser jag att den 

viktigaste pedagogiska egenskapen kan vara att ha förmågan att se var barnet befinner sig i sin 

utveckling för att kunna hjälpa det vidare. Jag kommer att utveckla mitt resonemang om 

pedagogen i nästa avsnitt. 

 

Pedagogen 

Jag har insett att jag som pedagog har stor inverkan på barnens utveckling. Min undran är 

vilka förmågor som är viktiga hos en pedagog? Både barn och pedagoger är en del av den 

kulturella miljön på förskolan men det är vi pedagoger som förmedlar spelreglerna. Jag anser 

att våra praktiska och teoretiska kunskaper tillsammans med våra värderingar och vår 

människosyn är avgörande för hur den kulturella miljön är utformad. Vad är det jag som 

pedagog gör när jag använder mig av estetiska lärprocesser i verksamheten och vad krävs det 
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av en pedagog för att de estetiska ämnena ska hjälpa barnen i deras språkutveckling? Dels 

använder jag mig av mina kunskaper om estetetiska lärprocesser. Många pedagoger anser att 

de själva har brister i dessa kunskaper och jag anser att detta påverkar barnens möjligheter att 

utveckla sitt sätt att kommunicera via de estetiska språken. Hur vi värderar själva möjligheten 

att få ta del av estetiska uttryck är också avgörande. För mig är det en självklarhet att barnen 

ska få möjligheter att utveckla detta men jag har kollegor som inte har samma inställning till 

detta. Kanhända grundar sig detta på en otrygghet hos dem och att de inte själva har fått 

möjlighet att utveckla sina estetiska sidor, som jag har. Ulla Lind skriver i sin bok Blickens 

ordning att Reggio Emilia har trätt in i den svenska förskolans kultur med en diskurs som 

”betonar bildskapande som en betydande kunskapsform” som ”kan illustreras med metaforen 

`barnet har hundra språk men berövas nittionio´(efter en dikt skriven av Loris Malaguzzi)” 

(Lind 2010, s.122). Eftersom vår förskola arbetar med inspiration från Reggio Emilia anser 

jag att alla pedagoger borde ha insikt om vad detta innebär i praktiken och därmed vara mer 

öppna för de estiska språken. För mig har detta förhållningssätt att göra med människosyn och 

att se att ett barn har möjligheter att utvecklas på olika sätt med en mångfald av språkliga 

uttryck. Därför anser jag att de estetiska språken borde vara självklara som uttryck i 

förskolans verksamhet. 

Vad är det då för typ av kunskap som jag använder mig av under sångsamlingen och läsvilan 

med Sagan om trädet? Gustavsson belyser Aristoteles synsätt på kunskapsbegreppet, de tre 

kunskapsformerna. Den första är episteme, den teoretiska, vetenskapliga kunskapen. Den 

andra är techne, den praktiska och produktiva kunskapen som kan ses som själva hantverket. 

Den tredje kunskapsformen är fronesis, som kan ses som den praktiska klokheten. Aristoteles 

benämnde även dessa kunskapsformer som vetandet, kunnigheten och klokheten (Gustavsson 

2000, s.33). Episteme kan även liknas med att veta att, techne med att veta hur och fronesis 

med att veta när (Ekström von Essen, 2015). Som jag ser det använder jag mig av alla dessa 

tre kunskapsformer när jag arbetar med barnen i de estetiska lärprocesserna. Den teoretiska 

kunskap jag skaffat mig genom utbildningar finns som en bas och utgör mitt vetande inom 

detta område. Jag vet att barnen utvecklas språkligt genom att sjunga och klappa stavelser på 

samlingen och att rita en katt är ett sätt att kommunicera med sin omgivning. Episteme kan 

alltså fungera som ett stöd och som en trygghet i situationer då jag blir ifrågasatt i mitt arbete 

med estetiska lärprocesser. I en vardag där organisation och praktiskt arbete värderas högt 

upplever jag ibland att betydelsen av utbildning och teoretisk kunskap förminskas. Detta 

pekar på hur viktigt det är att vi som bär dessa teoretiska kunskaper i förskolans värld, förstår 



24 
 

hur nödvändiga dessa är för barnens utveckling och lärande samt att vi inte ger vika för de 

ekonomiska omständigheter som styr vår arbetssituation. Den praktiska kunskapen, techne, 

har att göra med att jag vet hur jag ska instruera barnen i dessa aktiviteter. Detta har jag lärt 

mig genom att titta på hur andra leder barn för att sedan prova själv. Genom de misslyckade 

försöken har jag lärt mig hur jag bäst kan leda barnen och misslyckandet är en viktig länk i 

vägen till kunskap, enligt min åsikt. Hantverket i dessa aktiviteter bygger också på hur jag 

hanterar gitarren, min röst och hur jag själv ritar. Gunnel Fagius, musikkonsulent och 

musiklärare, skriver att ”lusten att sjunga och förmågan att använda sångrösten” är basala 

förmågor hos en pedagog som leder sångverksamhet (Fagius 2007, s.110). Jag anser att mina 

praktiska kunskaper i hur jag hanterar min röst och gitarren har en stark påverkan på mitt sätt 

att förmedla kunskap till barnen i dessa situationer. Lusten är, som jag tidigare berört, en 

viktig ingrediens i lärandesituationen. Är jag en van sångare och hanterar ackorden på gitarren 

med lätthet kan jag förmedla glädje, lust och trygghet samt fokusera på barnens reaktioner 

istället för mitt eget musicerande. Kunskapen i att lära barnen hur man sjunger en sång eller 

ritar ett träd är också en del av det pedagogiska hantverket. Att i stunden veta när jag ska göra 

dessa olika moment har att göra med fronesis. Den praktiska klokheten består av all den 

erfarenhet jag skaffat mig i de pedagogiska situationer där jag mött barn genom åren. För mig 

handlar fronesis om att ha en fingertoppskänsla för hur barngruppen med dess individer 

fungerar just i denna stund, här och nu. Vad som fungerade att göra igår kanske inte fungerar 

idag och de aktiviteter jag gjorde på min förra arbetsplats fungerar kanske inte alls i min 

nuvarande barngrupp. Det innebär ett ständigt prövande arbetssätt där jag gör en inbjudan till 

barnen att rita en berättelse och har jag lyckats få med mig ett osäkert barn som Nadja på 

noterna så accepterar hon min inbjudan och ritar sin katt. Christian Nilsson är doktorand i 

filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Han har också intresserat 

sig för Aristoteles kunskapssyn och skriver att visdomen består, enlig Aristoteles, av episteme 

(teoretisk kunskap) och nous (intuituion) och menar att detta är ”den högsta formen av 

teoretiskt tänkande” (Nilsson 2009, s. 45). Kanske använder jag mig av min intuition 

tillsammans med min teoretiska kunskap när jag leder samlingen och att detta kan ses som 

vishet. Det kan också ha att göra med empati, min förmåga att känna in barnens känslor. 

Kanhända har jag förmågan att vara uppmärksam på vad barnen uttrycker, att vara en så 

kallad lyssnande pedagog, som det så vackert heter i det pedagogiska förhållningssättet som 

uppkommit ur Reggio Emilias filosofi (Lind 2010, s.116). 
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Henrik Bohlin, docent och lektor Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns 

högskola, beskriver fronesis som förtrogenhetskunskap (Bohlin 2009, s.60). Denna kunskap 

skulle kunna vara det jag använder mig av när jag läser av barnens känslolägen. Det är något 

jag är förtrogen med och som jag gör inom mig då jag gör bedömningar av känsloläget i 

barngruppen och handlar utifrån detta. Bolin skriver också om tyst kunskap och förklarar 

detta som en ”förmåga att utföra praktiska uppgifter och känna igen egenskaper” (Bohlin 

2009, s.60-61). Jag tolkar det som att tyst kunskap är ett annat namn för fronesis. Jag lär mig 

känna igen egenskaper, känslolägen, återkommande fenomen i barngruppen och att handla 

praktiskt utifrån denna kunskap. Jag upplever det som att vi skulle behöva reflektera mer med 

varandra om vår tysta kunskap, annars för blir den just en tyst och isolerad kunskap. Vi 

arbetar i en intensiv miljö där vi interagerar med många barn samtidigt. Det gör att tiden för 

samtal med kollegorna är begränsad till rasten i personalrummet och där är vi sällan 

tillsammans med kollegorna på avdelningen utan med anda pedagoger på förskolan. Jag anser 

därför att vi behöver värna om planerings- och reflektionstid tillsammans med våra närmsta 

kollegor för att lyfta fram vår tysta kunskap och delge varandra. 

Sveneaus skriver att läraryrket är ett mellanmänskligt yrke det vill säga ett relationsbaserat 

yrke ”där förmågan att möta andra människor är avgörande för yrkeskunnandet” (Svenaeus 

2009, s.12). Här poängterar han en viktig förmåga hos mig som pedagog nämligen mitt 

bemötande av barnen. Kanske är det på det sätt jag bemöter barnen som styr om samlingen 

eller läsvilan blir så språkutvecklande som möjligt. Vad är det då egentligen jag gör i mitt 

bemötande av barnen? Nilsson har också intresserat sig för de så kallade Aristoteliska 

karaktärsdygderna vilka han beskriver som de tillstånd ”som har att göra med ett vanemässigt 

beteende som inte är medvetet” samt att detta har att göra med att ”det känns rätt att handla på 

ett visst sätt i en viss situation” (Nilsson 2009, s. 48). Dessa dygder har att göra med fronesis 

och är något jag lever med i min vardag utan att jag reflekterar över dem och de finns 

troligtvis inbyggda i mitt bemötande av barnen. Maria Johansson, skådespelare, regissör och 

professor i konstnärlig forskning vid Stockholms dramatiska högskola, har i sin text om 

praktisk kunskap synliggjort hur de Aristoteliska karaktärsdygderna finns i hennes arbete som 

skådespelerska. ”Praktisk visdom är enligt Aristoteles bl.a. mod, måttfullhet, rättvisa, mildhet 

och vänskaplighet” (Johansson 2009,s. 250). Jag anser att det finns spår av dessa dygder även 

i mitt arbete som pedagog på förskolan. Det krävs att jag visar mod att leda verksamheten 

genom att vara en tydlig ledare både för barnen och mina kollegor. Att vara måttfull i detta 

sammanhang innebär att känna när aktiviteten har fyllt sitt pedagogiska syfte eller när 
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samlingen har urartat. Att sträva efter rättvisa hänger samman med det demokratiska uppdrag 

som förskolan har att följa utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 – reviderad 2010. I 

exemplet med Sagan om trädet, är ett av mina mål att alla barn ska få chansen att uttrycka sig, 

även de tysta och blyga barnen. Det sätt som jag bjuder in barnen till berättandet är avgörande 

för om aktiviteten faller i god jord hos barnen. Att ha egenskapen av att vara mild kan vara ett 

sätt att närma sig blyga och osäkra barn. En burdus pedagog som talar med hög röst utan att 

känna in hur barnen reagerar, har svårt att skapa en god kontakt med barnen, enligt min 

erfarenhet. Ett vänskapligt sätt vinner i längden vilket innebär att visa sin nyfikenhet och sitt 

intresse för barnen. För mig handlar det om medmänsklighet samt att jag som pedagog visar 

respekt och intresse för barnens åsikter. Att vara tillåtande kan också tillhöra pedagogens 

karaktärsdygder. Den uppmärksamhet och det talutrymme som jag ger barnen, bottnar i mitt 

förhållningssätt och min barnsyn. Jag strävar efter att ha ett tillåtande förhållningssätt till 

barnens sätt att ta initiativ och uttrycka sig. Jag vill att de ska känna att det är tillåtet att prova 

nya saker, göra fel och prova igen. Jag vill att barnen ska öppna sig och våga utveckla sin 

språkförmåga och sin skapande förmåga i gruppen. Språk och identitet hör samman (Läroplan 

för förskolan Lpfö 98 – reviderad 2010, s.7) och det är viktigt för varje barns 

identitetsutveckling att höra att rösten bär och att just den katt jag ritat tar plats i Sagan om 

trädet. Jag anser även att förmågan att vara en närvarande pedagog är viktigt i vårt arbete och 

kan ses som en dygd. Har jag som pedagog fokus på mitt arbete med barngruppen förmedlar 

jag att det vi gör tillsammans är meningsfullt. I samlingssituationer har jag erfarenhet av att 

kollegor pratar med varandra, över barnens huvuden, om sådant som inte har med aktiviteten 

att göra. Det som händer är att fokus försvinner och det blir otydliga regler för barnen för vad 

vi ska prata om och hur vi beter oss i samlingen. En stark närvaro hos alla i en aktivitet, både 

vuxna och barn, gör att upplevelsen kan bli rikare och lärandet får chansen att få fäste i 

aktiviteten. Flexibilitet är också en dygd i vår tid där arbetssituationen växlar från dag till dag 

beroende på både mänskliga och ekonomiska orsaker. Är flera pedagoger sjuka kan vi inte 

fullfölja de aktiviteter som vi planerat att göra utan vi måste tänka om. Detta händer ofta i mitt 

arbete och det är lätt att tappa arbetsglädjen då frustrationen tar över och jag känner att 

flexibiliteten blir en allt för stor ingrediens i min vardag. Då finns det risk för att det lustfyllda 

lärandet och kreativiteten naggas i kanten och att jag får svårt att förmedla glädje till barnen i 

de estetiska aktiviteterna.  

 

 



27 
 

Slutord  

Jag har i denna uppsats undersökt hur estetiska lärprocesser och språkutveckling hänger 

samman. Jag har utgått från min egen erfarenhet av arbetet med en åldersblandad barngrupp 

där barnen, som jag ser det, har stora skillnader i språknivå och därmed olika behov för sin 

språkliga utveckling. Min bakomliggande oro för de flerspråkiga barnens möjligheter att 

utveckla svenska som andraspråk har drivit mig att söka efter nya möjligheter att se på 

språkutveckling med hjälp av de estetiska uttrycken. Jag tycker att jag efter denna 

undersökning ser på problemet med nya ögon och att jag fått nya perspektiv som kan vara till 

hjälp för mitt fortsatta arbete i förskolans verksamhet med de estetiska lärprocesserna.  

Metoden att skriva uppsats i essäform har varit givande samtidigt som det har inneburit en 

stor utmaning att hantera olika sätt att skriva i en och samma text. Det svåraste har varit att 

hålla berättelsen vid liv i undersökningsdelen genom att koppla de vetenskapliga 

resonemangen till händelserna och personerna i berättelsen. Det är ett personligt sätt att skriva 

eftersom uppsatsen baseras på mina upplevelser och tolkningar av mitt arbete på förskolan. 

De erfarenheter jag skriver om leder ända tillbaka till min egen uppväxt och jag har ibland 

upplevt det som självutlämnande att skriva om mitt eget förhållande till de estetiska uttrycken. 

Jag har upplevt det som intressant att ta del av forskningen inom detta område och detta har 

tillfört nya insikter till mitt sätt att se på barns språkutveckling och estetiska lärprocesser. 

Trots det inser jag att det finns mycket mer att lära om mitt uppsatsämne men att tiden inte 

räcker till att ta in fler vetenskapliga perspektiv och röster. Det som har varit påfrestande 

under detta självständiga arbete är att det har krävt mycket mer fokus och koncentration än 

vad jag förväntade mig. Jag har erfarenhet av att skriva C-uppsats sedan tidigare men den 

gången studerade jag på heltid utan att arbeta. Uppsatsskrivandet och arbetet på förskolan har 

varit svårt att kombinera då jag har upplevt det som svårt att koppla bort tankarna på 

uppsatsen.  

Enligt vad jag har kommit fram till i denna essä har de estetiska lärprocesserna vissa 

ingredienser som påverkar den språkliga utvecklingen på ett positivt sätt. Jag tänker främst på 

lust och kreativitet. När vi sjunger och spelar tillsammans i samlingen och när vi skapar en 

bildsaga på läsvilan, sätts kreativiteten i rörelse. Det är lustfyllt att skapa och om barnen 

tycker att det är roligt blir de också mer öppna för att ta in nya kunskaper och till att 

kommunicera. På detta sätt stimulerar de estetiska uttrycken språkutvecklingen. Själva 

deltagandet har också visat sig viktigt för språkutvecklingen och jag har insett att barn kan 
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delta på olika sätt. Att vissa barn inte säger så mycket betyder inte att de inte deltar. Att 

observera och lyssna på vad andra säger är ett sätt att delta och ett viktigt led i barnens 

språkutveckling. Denna insikt har varit befriande för mig då jag varit orolig för de tysta och 

blyga barnen i gruppen. Nu vet jag att de är i en språklig process, både enskilt och 

tillsammans med de andra barnen, trots att de verbalt inte utrycker sig så ofta i aktiviteterna. 

Det har också blivit mer tydligt för mig att de estetiska språken gör att barnen kan delta på 

andra sätt vilket hjälper dem att bli delaktiga och att utvecklas språkligt. 

Jag har i min undersökning till stor del hänvisat till forskare inom det sociokulturella 

perspektivet på grund av att dessa har skrivit mycket om språkutveckling, den sociala 

utvecklingen och människan i förhållande till estetiken. Jag har även sökt efter forskning om 

barn, språk och estetiska lärprocesser inom utvecklingspsykologin men har inte hittat så 

mycket att utgå ifrån. En fortsatt undersökning av forskning som ser på mina frågor ur andra 

perspektiv vore möjlig om tiden fanns. Jag överlämnar detta arbete till andra som eventuellt 

blir intresserade av dessa frågor. 

Det som varit mest slående när jag sökt i litteraturen är den sociala omgivningens betydelse 

för barnens språkutveckling. Det har blivit tydligt för mig att det är i samspelet med andra 

som barnen utvecklar sina tankar och sitt språk samt att de flerspråkiga barnens utveckling av 

svenska som andraspråk, bygger på denna sociala kontext. Jag har också insett hur viktigt det 

är att vi kan erbjuda dessa barn att ingå i små grupper där de kan få större chans att utveckla 

sitt verbala språk. Detta har gjort mig ännu mer kritisk till de ekonomiska förhållanden som 

råder i förskolans värld då detta på ett indirekt sätt styr vilka möjligheter de flerspråkiga 

barnen får att utveckla svenska som andraspråk.  

De estetiska lärprocesserna innehåller de kulturella redskap som vi använder oss av i den 

sociokulturella miljön när vi kommunicerar. Jag har i min undersökning dragit den slutsatsen 

att de estetiska språken är av universell karaktär. Att sjunga, musicera, rita, måla och dansa är 

alternativa kommunikationsvägar som vi kan nå varandra genom oavsett modersmål. En tanke 

som slagit mig är att de estetiska uttryckssätten är alternativa språk som skulle kunna fungera 

som en gemensam språklig plattform och ett stöd under det att barnen utvecklar sitt verbala 

språk.  

Jag har utforskat på vilket sätt musik och språkutveckling hänger samman och kommit fram 

till att det finns många gemensamma drag som kan göra att musiken kan bidra till 

språkutvecklingen. Musiken skapar en gemenskap där vi samspelar språkligt och fysiskt med 
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våra kroppar. Vi sjunger, lyssnar, gestikulerar, klappar eller stampar takten när vi musicerar 

tillsammans i samlingen. Vi använder samma instrument, rösten, när vi sjunger och talar. 

Genom vår kropp och med våra sinnen kan vi känna både musikens och språkets rytmer, 

intonation, fraseringar och melodier. Det har varit intressant att upptäcka att musik och språk 

har gemensamma byggstenar. Man kan se det som att språket innehåller musik och att 

musiken har sitt språk. Genom att sjunga och spela mycket med barnen får språket flera 

möjligheter att få fäste i barnens utveckling. Jag har också resonerat kring hur barns 

musikaliska gehör och språkutveckling hänger samman och kommit fram till att barnen tidigt 

utvecklar sitt gehör och att de använder sig av detta både i språkliga och musikaliska 

aktiviteter. Att aktivt arbeta med musik och språk med små barn på förskolan skulle, enligt 

mig, kunna skapa större förutsättningar för de flerspråkiga barnens möjligheter att lära sig 

svenska som andraspråk. Med dessa insikter i minnet kommer jag att fortsätta att sjunga och 

spela med barnen på förskolan eftersom att jag nu känner mig mer säker på att detta är ett 

språkutvecklande arbetssätt. Jag är medveten om att jag skulle kunna undersöka sambandet 

mellan barns gehörs- och språkutveckling mer på djupet. I och med den tidsbegränsning som 

denna C-uppsats innebär har detta inte varit möjligt men det kan vara ett uppslag för fortsatt 

forskning i framtiden.  

Jag har upplevt en frustration över hur jag som pedagog ska kunna tillgodose alla barns 

språkliga utveckling i barngruppen. Gruppen är stor och brokig och behoven är mycket olika. 

Jag har nu hittat ett nytt positivt sätt att se på den åldersblandade gruppindelningen. En grupp 

där ålder, mognad och språkkunskaper skiljer sig åt kan vara en stor fördel för barnens 

språkutveckling eftersom barnen kan stödja varandra till att nå nästa utvecklingsnivå. Jag har 

varit väldigt fokuserad på min egen pedagogiska insats då jag vill vara en bra pedagog för 

dessa flerspråkiga barn. Jag kan nu känna mig lugnare då jag inser att det är inte bara jag som 

pedagog som för språkutveckling framåt. Det pågår en hel mängd processer runtomkring mig 

i samlingen och på läsvilan, som jag inte tänker på i den intensiva vardagen. Trots denna 

insikt vill jag ändå hävda att pedagogens sätt att leda verksamheten är viktig för att barnen ska 

bli erbjudna utveckling och lärande. Jag har funderat över vad som krävs av mig som pedagog 

för att de estetiska lärprocesserna ska vara språkutvecklande. Jag har nu förstått att kunskapen 

bakom detta är mångfacetterad och är av både teoretisk och praktisk natur. Det har också 

mycket att göra med erfarenhet, egenskaper och förhållningssätt. Som person har jag vissa 

egenskaper som jag utvecklat i mitt arbete, dessa kan kallas för karaktärsdygder. Jag har insett 

att ett kreativt förhållningssätt innebär för mig att vara närvarande, tillåtande och 
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uppmärksamt intresserad av vad barnen förmedlar. Jag anser också att min förkunskap och 

min egen bakgrund inom de estetiska ämnena påverkar arbetet med de estetiska 

lärprocesserna. Då jag själv har ett öppet förhållningssätt till de estetiska uttrycken vill jag 

också skapa frihet för barnen att få utveckla sina estetiska sidor. Jag förstår att detta präglar 

mitt sätt att verka som pedagog och att det känns viktigt för mig att hitta ett sammanhang där 

jag blir uppskattad och accepterad för mitt pedagogiska förhållningssätt.  

Det som jag framför allt kommer att bära med mig från denna undersökande essä är att 

estetiska upplevelser engagerar våra känslor. Det är genom våra sinnen som vi får estetiska 

upplevelser och kanske är det just denna känslomässiga karaktär hos de estetiska 

lärprocesserna som gör att vi kan kommunicera, oavsett vår verbala språkförmåga.  

Jag vill avsluta med att tacka min handledare Ulla Ekström von Essen för goda råd och 

inspirerande vägledning genom detta självständiga arbete. Jag vill också tacka studenterna i 

min seminariegrupp för konstruktiv kritik i en kamratlig atmosfär. 
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