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    Sammanfattning 

 
     Förskolan ansvarar för barns språkutveckling och därför är det viktigt att anordna en 

stimulerande miljö som kan bidra till barns lärande. I dagens samhälle finns det barn 

som saknar verbalt språk, har svårigheter med kommunikation och lever i ett 

mångfaldssamhälle med flera språk. Dessa barn behöver ett speciellt förhållningssätt för 

att gynnas i sitt språk i den fortsatta utbildningen. Syftet med studien var att undersöka 

hur estetiska ämnen används i olika verksamheter som ett hjälpmedel för barns 

språkutveckling. Tidigare forskning visar att det finns en koppling mellan estetiska 

ämnen och språklärande. Utifrån detta ville vi undersöka hur estetiska ämnen kan 

användas som specialpedagogik. Det vill säga hur ordinarie pedagoger använder 

estetiska ämnen som ett tillvägagångssätt för lärandet i verksamheten. Genom att utgå 

från den kvalitativa intervjumetoden valde vi att intervjua förskollärare, lärare och 

fritidspedagoger för att kunna se vilka tillvägagångssätt de utgår från. Med 

utgångspunkt i våra analyser använde vi dilemmaperspektivet, inkluderings-, 

exkluderings- och regressionsbegreppet. I studien framkom att estetiska ämnen används 

ofta i verksamheterna men främst omedvetet för barnens språkutveckling. Resultatet 

visar också att estetiska ämnen har många positiva effekter på barnens kommunikativa 

och sociala förmåga. Vi anser dock att pedagogerna i framtiden borde använda sig av 

estetiska ämnen mer medvetet för att kunna ta tillvara på det estetiska ämnenas fulla 

potential.    

 

 

 

    Nyckelord: Kvalitativ intervju, dilemmaperspektiv, estetiska ämnen, specialpedagogik, 

språksvårigheter. 
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1. Inledning 
 

 Vi har valt att skriva hur estetiska ämnen kan användas inom specialpedagogik för barns 

språkutveckling. Detta för att vi anser att estetiska ämnen kan utgöra en 

specialpedagogisk brygga för barns språkutveckling. De estetiska ämnena kan ge barnen 

möjlighet att uttrycka sig utifrån olika sätt att kommunicera. Vi ser att takk1 och andra 

bilder som används i verksamheten underlättar för barnen att skapa mening i det 

språkliga sammanhanget. Detta leder oss till att tro att även andra estetiska ämnen 

skulle kunna hjälpa barns språkutveckling. Utifrån det ville vi utforska hur olika 

pedagoger använder estetiska ämnen som hjälpverktyg samt hur dessa påverkar lärandet 

för svenskspråkiga och flerspråkiga barn med språksvårigheter. 

 

    Vi valde att utgå från den kommande läroplanen eftersom det är den som vi kommer att 

arbeta med.  Där står det tydligt att språk är en nyckel till barns identitetsutveckling som 

leder till framgång i det livslånga lärandet och för att de ska kunna bli en del av 

samhället (Lpfö18, 2018 s. 8). Språket hjälper barnen att komma in samhället eftersom 

det är nödvändigt för att barnet ska kunna göra sig förstådd och förstå andra. Med detta 

menar vi att den kommunikativa förmågan påverkar hela barnets utveckling och det är 

ett verktyg för att bli en del av det demokratiska samhället. 

 

    Enligt läroplanen ska alla barn ha rätt att bli sedda; det innebär att förskolans arbetssätts 

ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt där alla barn har lika rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter. Detta är även tydligt i barnkonventionen då den lyfter att 

”Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (1989, 12§). Vår erfarenhet är att 

de flesta pedagoger inte relaterar skapande arbete som ett verktyg för att arbeta med 

språk lärandet. Ofta glömmer pedagoger att de även kan använda traditionella ämnen 

inom förskolan, exempelvis estetiska ämnen för att arbeta specialpedagogiskt, det anses 

bara som speciellt utformade resurser som ska hjälpa behövande barn på olika sätt. Vi 

vill uppmärksamma att bilder som takk ofta används som ett enskilt stöd för de barn 

som är i behov, men förskolan skulle kunna använda dessa som ett generellt stöd för 

alla barn i verksamheten. Med hjälp av takk skulle även de barn som inte behöver extra 

stöd kunna kommunicera med de andra barnen som då lättare kan bli en del av en 

gemensam tillhörighet. Estetiska ämnen kan användas för att skapa trygghet hos barnen 

då det ger dem möjlighet att uttrycka sig på olika sätt, på så sätt finns det alltid en 

uttrycksform för varje barn. Det leder till att barnen känner trygghet och kan öppna upp 

och våga kommunicera. Trygghetskänslan kan utveckla barnens inre självkänsla genom 

att alla barnen får känna att de lyckas uttrycka sig på något sätt. ”Enligt skollagen ska 

utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den ska ta hänsyn till 
                                                   
1 Takk, det vill säga teckenspråk som alternativ kompletterande kommunikation. 
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barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det innebär 

att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser 

därför inte ska fördelas lika” (Lpfö18, 2018, s. 6). Med andra ord är det viktigt att 

förskolans resurser fördelas så att de förskolor som har fler barn med behov av stöd eller 

i socialt utsatta områden får mer resurser, för att ge dessa barn en likvärdig 

förskoleverksamhet. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitlet har vi valt att beskriva språkutveckling utifrån olika aspekter i ett 

samhälleligt och pedagogiskt fält. Inledningsvis beskriver vi förskolans uppdrag utifrån 

styrdokument, och barn med språkstörning, flerspråkighet och estetiska ämnen i relation 

till språk.  

2.1 Förskolans uppdrag 

I barnkonventionen står det att ”Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar 

frihet att oberoende av territoriella gränser söka, ta emot och sprida information och tankar 

av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som 

barnet väljer” (Barnkonventionen, 1989, 13§). Skollagen lyfter att ”Förskolan ska 

medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det 

svenska språket och sitt modersmål” (SFS 2010:800, kap 8, 10§). Enligt läroplanen är 

barns språk tätt sammankopplat med identitetsutvecklingen. Förskolan har skyldighet att 

arbeta med alla delar av barnens språkutveckling, däribland den skriftspråkliga. Barn med 

annat modersmål ska få hjälp att utveckla svenska men de ska även lära sig ytterligare 

saker i förskolan. Utöver språk ska barnen även lära sig om tradition, historia och andra 

värden som kommer med den kultur som råder. Det är även viktigt att förskolan synliggör 

majoritetskulturen men också andra kulturer (Lpfö18, 2018, s. 8–9). För att kunna arbeta 

med detta lyfter bland annat Vallentuna kommun upp arbetssättet TINS som står för Tidig 

Intensiv Naturlig Intervention. För förskolebarn med grav språkstörning har det visat sig 

att logopeder och specialutbildade förskollärare spelar stor roll för språkutvecklingen hos 

barn med språkstörning (Barn- och Ungdomsförvaltning, Resurscentrum, s.4). 

 

Håland Anveden tar upp att det är viktigt att förskollärare har höga förväntningar på barnen 

men att det även är viktigt att ge barnen stöd och utmaning för att kunna utveckla deras 

språk (Skolverket, 2017, s. 1). Skolverkets statistiska rapport visar att det 2016 var 501 013 

barn inskrivna i förskolan (Skolverket). I en annan rapport menar Hallin i 

forskningsbloggen daterad 22 juli 2016 att upp emot 7 % av alla barn som finns i förskolan 

har någon grad av språkstörning. Det betyder att ca 35 071 barn är i behov av språkligt 

stöd. Eftersom majoriteten av barn vistas sin dagliga tid i den pedagogiska verksamheten är 

det pedagogerna som har det yttersta ansvaret för barns språkutveckling. I skollagen står 

det att ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen” (SFS 2010:800, kap 1, 4§). Det betyder att det är pedagogernas skyldighet 

att organisera verksamheten utifrån alla barnens behov. 
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Arnland skriver i bloggen OnlyForHero att det finns nio vanliga missförstånd om 

språkstörningar, exempelvis att barn med språkstörning har lägre intelligens än andra barn. 

Hon menar att det är minst ett barn i varje klass som har någon form av språkstörning. 

Även SVT nyheter visar att barnen som har svårigheter med språket inte klarade skolan 

utan specialpedagog eller engagerade pedagoger (SVT Nyheter, 2019-03-07). 

2.2  Språkutveckling hos barn 

 Språkutveckling handlar om att lära sig prata, uttrycka sig och kommunicera med andra 

människor. Att förstå innebörden av ordet och relatera det till egna erfarenheter för att 

kunna förstå det i olika sammanhang och skapa meningar. Enligt Salameh och Nettelbladt 

(2018, s. 22–23 och 27) utvecklas barnens meningsskapande förmåga gradvis beroende på 

hur olika kulturer uppfattar kommunikations interaktion. Det innebär att när vuxna 

kommunicerar med små barn anpassar de språket till deras nivå, däremot används mer 

funktionellt språk när man kommunicerar med de äldre barnen. Exempelvis förtydligas 

fonologiska och pragmatiska funktioner genom att förtydliga uttal och anpassa språket 

utifrån situationen. Detta kan även kopplas till två principiella sätt att lära barnen att 

språkligt socialisera, genom att delta i samtal eller observera den andres språk och förstå 

hur och när språket används. 

 

Gjems lyfter att barn i tidig ålder tillägnar sig många olika språkfärdigheter. Samtidigt 

menar Gjems att om helheten och erfarenheter om hur språket ska användas saknas kan det 

vara en anledning till att samtalet inte kan utvecklas, och barnen kan då få svårt att hålla 

sig till samtalsämnet (2011, s. 64). Fast förklarar att det dagliga samtalet är oerhört viktigt 

för barn språkutveckling (2011, s. 67). Genom det dagliga samtalet kan barnen få 

möjligheter att uppleva språkets olika innehåll exempelvis fonologi, syntax, semantik och 

pragmatik. Barns språkutveckling kan även förtydligas med Bruce språkutvecklingstrappa 

som visar hur olika trappsteg representerar olika delar av barnens språkförmåga. Några 

exempel på dem är användning, innehåll och form (Vallentuna, Barn-& 

Ungdomsförvaltning, 2012, s. 5–6). Svensson tar upp Bronfenbrenners utvecklingsmodell 

som menar att barns språkutveckling i första hand sker i mikronivån tillsammans med 

barnets familj, förskolan, kamrater och andra i barnets närmaste bekantskapskrets (2009, s. 

123–131). 

 

Det är tydligt i styrdokumentet att förskolan ansvarar för barnens språkutveckling, då 

läroplanen lyfter att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan utifrån varje barns 

behov (Lpfö18, 2018, s. 9–10). För att kunna anpassa sin verksamhet och 

undervisningstraditioner är det som pedagog viktigt att ha kunskaper om barns 

språkutveckling så att alla barn ska bli inkluderade. Enligt Salameh och Nettelbladt (2018, 

s. 72) är det skillnad mellan enspråkiga barns språkstörning och flerspråkiga, därför ska 

pedagoger i förskolan inte bara förlita sig på språkliga resultat utan också ta hänsyn till 
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miljön, barns delaktighet och aktiviteter för att kunna urskilja om barnet har en 

språkstörning. 

 

2.3  Barn med språkstörning 

Barn med en språkstörning har svårt att kommunicera med andra. Barnen kan antingen 

vara långsamma i sin språkutveckling och kan då ha en språkförsening, eller ha en 

språkstörning om barnets utvecklingskurva inte följer en normal utvecklingskurva. Barn 

med språkstörning kan visa svårigheter i, nedsatt språkförståelse, nedsatt förmåga att sätta 

ihop ord och meningar, avvikande språkljudsmönster samt avvikande 

kommunikationsförmåga (Mattsson, Språkförskola.se, 2019-03-12). Det finns olika typer 

av språkstörningar. Enligt Andersson (2016, s. 7 och 11) är oral/verbal dyspraxi att barn 

kan ha problem med båda tal och språk. Barn med dyspraxi kan även ha problem med 

ätsvårigheter, uttalar inte alla språkliga ljud samt har ibland svårigheter med spontant tal 

men har lättare med imitation (Språkförskola.se, s.10–11). Detta kan även bero på att ett 

barn har stora svårigheter med språkljud då de kastas om eller helt byts ut. Barn med 

munmotoriska svårigheter kan även ha problem med att de dreglar och har svårt att forma 

munnen för att framkalla olika språkljud (Edfelt, 2017, s.70). Barn med språkstörning ska 

enligt Salameh och Nettelbladt (2018, s.71) inte ha någon intellektuell 

funktionsnedsättning, utan det viktiga är att det är språkutvecklingen som är det 

huvudsakliga problemet. 

2.4 Språkstörning hos flerspråkiga barn 

Enligt Wedin (2011, s. 10) innebär flerspråkighet att man kan använda språket i olika 

situationer och i olika kommunikations sammanhang. Att vara flerspråkig handlar inte om 

att kunna flera språk utan att kunna anpassa språket efter situation. För barn som möter ett 

språk efter tre års ålder räknas det som ett andraspråk. Det tar ungefär 1–2 år för barn att 

kunna basspråket men däremot tar det längre tid för att kunna utveckla ett 

kunskapsrelaterat skolregister som det som enspråkiga barnen har anser Salameh och 

Nettelbladt (2018, s. 61–62). Specialpedagogiska skolmyndigheten lyfter att om ett 

nyanlänt barn fortfarande har svårt att utveckla det svenska språket efter två års vistelse i 

Sverige är det viktigt att undersöka barnets språkutveckling även på modersmålet. Detta 

för att kunna märka en eventuell språkstörning hos barnet (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2019-03-12). Flerspråkiga barn kan även lära sig flera andra språk precis 

som andra barn men det tar längre tid för de barn som har språkstörning. Det innebär att de 

olika språken står i kontakt med varandra och därför är det viktigt att man inte utgår från 

enspråkiga normen för respektive språk anser Salameh (2018, s. 1). 
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3. Syftet och frågeställning 

Syftet med vårt arbete är att utforska hur estetiska ämnen används inom 

specialpedagogiken som ett hjälpmedel för barns språkutveckling. Vi vill undersöka hur 

estetiska ämnen kan användas generellt i specialpedagogik för barns språkutveckling och 

om det finns någon skillnad med flerspråkiga barn. Utifrån vår uppfattning borde det finnas 

en koppling mellan estetiska ämnen och hur dessa kan användas för att utveckla barns 

kommunikativa förmåga. 

 

Forskningsfrågor 

 

1. Hur används estetiska ämnen för att hjälpa barn med språksvårigheter? 

 

2. Hur används estetiska ämnen för att hjälpa flerspråkiga barn med språksvårigheter? 

 

3. Vilka eventuella likheter finns i hur pedagoger i förskolan arbetar med estetiska 

ämnen utifrån barn med generella språksvårigheter och flerspråkiga barn med 

språksvårigheter? 

 

4. Vilka eventuella skillnader finns i hur pedagoger i förskolan arbetar med estetiska 

ämnen utifrån barn med generella språksvårigheter och flerspråkiga barn med 

språksvårigheter?  
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5. Forskningsöversikt 

I det följande kapitlet kommer vi behandla tidigare forskning och relevanta artiklar som 

berör språkutveckling genom estetiska ämnen. Detta kommer ske under tre olika rubriker 

som förenar forskningsfrågor, teori och syftet. 

 

5.1 Musik i relation till barns språkutveckling 

Anvari, Trainor, Woodside och Levy har i en kvantitativ studie undersökt relationen 

mellan språkliga färdigheter och musikuppfattning. I studien deltog hundra barn i åldern 4–

5 år från Kanada. Studien beskriver sambandet mellan språkfärdigheter och 

musikuppfattning, där barnen utvecklar sin fonologiska och semantiska förmåga såsom 

rytm, melodi och harmoni. Under studien fick barnen genomföra 5 prover och varje 

testtillfälle var 20 till 30 minuter långt. Barnen fick tre praktiska övningar samt 

återkoppling för att säkerställa om barnen har förstått tillräckligt. Resultat av studien visar 

ett förhållande mellan musik och barns tidiga läsutveckling, vilket betyder att de barnen 

som har svårigheter med läsning även saknar förståelse för rim och ramsor (2002, s. 112–

113). Det finns en gemensamhet mellan musik och tal som är relaterad till barnets tidiga 

språkutveckling. Språk- och musikelementen skiljer sig åt men inlärningsprocessen är 

väldigt lik. Att lära sig ett språk handlar om att förstå grundläggande byggstenar av olika 

ord. Detta är även grundläggande strukturella aspekter inom musik. Studien visar ett tydligt 

sammanband mellan musikuppfattning och barns tidiga språkutveckling. Musik och tal är 

nära besläktat, speciellt musikaliskt tal är väldigt vanligt bland spädbarn eftersom den 

innehåller upprepning, lång och kort tonhöjd och så vidare (2002, s. 112, 116 & 126–127). 

Denna studie föreslår att det finns kognitiva förmågor inom musikuppfattningen som 

behövs för läsfärdigheterna. Men det är en fråga för vidare forskning att undersöka det 

exakta sambandet mellan musik, fonologisk medvetenhet och hörsel, ordförråd, och 

matematikförmågan. 

 

Wetherick (2014) har i sin studie undersökt hur musikterapi kan hjälpa barn med 

språksvårigheter med deras sociala interaktion och självförtroende kopplat till språket. I 

studien undersöktes två pojkar i 5 årsåldern med olika typer av språksvårigheter. Båda 

barnen fick regelbunden språkträning av sina skolor för att lättare klara av social 

interaktion och beteendeproblem kopplade till språk. Studien utfördes genom att pojkarna 

fick improvisera trumspelande, prata genom ett kazooinstrument medan musikterapeuten 

pratsjöng en berättelse till pojkarnas spelande. Genom sång och pratberättelser hoppades 

man att barnens språk skulle bli mer flytande och att de skulle känna sig mindre frustrerade 

över att inte kunna göra sig förstådda vilket i sin tur skulle öka deras självförtroende. 

Tanken var att musiken skulle utgöra ett alternativ till verbal kommunikation och för att 

lättare kunna analysera barnen valde Wetherick att filma barnens musikterapitillfällen. 
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Studien utfördes vid 17 tillfällen under 30 minuter i 6 månader. Miljön utformades genom 

att ställa 3 stolar runt en trumma och olika instrument på en hylla i närheten. Resultaten av 

analyserna visade att frustration och aggressivitet över språket sänktes betydligt genom 

musikterapin och man kunde se en minskning av skrikande ljud med Kazooinstrumentet, 

vilket Wetherick ansåg ha med en minskning av frustration att göra. Det gick även att se en 

ökning av barnens samarbetslek, och fler försök till verbal kommunikation. Samtidigt 

syntes en ökning av barnens sociala kommunikation, mer positiva relationer, spontant tal 

och mer lek tillsammans med andra barn. 

 

Moreno med flera (2011, s. 1425–1427, 1429 och 1431) har i sin studie haft som syfte att 

undersöka om specialdesignade interaktiva musikträningsprogram kan hjälpa barns 

kognitiva utveckling. Undersökningen gjordes på 24 barn i 4–6 årsåldern, efter att en del 

av barnen som från början varit med, valt eller inte fått fullfölja studien. Programmet var 

baserat på en kombination av motoriska, kognitiva och auditiva förmågor som inkluderade 

rytm, röst, olika toner, melodi och andra lättare musikövningar. Övningarna handlade dock 

inte om att spela musik utan främst om att använda rösten och att lyssna. Innan 

undersökningen började gjorde man ett test för att ta reda på vilken nivå barnen låg på just 

då, efter 20 dagar gjordes samma test igen och då visade 90 % av barnen en ökad verbal 

förmåga. I resultat hittade de flera kopplingar mellan auditiva musikaliska egenskaper och 

språkkunskaper. De såg även en nära koppling mellan musik, språk och kognitiv förmåga. 

Moreno med flera anser att en förklaring till detta skulle kunna vara att hjärnans 

processande av musiken överlappar med andra kognitiva handlingar. De menar att 

kopplingen mellan musikundervisning och språkets olika byggnadsstenar är förståelig om 

man tänker att musikundervisningen kräver mycket memorering, uppmärksamhet och 

kontroll. 

5.2 Drama i relation till barns språkutveckling 

Enligt Vygotskij är drama en möjlighet för barnen att bearbeta sina inre känslor (Lindqvist, 

1996, s, 68–71). En litteraturstudie av Mages har utforskat dramaeffekter utifrån fyra 

kriterier vilka var; publiceringsstatus, kreativ dramaintervention, verbalt språkresultat och 

deltagande, för att kunna inkludera kreativa dramaaktiviteter i läroplanens mål. Mages 

menar att drama kan underlätta för barnen att erfara ord och förstå ordets innebörd genom 

att de får gestalta och uppleva det själva (2008, s. 124–125, 126–128 och 129). Studien är 

genomförd med olika metoder där verbalt och kreativt drama fokuserar på barns 

språkutveckling eftersom det är ett sätt att kunna kommunicera med andra. Inom verbalt 

språk fokuserade man på hur det verbala språket utvecklas, samt på ordförråd, 

talutveckling och berättande genrer. Deltagande barn var mellan 2 och 7 år gamla. 

Resultaten var indelade i olika delar. I första delen lyfte de upp hur drama har använts 

historiskt, i den andra delen beskrev de olika språkliga terminologi och barn 

språkutveckling genom kreativa dramaaktiviteter. Den tredje delen beskrev barns verbala 

språkutveckling inom drama. Antalet deltagare var 22 förskolebarn och fokus för studien 

var att främja ordförråd, sofistikerat ordförråd med mera. Innan barnen skulle börja 
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förskoleklassen fick de genomgå ett prov under det sista året i förskolan och de flesta av 

barnen klarade provet. Mages utgår i sin studie från Vygotskij proximala utvecklingszon 

där dramalek anses främja barnens utveckling och språk, samtidigt som barnen förbereds 

att möta verkligheten senare i livet. Dessutom lyfter Mages upp psykologen Smilankys 

perspektiv som är baserat på Vygotskij sociala samspel som sker mellan en eller flera 

individer. Resultatet visar att drama främjar kommunikationsförmågan, där barnen kan 

förstå lekens olika diskurser och tar kontakt med andra deltagare på egen hand. 

 

Oon (2010, s. 215, 220–221 och 224–225) har i sin studie undersökt hur barn med selektiv 

mutism kan få hjälp av dramaterapi. Undersökningen gjordes på barnet Gladys som är en 5 

årig flicka med selektiv mutism. Det innebar att Gladys innan undersökningen bara pratade 

med sina föräldrar och med sin syster, aldrig med några andra. Hon hade även problem 

med ångest kopplat till språkanvändning. Metoden som användes var olika dramaövningar 

som på ett lekfullt sätt skulle stärka Gladys verbala och känslomässiga utveckling. Studien 

utfördes vid 18 tillfällen under en femmånadersperiod. När alla 18 tillfällena var slut kunde 

Gladys prata spontant med klasskamrater, lärare och andra familjemedlemmar. Hon 

startade även själv aktiviteter och bestämde innehållet i lekar och hade inte längre några 

svårigheter att prata. Vid en uppföljning ett år senare berättade Gladys mamma att hon ofta 

lekte med en kompis och brukade sova över hos denna. Hon hade även vid några tillfällen 

blivit tillsagd att vara tyst i skolan, gått med i skolans dramagrupp, hon övade sina repliker 

högt och med många gester. Oon (2010, s. 225 och 228) kommer i sin studie fram till att 

drama kan hjälpa barn med selektiv mutism om de används på ett lekfullt sätt och till en 

början utan krav på vokaliseringar från barnet. Det är viktigt att inte ställa krav, utan att det 

är miljön och den spontana leken som får leda barnet att ta leken vidare från icke verbal lek 

till rollek och till sist dramalek. När barnet börjar prata är det viktigt att det får positiv 

respons även om det som i Gladys fall bara skulle vara ett ord som pizza som kommer som 

första ord. När Gladys började prata i skolan ledde det till att hon fick kompisar som i sin 

tur fick henne till att prata mera. Oon anser därför att det är viktigt att man för att hjälpa 

barn med selektiv mutism lockar fram språket genom olika lek- och dramaövningar 

eftersom språket hjälper barnet att fungera i skolan och ger det ett ökat självförtroende som 

hjälper barnet vidare med sin sociala förmåga. 

  

Mulker Greenfader, Brouillette och Farkas (2015, s. 185–186, 190 och 197–199) har i sin 

studie undersökt hur drama och rörelse hjälper flerspråkiga barn att utveckla sitt 

andraspråk. I studien sökte de svar på om andraspråkspersoner som deltog i dramat blev 

bättre på att förstå och använda språk än de som inte deltog i drama eller rörelse. 

Författarna använde en experimentell design där resultaten mättes genom ett 

språkutvecklingstest som fokuserar på studentens verbala och auditiva förmåga att uppfatta 

språk. Programmet var uppdelat på två år med 28 tillfällen varje år, av dessa var 14 drama 

och 14 dans. Studien fokuserade på programmets första år då detta utöver en språklärare 

även hade en drama eller danslärare närvarande vid alla tillfällen, till skillnad från andra 

året när det bara var språkläraren. Tanken med studiens utformning var att de olika drama- 

och dansövningarna skulle göra språket tydligare genom att använda gester, rörelser och 

känslor. Detta i sin tur skapar mer social interaktion som leder till att personerna får en 
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ökad förståelse av andraspråket. Vilket leder till att personerna blir mer engagerade i att 

utveckla sitt andraspråk och gör bättre ifrån sig på testet. Resultatet av studien blev att de 

som fått drama och dans klarade sig betydligt bättre på språktestet än kontrollpersonerna 

som inte tagit del av övningarna. Det blev även tydligt att de som gagnades mest av 

övningarna var de som från början haft det minst utvecklade andraspråket. Övningarna 

visade även ge resultat för elever som hade engelska som modersmål och elever som hade 

varierande språkutveckling. 

5.3 Bild i relation till barns språkutveckling 

Holm Hopperstad (2008, s. 133–134) har i sin studie undersökt två klasser i åk 1 med 5–6 

åriga barn när de haft planerade bildaktiviteter utifrån olika teman. Studien grundar sig på 

Holm Hopperstads observationer av klasserna där forskaren undersökt vilken typ av 

konversation som barnen har under tiden de ritar. Syftet med studien är att ta reda på hur 

barnens teckningar konstrueras i den sociala kontext som barngruppen utgör. För att ta reda 

på detta har Holm Hopperstad använt sig av ett socialsemiotiskt perspektiv. Applicerat på 

bildaktiviteter leder barnens konversation om sitt bildskapande till att de skapar mening 

och förståelse för hur de ska bygga upp bilden visuellt för att den ska uttrycka det barnen 

vill säga. För att utföra studien valde Holm Hopperstad att spendera två månader i varje 

klass. I den ena klassen gick vid tillfället 22 barn, de hade två pedagoger och en assistent. I 

den andra klassen var det 13 barn, en pedagog och en assistent. För att kunna gå tillbaka 

till olika situationer valde Holm Hopperstad att filma under varje lektion (2008, s. 134–

135). I sitt resultat kom Holm Hopperstad (2008, s. 136) fram till att barnens 

konversationer under bildaktiviteterna handlar om hur de ska planera bildkompositionen av 

sina bilder. De använder namn, beskrivningar av olika redskap, förklaringar och 

beskrivningar av vad de ritar. De ställer och besvarar frågor om varandras bilder. 

Bildtillfället kan även användas som en möjlighet till dramatisering av det barnen ritar, då 

förekommer ofta gester och ljudeffekter samtidigt som barnet ritar. Det är även vanligt att 

bilderna leder barnen till att associera något i bilden med något annat vilket skapar 

glädjefyllda konversationer av vad bilderna ser ut som. Dock visar Holm Hopperstad att 

det i slutänden är barnet som ritat bilden som har tolkningsföreträde över vad den 

föreställer. Holm Hopperstad (2008, s. 147–148) kommer i sin studie fram till att barnens 

konversationer i samband med bildaktiviteter följer vissa mönster. Genom att diskutera lär 

sig barnen meningsskapande och hur de ska synliggöra vad de vill uttrycka i sina bilder. 

Konversationen möjliggörs till viss del av att läraren har planerat aktiviteter för barnen och 

att de varit uppdelade i mindre grupper vilket möjliggör att även blygare barn ska våga 

prata. Bild gör att barnen utvecklar ett självförtroende i att kommunicera visuellt med 

andra. Barnen kan också ha hjälp av barngruppen för att diskutera olika saker vilket kan 

skapa förståelse för olika delar av bildskapandet. Bild som aktivitet är även ett lustfyllt sätt 

för barnen att lära sig själva och tillsammans med andra. 
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Ett annat forskningsprojekt genomfördes i en grundskola i Calgary, Alberta bland barn 

som hade varierande språknivåer och språkfärdigheter. Syftet med forskningen var att 

stödja barns språkutveckling genom att främja ordförrådet och deras berättande förmåga. 

Där fick alla elever möjlighet att utforska material för att kunna uttrycka sig med hjälp av 

konst utifrån sina egna tankar och förutsättningar (Fraser och Miller, 2015, s. 10–11). 

Under projektet planerades två olika diskussionstillfällen varav den ena var med stor 

barngrupp och den andra med få deltagare, detta för att alla barnen skulle kunna göra sig 

hörda eftersom det fanns barn som hade svårt att uttrycka sig inför stor grupp. Fraser & 

Miller lyfter fram Reggios filosofiska grundtankar om att barnen behöver utforska sin värld 

med flera sinnen för att kunna få bättre förståelse för sin omvärld och knyta det till sin 

erfarenhetsvärld (2015, s. 9–10). I den stora gruppkonversationen fick barnen skapa sina 

alster efter samtal för att utöka barnens ordförråd, ny teknik och ta del av varandras 

fantasiveckande idéer. Pedagogerna valde att inte leda samtalen under diskussionerna utan 

anordnade miljö och stämning som kunde hjälpa barnen att vara aktiva deltagande på sitt 

sätt. Det var ett tillfälle för pedagogerna att kunna observera vilka barn som var aktiva och 

bidrog och vilka barn som behövde mer inbjudning för att delta (Fraser och Miller, 2015, s. 

12). Resultat av den första konversation visade att barnen hade fantasifulla idéer som 

liknande varandra. Många av barnen började ställa frågor till varandra och ta del av 

varandras idéer vilket var studiens syfte (Fraser och Miller, 2015, s. 13). Andra delen av 

konversationen genomfördes individuellt med pedagogen, där barnen fick svara på öppna 

frågor om sitt konstverk. De flesta av barnen hade olika bakgrund och språkfärdighet men 

visade framgångar utifrån sina egna förutsättningar. De flesta barnen kunde beskriva sina 

konstverk genom att använda ordförråd och utvecklade sitt självförtroende. En utveckling i 

barnens lärande sågs efter fyra veckors arbete (Fraser och Miller, 2015, s. 14). 

 

Under de sista decennierna har den västerländska akademiska litteraturen belyst estetiska 

ämnen som barns förstaspråk för att kunna ta kontakt med sin omgivning förklarar K. Y 

Leung (2019, s. 47). Studien genomfördes med 88 barn i ett område i Hong Kong där det 

fanns flerspråkiga barn. I västländerna är det vanligt att barnen från fyra års ålder blir mer 

inriktade på skolförberedelse såsom skriva bokstäver istället för att rita och skapa. Syftet 

med denna studie var att undersöka hur barnen använde visuellt språk för att kunna 

uttrycka sig genoms sitt konstverk. Barnens konstverk samlades in från en aktivitet där 

forskarna delade in dem i olika kategorier utifrån en innehållsanalys. I första delen 

analyserades om barns utforskande erfarenheter, i den andra analyserade man 

objektreferenserna och i den sista de visuella elementen. Studien ger en förståelse för 

pedagoger att konstarbete kan vara ett hjälpmedel för barn med olika bakgrund för att bli 

sedda och hörda i en interkulturell förskola. Under konstskapandet fick deltagaren svara på 

öppna frågor med hjälp av en dockfigur. De barnen som inte hade kinesiska som 

modersmål fick göra detta på engelska (K.Y Leung, 2019, s. 51). Författaren kom fram till 

att i den första delen utforskade barnen material, olika färger och visualiserade en 

gratulerande önskning genom olika föremål och ett presentpaket. Resultat av den 

objektreferensen visade att barnen använde olika symboler för att skapa meningar, 
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exempelvis köttbit, fisk och blomma, samt skrev några bokstäver för att synliggöra sitt 

syfte (K.Y. Leung, 2019, s. 54–55). I den sista delen av resultatet framkom att barnen 

visualiserade ord med olika beståndsdelar, såsom ballonger, presenter och en katt för att 

säga grattis på födelsedagen (K.Y Leung, 2019, 56–58). I studien fann man att under fritt 

konstskapande integrerade barnen tecknade symboler i sitt skrivande för att visualisera sina 

meningar (K.Y Leung, 2019, s. 63).     

 

 

Sammanfattningsvis 

Slutsatsen utifrån dessa studier är att det är tydligt att estetiska ämnen hjälper barnens 

språk och ger olika uttrycksmöjligheter. Alla författarna kommer i sina studier fram till ett 

resultat där de ser att barnen i undersökningarna efter studiens gång visat på förbättrad 

språkförmåga. Studierna lyfter hur musik, drama och bild kan användas för att kunna 

stödja barns språkutveckling genom att exempelvis träna barnets fonetiska kunskap, 

ordförrådrytm och melodi men även hur de genom andra uttrycksmedel kan göra sig 

förstådda utan ett fullt utvecklat språk. Forskningen visar även att estetiska ämnen hjälper 

barnen att få ett bättre självförtroende och att det ger barnen möjlighet att få utlopp för sin 

frustration som de kan känna i och med sina språksvårigheter. Slutligen visar Moreno med 

flera (2011, s. 1425) upp resultat av att man genom att arbeta estetiskt kan se en förbättrad 

verbal förmåga på 90 % av deltagarna på 20 dagar. Vilken effekt skulle det då inte kunna 

få om estetiska ämnens möjligheter var något som togs tillvara på och som användes 

regelbundet i förskolor för ett språkfrämjande syfte? 
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6. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitlet tar vi upp det teoretiska utgångspunkter som vi anser är viktiga för 

studien. De teorier och begrepp som tas upp är centrala i det specialpedagogiska fältet. 

Dessa val gjordes för att introducera ett förhållningssätt där alla barn inkluderas i 

verksamheten. 

6.1 Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet lyfter de svårigheter som kan finnas med att tillhandahålla en 

förskola som är lika för alla i enlighet med läroplanen samtidigt som den även hjälper 

barnen utifrån deras olikheter. Alla pedagogers val görs med barnens bästa i åtanke. 

Pedagogernas val blir dilemman eftersom det hela tiden handlar om att välja en sak framför 

en annan och valet att inte göra något är även det ett aktivt val. Inom dilemmaperspektivet 

är det viktigt att tänka på att de val pedagogen gör som ska vara bra för ett eller flera barn 

kanske inte är lika bra för andra (Nilholm, 2005, s. 135–136). Exempel på dilemman som 

pedagogen kan möta menar Carlsson och Nilholm (2004, s. 82–83) är exempelvis huruvida 

barnet ska diagnostiseras eller om det är bättre att låta bli eftersom de då riskerar att bli 

utpekade och tagna ur den ordinarie verksamheten. Det kan även röra sig om hur stöd till 

ett visst barn ska utföras, om ett specifikt stöd för barnet är det bästa eller om stödet ska 

vara generellt till hela gruppen (Nilholm, 2005, s. 135–136).  

6.2 Inkludering och exkludering 

Inkludering är den rörelse som ger alla medborgare en grundläggande rättighet till 

utbildning anser Orru (2018, s. 766–767). Det innebär att lagen ger möjligheter till 

inkludering på ett stort sätt i makronivå men samtidigt finns det fortfarandet exkludering 

med eftersom varje individ har olika behov. Det betyder att inkludering innebär att man ser 

på olikheter som en tillgång för att alla har olika intresse, behov och förutsättningar för 

inlärningsprocessen. Trots att det finns olikheter ska pedagogerna skapa en miljö som 

inkluderar och är anpassad till alla hävdar (Asp-Onsjö, 2014, s, 385 – 386 och Åberg & 

Lenz Taguchi 2012 s, 69–70). Enligt Palla (2011, s. 154–55) är det personalen som skapar 

de gemensamma grupperna utifrån varje individs behov. Hen menar att olikheter bland 

barn kan vara betydelsefull för ett visst sammanhang, vilket innebär att normalitet 

konstrueras beroende på kontext och situation. Samtidigt skapas exkludering med tanke på 

avgränsningar, då är det pedagogerna som kan se enskilda barn som individ och komma 

fram till en strategi. Det är pedagogerna som kan se när det är viktigt att framhålla barnens 

olikheter som en tillgång. Carlsson och Nilholm (2004, s. 81–83) förespråkar inkludering 
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som en princip där verksamheterna ska anpassa och utgå från det mångfald som finns 

aktuell utan några kompromisser. Inkludering ur ett historiskt perspektiv som nämns med 

svag inkludering. Nilholm menar att det var en utmaning för pedagogerna att genomföra en 

skola för alla. Att inkludera hela samhällets barn i ett skolsystem, då segregation ansågs 

som ett positiv uttryck.   

6.3 Regression 

Begreppet regression betyder att det sker en tillbakagång eller ett uppstannande av en eller 

flera förmågor under kortare eller längre tid. Meilleur och Fombonne (2009, s. 115) menar 

att en regression kan ske på olika områden men att det vanligaste är en regression av 

språket. De lyfter även att det oftast är redan under barnets första två år som man börjar se 

en regression av språket och att det fram till en viss punkt ofta har utvecklats i samma takt 

som övriga barns språk. Meilleur och Fombonnes studie är främst gjord på autistiska barn 

som enligt dem oftare har problem med regression av språket och deras studie visar att det 

är upp emot en femtedel av alla autistiska barn som lider av regression. De delar av språket 

som det ofta syns en tillbakagång av, är bland annat att barnen tappar ord, de får svårt med 

uttal och med grammatik, satser och fraser (2009, s. 115–116 och 120). 

 

De barn som har haft en tillbakagång eller ett uppstannande av språkförmågan får ofta även 

andra problem. Detta eftersom barnet blir osäkert och inte vill prata när de känner att det 

inte kan, vilket i sin tur leder till att många barn även får en regression socialt. Luyster med 

flera (2010, s. 314) visar i sitt studieresultat på att barnen utöver en regress i språkförmåga 

även kan få en regress i sociala kommunikativa egenskaper, exempelvis sociala 

färdigheter, icke verbal kommunikation, låtsaslek och förmåga att ta ögonkontakt med 

andra. Även dessa författare visar att barnen ofta haft en normal utveckling fram till ca två 

års ålder. Därefter skedde en regress på barnens förmåga som hållit i sig åtminstone i en 

månad. De barn som fått en tillbakagång av sin kommunikativa och sociala förmåga hade 

tidigare använt mer gester, varit mer aktiva och delaktiga i sociala lekar. De förstod även 

instruktioner bättre och använde mer kroppsspråk än innan regressionen (2010, s. 329–

330). 

 

Meilleur och Fombonne (2009, s. 119) lyfter även att det kan ske en regression av 

motoriska förmågor så som i förmåga att greppa saker, koordination, hållning, förmågan 

att äta själv, klä på sig men även förmågan att kunna relatera till andra, och kunna engagera 

sig. Luyster med flera (2010, s. 313 och 331) förklarar att det ofta är i redan utvecklade 

områden som det sker en regress och att dessa sällan kommer ensamma utan ofta medför 

en tillbakagång eller ett uppstannande på flera olika förmågor. En del barn har tidigare 

kunna säga flertalet ord som sedan helt försvunnit och varit frånvarande från barnets 

kommunikativa förmåga, ibland under flera år. Detta medför enligt Luyster med flera att 

dessa barn får betydligt svårare att interagera tillsammans med andra och barnen kan därför 

bli tillbakadragna eftersom de inte kan göra sig förstådda. Det blir med andra ord viktigt att 
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barnen får den hjälp de behöver för att få igång sitt språk för att de ska våga vara 

tillsammans med andra barn och interagera med dem. 

 

 

7. Metod 

I följande kapitlet beskriver vi vår val av studiens metodologiska delar, här redovisas 

metod för datasamling, urval, genomförande, databearbetning och analysmetod.  

7.1 Metod för samtalsintervjuer 

Vi har valt att utföra denna undersökning med hjälp av kvalitativ intervju som metod och 

sedan tolkat svaren från intervjufrågorna. Enligt Bell (2016, s. 189) är kvalitativa intervjuer 

bättre än exempelvis enkäter för att kunna få mer utförliga svar. Det lyfter även Esaiasson 

(2017, s. 260 0ch 264) som menar att samtalsintervjuer är ett utmärkt tillfälle att 

dokumentera oväntade svar av den som blir intervjuad. Med detta menar Esaiasson att 

denna form av intervju bygger på hur andra människor tänker och upplever ett visst ämne, 

då det huvudsakligen är att fånga deras uppfattningar och förbise sina egna åsikter och 

fördomar. Det innebär att det som nämns under intervjun inte kan bedömas som rätt eller 

fel, därför har vi valt att använda oss av denna form av intervju.  

 

Utifrån tidigare kunskaper om estetiska ämnen och språkutveckling formulerar vi 

intervjufrågor som kan ge utförligare uppfattningar till vidare utforskande arbete. Genom 

att göra det formuleras referensramarna utifrån den tidigare forskning som gjorts anser 

Esaiasson (2017, s. 289 – 290). Därför är det viktigt att ha en genomtänkt 

problemformulering och syfte från början eftersom det ligger till grund för det kommande 

arbetet (Esaiasson, 2017, s. 283 – 284). Det innebär även att ta kontakt med 

intervjupersonerna och informera dem om etiska aspekter och vilka rättigheter de har, 

exempelvis att personer har rätt att vara anonym, att det är frivilligt att medverka och att 

intervjupersonerna därför har rätt att ta tillbaka medverkan under processen, samt att 

personer har rätt att ta del av det slutliga arbetet (Esaiasson, 2017, 290). Det är viktigt att 

formulera de inledande intervjufrågorna som uppvärmningsfrågor, detta för att kunna 

skapa en bra stämning och på ett enkelt sätt bygga en bro till ämnet som intervjun kommer 

att handla om anser Esaiasson (2017, s. 298).  

 

Med kvalitativa intervjuer får man ofta komplexa och innehållsrika svar. Enkla 

uppvärmningsfrågor hjälper respondenterna att leda intervjun vidare till huvudämnet 

hävdar Trost (2010, s. 25, 84–85). Dessutom menar Trost att kvalitativa intervjuer är 

strukturerade och bara behandlar ett viss området, det är även viktigt med öppna frågor 

som ger alternativa svar (2010, s. 42). Därför valde vi enkla och ämnerelaterade frågor som 
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gav en rödtråd till respondenterna för att de lättare ska komma fram till konkreta svar på 

frågorna.   

 

7.2 Urval 

Vår datainsamling skedde genom intervjuer i 5 kommuner i Mellansverige av förskollärare 

på förskola, förskollärare på språkförskola och i förskoleklass, en specialpedagog i 

förskolan, lärare inom särskola och en fritidspedagog. Vi valde till en början förskolor som 

antingen hade en särskild fokusering på språkstörda barn eller flerspråkig inriktning där 

pedagogerna arbetar mycket med estetiska ämnen. Detta var vi tvungna att justera och vi 

fick bredda vårt urval till att inkludera förskoleklasser och skola eftersom vi hade problem 

med att få informanter till delstudie 1. Vad det beror på vet vi inte, men det skulle kunna 

vara att de förskolor vi mailade till och gav information om studien tyckte att det var ett 

svårt/komplicerat ämne att prata om eftersom vi var intresserade av hur de arbetade 

estetiskt med de språkstörda barnen. Bell (2016, s. 190–191) menar att vi som författare av 

studien har skyldighet att informera förskolorna om studiens syfte och typen av frågor som 

kommer ställas under intervjun. Bell menar också att det är viktigt att göra detta skriftligt 

då det förhindrar att informanterna kan komma i efterhand och påstå att de blev tvingade 

att svara på frågorna.  

 

Efter en justering valde vi därför att även ta med en förskollärare som arbetar i 

förskoleklass, en grundskollärare som arbetar i särklass och en fritidspedagog som arbetar i 

skolan. Gemensamt för alla informanter i delstudie 1 är dock att de har lång erfarenhet av 

att arbeta med barn som har varierande grader av språksvårigheter. Vi valde att intervjua 6 

personer var för att få mycket information till vår studie. Enligt Esaiasson (2017, s. 268–

269) är det nödvändigt att intervjua åtminstone 10 personer för att studien ska kunna ge 

tillräckligt med information och ge ett tillförlitligt svar på frågorna. För att 

intervjupersonerna skulle känna sig bekväma fick de välja tid och plats för intervju. Några 

av dem valde sin arbetsplats medan andra valde att ha intervjun hemma hos sig. Detta är 

enligt Bell (2016, s. 201) viktigt eftersom intervjupersonerna tagit sig tid för att svara på 

intervjuarens frågor trots att de ofta har mycket annat att göra. 

7.3 Genomförande 

Intervjupersonerna kontaktades via mejl och fick information om studien genom ett bifogat 

brev, där deltagarna fick inblick över studiens syfte. Det är viktigt att ha ett genomtänkt 

syfte och problemformulering i förväg som en grund för det förestående arbete, hävdar 

Esaiasson (2017, s. 283–284). I brevet framkom deras rättigheter angående deltagande och 

etisk hänsyn. De informerades om att de har rätt att dra tillbaka sin medverkan när som 

helst, även under processen och de fick veta att de kommer vara anonyma samt att deras 

bidragande var frivilligt (Esaiasson, 2017, s. 290).  
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Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans för att vara beredda om någon respondent 

skulle ångra sig angående inspelning, och någon av oss skulle behöva anteckna medan den 

andra intervjuade (Bell, 2016, s. 196–197). Bell menar även (2016, s. 190–191) att 

respondenterna ska få information om studien för att kunna säkerställa sig om att de kan 

medverka och tillföra något relevant. Dessutom är det bra att informera om deras 

rättigheter för att deltagaren inte ska känna i efterhand att de blev tvungna att svara på 

frågor, eller att de ska framkomma några klagomål. I början visades lågt intresse av de 

olika verksamheterna men efter att vi tagit kontakt med bekantas kontakter fick vi tillslut 

tillräckligt med informanter. Intervjuerna utspelade sig på en plats och tid som valdes av 

respondenterna för att de skulle känna mindre arbetstvång.   

7.4 Databearbetning och analysmetod 

För att göra det lättare fokusera på vad informanterna sa under intervjuerna valde vi att 

spela in våra intervjuer. Dessa transkriberades sedan och analyserades genom tematisk 

analys. I samråd mer vår handledare valde vi att gruppera våra intervjufrågor i olika teman 

för att de skulle få en röd tråd och bli tydliga övergångar för informanten. Frågorna 

utformades på ett sätt så att de skulle kunna ge utförliga svar på vårt syfte och 

forskningsfrågor. Esaiasson (2017, s. 174) förklarar att tematiska frågor är viktiga för att de 

gör att den som blir intervjuad har möjlighet att svara på frågorna utan att intervjuaren 

påverkar utgången av svaren. Vi skapade våra intervjufrågor på ett sätt så att vi skulle 

kunna garantera att vi fick svar på det som för oss hade betydelse för syfte och 

forskningsfrågor. För att materialet i intervjuerna skulle bli tydligare för oss valde vi att 

transkribera dem vilket Bell (2016, 197) anser gör det lättare att överblicka det material 

man har.  

 

Vi anser att intervjupersonernas könstillhörighet inte är av betydelse för studien och har 

därför valt att kalla våra intervjupersoner för hen, pedagoger, förskollärare eller lärare. I 

resultatet av studien har vi valt att i delstudie 1 benämna de intervjuade som lärare, detta 

eftersom de har olika pedagogiska utbildningar och de i delstudie 2 benämns 

respondenterna som förskollärare. 

7.5 Realitet och validitet 

Vi valde att genomföra en kvalitativ samtalsintervjustudie, där de medverkande är 

förskollärare, lärare, specialpedagog och fritidspedagog som arbetar i förskola, skola och 

särskolans verksamhet. Respondenterna svarade på de frågor som vi ställde och fick 

uttrycka sina uppfattningar och tankar kring det. Enligt Esaiasson med flera (2017, s. 236 

och 274) ska en respondentundersökning grunda sig på personens egna tankar och 

uppfattningar, där varje medverkade får svara på samma frågor för att kunna få utförliga 

svarsmönster på undersökningen. Frågorna delades upp på ett tematiskt sätt för att 

underlätta för respondenterna att producera relevanta material utan intervjuarens påverkan. 

Samt för att kunna analysera likheter och skillnader mellan dessa. Vi valde att rikta in oss 
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på vår egen delstudie vid transkriberingen för datainsamlingen för att få tydlig uppfattning 

av material, men eftersom intervjufrågorna var lika diskuterade vi tillsammans för bättre 

tolkning och förståelse för resultat. Enligt Bell innebär reliabilitet att en undersökning är 

stadig och tillförlitligt, det innebär att undersökningen kan uppvisa samma resultat oavsett 

tidpunkt och tillfälle. Validitet innefattar mätning av undersökningsfrågor och syftet, att 

var frågorna relevanta och intressanta för respondenterna (2016, s. 133–136). 

 

Reliabilitet och validitet hör ofta ihop. Det betyder att om en undersökning mäter annat än 

det som avses samt är utsatt för slumpfel är undersöknings reliabilitet och validitet är låg. I 

vår undersökning är frågorna relevanta för ämnet och flera deltagare vid olika tidpunkt och 

tillfällen uttryckte liknande uppfattningar, vilket är avgörande för en undersöknings 

tillförlitliga resultat.        

7.6 Etiska hänsynstagande 

Enligt vetenskapsrådet finns det fyra regler som är en skyldighet vid en undersökning att 

framföra för deltagaren. Den första är att informera om studiens syfte till alla deltagare, 

vilket vi gjorde genom informationsbrevet (se bilaga 1). I det informationskravet framgick 

deltagarnas rättigheter, att ta del av studiens syfte, information om att deras bidrag är 

frivilligt. Deltagarna fick information om att deras material kommer behandlas enbart för 

forskningen inte till något annat. Det vill säga sådana villkor som troligtvis kan påverka 

deltagarens vilja att delta (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–8). Enligt Bell är det forskarens 

skyldighet att klargöra dessa rättigheter för respondenterna innan intervju (2016, s. 61). 

Det andra är samtyckeskravet som lyfter den medverkandes rättighet att bestämma tid och 

plats, samt hur länge samtalet ska pågå. Samtidigt erhåller de rätten att avbryta sitt 

deltagande utan några negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–11). Det tredje 

kravet som Vetenskapsrådet lyfter är konfidentialitet som försäkrar att deltagarens identitet 

inte röjs. Det innebär att respondenterna inte ska kunna identifieras samt att allt material 

kommer att förvaras på ett sätt att det bara är intervjuaren som har tillgång till det 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12–13). Det fjärde kravet är nyttjandekravet och syftar till att 

säkerställa att insamlat material är för forskningsändamål, samt att det insamlade materialet 

bara kommer användas för det forskningsarbetet omfattar. Det förklarar att endast vi som 

utfört intervjuerna kommer ta del av dessa material (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

7.7 Arbetsfördelning  

Vi har skrivit större delen av arbetet ihop, sedan skrev Cornelia delstudie 1 och Zahida 

delstudie 2. Cornelia intervjuade fem personer från olika kommuner, där en var 

förskolelärare på en språkförskola, en specialpedagog inom förskolan, en förskolelärare i 

förskoleklass, en fritidspedagog samt en bildlärare som arbetar i särskola. Urvalet av dessa 

lärare för delstudie 1 grundades på deras erfarenhet av att arbeta med barn med olika 

språksvårigheter.   
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Zahida intervjuade sex förskollärare som har olika erfarenhet och arbetar i olika kommuner 

med flerspråkiga barn. Urvalet av förskollärare grundades på deras erfarenhet av att arbeta 

med flerspråkiga barn med språksvårigheter. Diskussion och- konklusionskapitlet samt 

resultatet av den tredje forskningsfrågan skrev vi tillsammans.      

 

 

 

8. Resultat och analys av delstudie 1 och 2 

I det följande kapitlet presenterar vi analys och resultat av de två kvalitativa studierna som 

grundar sig på vår undersökning av de intervjuer som genomfördes.   

8.1 Resultat och analys av delstudie 1 

Under detta avsnitt presenterar vi resultat och analys av hur estetiska ämnen används för att 

hjälpa barn med språksvårigheter. Resultaten är grundade i de intervjuer som utförs i 

delstudie 1, där fem olika lärare deltog som alla arbetar med barn språksvårigheter. 

Resultaten är kategoriserade i olika teman utifrån intervjufrågorna och dessa teman ger en 

bättre uppfattning om svaret på forskningsfrågorna. Utsagor används för att få en tydligare 

bild av studieresultaten. Lärarna benämns med A, B, C, D, E. 

8.1.1 Lärarens arbete med estetiska ämnen  

Alla pedagogerna lyfter att det är viktigt att arbeta med estetiska ämnen och har i stort sett 

samma uppfattning av vad estetiska ämnen är. De lyfter främst bild, drama, musik och 

dans men även slöjd och konstruktion. Pedagogerna är även överens om att det är viktigt 

att ge barnen flera uttrycksmöjligheter och lyfter att estetiska ämnen hjälper barn med ett 

sämre verbalt språk att kunna göra sig förstådda och uttrycka sig. Lärare B uttrycker det på 

följande vis: 

 

Arbeta med alla 100 språken, inte ta bort utan lägga till (Lärare B, 2019-03-21). 

 

Lärare B lyfter Reggio Emilias uttryckssätt att barnen har 100 språk och menar att det är 

viktigt att arbeta med alla dessa. Hen lyfter att det är viktigt att ge barnen många 

uttrycksmöjligheter eftersom alla är olika och olika uttryckssätt därför kommer passa vissa 

barn bättre än andra. Hen förklarar att det är viktigt att lägga till material och möjligheter 

istället för att ta bort och begränsa. Detta om 100 språken synliggörs även i lärare C i 

utsaga: 

 

Bild, enkla dramaövningar och dans underlättar inlärningen speciellt för de som har svårigheter 

(Lärare C, 2019-03-26). 
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Lärare B förklarar också att det är viktigt att ha roligt och att det man gör i verksamheten 

ska väcka barnens intressen. Hen lyfter estetiska ämnens vikt särskilt för barn med 

språkproblem och menar att dessa kan hjälpa barnen att uttrycka sina tankar och känslor 

utan det verbala språket. Pedagogernas möjligheter till att arbeta estetiskt varierar, några 

menar att de har stora möjligheter medan andra inte anser sig ha lika stora möjligheter av 

olika anledningar. De är dock överens om att det inte behöver krävas så mycket material 

men att det ger barnen mer om de får uttrycka sig på flera sätt. Lärare F förklarar att: 

 

På fritids har jag ju alla möjligheter, vi har rullande bild och skapande. Vi har gjort filmer, 

stopmotion. Vi använder även drama vid konflikter och så har vi fri tillgång till slöjdsalarna när vi är 

på fritids så när vi vill sy kuddar gör vi det där (Lärare E, 2019-03-28). 

 

Lärare E påpekar att när man som hen har möjlighet att arbeta mycket estetiskt tillåter det 

barnen att uttrycka sig på många olika sätt och att det hjälper barnen att hitta något som 

passar för just dem. Pedagogerna använder sig av barnens teckningar och olika fotografier 

på saker i olik utsträckning. Gemensamt för alla är att använda fotografier på olika saker 

för att tydliggöra vad ord och saker är för något. Alla pedagogerna använder bilder för att 

visualisera det verbala språket, exempelvis för att visualisera dagens olika aktiviteter 

använder pedagogerna aktivitetskartor eller andra typer av bildstöd. Även barnens egna 

bilder används i olika utsträckning men då främst för att barnen själva ska kunna prata om 

vad de gjort men även som dokumentation för lärarna och för att barnen ska få ställa ut 

dem på vernissage. Detta lyfter lärare E på följande sätt: 

 

Ett barn tittade på dokumentationen och sa men den här figuren har ju ingen kropp. Det här barnet har 
precis lärt sig själv att rita kropp och inte huvudfoting. Hen ser en koppling till det hen har lärt sig och 

går till det barnet och säger du har ingen kropp på din bild. Har jag inte? Svarar barnet. Nej. Sen går 

barnen tillsammans till ateljén och gör (Lärare B, 2019-03-21). 

 

Lärare B förklarar att barnens bilder ibland kan leda till att de börjar se sitt lärande. I 

utsagan lyfter hen ett barn som tittar på kompisens bild som hänger uppe och som sen 

kopplar den bilden med kunskap som hen nyligen lärt sig. Situationen leder enligt lärare B 

till att barnet i fråga lär sin kompis hur man ska rita kropp på sina figurer. Pedagogerna 

lyfter att det är viktigt att dokumentera och synliggöra lärandet för barnen. Det kan vara att 

man sätter upp barnens bilder men även att man som pedagog synliggör lärandet för 

barnen. Lärare E lyfter även att det är viktigt att dokumentera för att själv kunna reflektera 

och för att det blir en bra kommunikation med föräldrarna. Detta förklarar lärare B med:  

 

        Det här kunde du inte igår men nu kan du det (Lärare B, 2019-03-21). 

 

Pedagogerna är överens om att det är viktigt att erbjuda många olika uttrycksmöjligheter 

till barnen. Det vanligaste som erbjuds är olika möjligheter till skapande men de lyfter 

även musik, drama och dans. Det är även viktigt att barnen ska kunna gå från ett ställe i lek 



 

24 
 

och tillverka något som de behöver anser lärare B. Lärare E förklarar att barnen kan bli 

lugnare av att få arbeta med musik. 

 

 

Analys 

Holm Hopperstad lyfter att det är viktigt att barnen har tillgång till olika estetiska material i 

verksamheten. Hen menar också att det är bra att använda sig av planerade estetiska 

aktiviteter eftersom dessa kan användas för att ge barnen möjlighet att öva sig på att prata 

med andra barn (2008, s. 147–148).  

 

Pedagogerna i studien använder sig av olika estetiska former för att erbjuda barnen fler 

uttrycksformer. Genom att erbjuda olika sätt att uttrycka sig menar pedagogerna att alla 

barnen får möjlighet att kommunicera och bli en del av en gemenskap. Holm Hopperstad 

förklarar att bild gör att barnen utvecklar ett självförtroende i att kommunicera visuellt med 

andra barn (2008, s. 147–148). Drama gör enligt pedagogerna och Mages att barnens 

kommunikationsförmåga främjas eftersom barnen med hjälp av dramat får lättare att våga 

ta kontakt med andra. Enligt Mages kan drama även göra att barnen får lättare att förstå 

lekens olika delar vilket i sig kan leda till att de blir mer inkluderade i barngruppens 

gemenskap (2008, s. 124–125 och 128). Asp-Onsjö (2014, s, 385–386) och Åberg och 

Lenz Taguchi (2012 s, 69–70) förklarar att det är viktigt att pedagogerna skapar en 

inkluderande miljö som gör det möjligt för alla barnen att delta i verksamheten trots att de 

har olika förutsättningar. Genom barnens teckningar och hjälpmedel som olika typer av 

bildstöd kan barnen lättare få syn på sitt lärande, pojken som såg att kompisens figur 

saknade kropp är ett sådant exempel. 

 

8.1.2 Språkutveckling genom estetiska ämnen 

Pedagogerna lyfter språkutveckling som något som sker hela tiden. Enligt dem är det 

viktigt att hela tiden benämna allt man gör med ord. Genom att benämna allt som händer 

ökar man barnens ordförråd. Det är viktigt att arbeta med språket eftersom det är en viktig 

del för barnen när de börjar skolan. Lärare D exemplifierar detta med: 

 

Ibland kanske man också behöver veta med vad vi jobbar med, och då kanske man behöver göra en 

kartläggning för att se vad i språket vi behöver lägga till, om det nu är begrepp av olika slag eller 

prepositioner (Lärare D, 2019-03-27). 

 

Lärare D tar även upp att det kan vara bra att göra en kartläggning för att ta reda på vilka 

delar av språket som pedagogerna arbetar med eller för att se om det är någon del som 

något barn har behov av att lära sig mer om. Gällande språkstörda barns språkutveckling är 

det enligt alla pedagogerna extra viktigt att tänka på att benämna alla ord, använda olika 

former av bildstöd som förtydligande och att hela tiden väcka barnens intresse för olika 

saker. Pedagogerna är också överens om att bildschema kan vara ett bra stöd för barnen då 
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de får hjälp att visualisera hur dagen kommer att se ut vilket skapar trygghet för barnen. 

Lärare E exemplifierar detta med: 

 

Vi har en pojke som inte har velat vara med, han har aldrig berättat något men nu börjar han räcka upp 

handen och prata inför andra. Han har tytt sig mycket till mig och jag har ägnat lite mer tid till honom. 

Från början stod han bara i korridoren och ville inte ens komma in. Jag brukar sitta bredvid honom i 

ringen också. Det handlar mycket om trygghet (Lärare E, 2019-03-28). 

 

Enligt lärare E är det viktigt att barnen känner sig trygga för att våga prata inför grupp. Är 

barnen inte trygga får pedagogerna enligt lärare E arbeta extra för att barnet ska kunna 

delta på samma villkor som de andra barnen i den dagliga verksamheten. Lärare B 

förklarar detta med: 

 

Med språkstörda barn är det viktigt att vara lite smidig och använda mycket humor. Vi pedagoger 

spelar gärna lite knasiga eftersom det är roligt och skapar en trygghet vilket i sig lockar barnen till att 

våga prata (Lärare B, 2019-03-21). 

 

Det lärare B förklarar är att det blir lättare att skapa en trygghet för barnen om man själv 

spelar lite knasig. Är pedagogen knasig blir det komiskt och skapar ett mer tillåtande 

klimat där barnen inte behöver oroa sig för att göra bort sig på samma sätt. Lärare B 

fortsätter: 

 

Vi har ett barn som inte pratade tidigare men nu börjar hen prata lite och då kan det vara bajskorv men 

då skrattar och skämtar vi bara. Så länge hen säger något så är det toppen. Efter det kan vi gå och göra 

bajskorvar i lera (Lärare B 2019-03-21). 

 

Lärare B lyfter även att när barnet väl börjar prata är det viktigt att den får säga även de 

orden som normalt inte är lika accepterade. När ett språkstört barn som inte pratat något 

tidigare väljer att börja prata så är alla ord bra ord och något som måste ses positivt. Lärare 

C förklarar: 

 

Bild, musik och drama måste ses som viktigt och inte bara tidsfördriv eftersom det kan fungera som 

draghjälp för det verbala språket. Om det verbala är svårt så finns det ju andra språk (Lärare C, 2019-

03-26). 

 

Lärare C förklarar vikten av att använda estetiska ämnen för att hjälpa barnen att kunna 

uttrycka sig verbalt, men hen menar även att det går att uttrycka sig på andra sätt. Drama 

används exempelvis mycket av pedagogerna bland annat för konflikthantering men också 

för att träna på lek och berättande. Drama kan hjälpa barnen att börja våga ta för sig och att 

kunna prata inför andra. Drama behöver inte vara svårt anser pedagogerna, utan det kan 

vara att man dramatiserar en saga eller att man tillför olika saker i barnens lek. Detta lyfter 

lärare B på följande sätt: 
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Leken är inte en självklarhet utan är något som man måste öva på om man inte har lekt mycket 

tidigare. Är man 6 år och inte kan leka kan man få problem, därför försöker vi utmana barnen med 

dramalek (Lärare B, 2019-03-21). 

 

Lärare B lyfter att det är viktigt att barnen får öva sig på att leka. Hen menar att det är 

nödvändigt att kunna leka då leken utgör en stor del av den sociala kommunikationen som 

en 6 åring har under en dag. Bild används ofta av pedagogerna både som uttrycksform och 

för att tydliggöra mening av olika slag. Gemensamt för pedagogerna är att de ofta i 

samband med bild benämner orden som är kopplade till momenten exempelvis olika 

färger, former, riktningar och namn på tekniker. Lärare C lyfter bilder ur sagor som metod 

genom att: 

 

Använd bilder från till exempel en saga och lägg dem i en hög, vilken tror ni ska komma först och 

varför? Vad handlar sagan om? Barnen får resonera med varandra. var börjar historien, varför tror du 

det? (Lärare C, 2019-03-26). 

 

Lärare C anser att bilder ur sagor är bra hjälpmedel för att tillsammans med barnen ta reda 

på hur berättelser kan byggas upp. När barnen resonerar tillsammans får de kunskap och 

förståelse för berättelsers uppbyggnad, de får också argumentera och öva på att prata inför 

andra. Musik används mycket främst genom sång men det förekommer även att barnen får 

spela instrument eller öva på rytm genom musik. Dans tas inte upp lika mycket av 

pedagogerna men de lyfter ändå att de anser att det är en bra uttrycksform där alla kan 

uttrycka sig oavsett verbal förmåga. Lärare D förklarar att: 

 

Dansen är ju något som vi har arbetat väldigt mycket med. Den är ju liksom ett uttryckssätt för dem 

som inte har det verbala språket, vi kan ändå dansa och uttrycka känslor (Lärare D, 2019-03-27). 

 

Pedagogerna anser att det är viktigt att benämna allt i miljön och de material som finns. De 

tycker även att det är viktigt att materialen står på en sådan höjd så att barnen kan se vad 

som finns att göra. Några framhåller alfabetet som de har uppsatta på väggarna medan 

andra lyfter bildstödet som hjälper barnen att se vad som finns på olika platser, vilket i sig 

ger barnen viss frihet eftersom de inte behöver fråga efter ett visst material. En av 

pedagogerna tydliggör även att det är viktigt att man har många material men att barnen 

inte tvingas att arbeta med ett visst material om de upplever obehag över materialet. Enligt 

lärare C är det viktigt: 

 

Att man har ett förhållningssätt att vara nära barnen, att man ser dem (Lärare C, 2019-03-26). 

 

Lärare C menar att det är viktigt att se alla barnens behov utifrån vilka de är. Samtidigt 

menar lärare B att det är viktigt att utmana dem till att prova många nya saker. Miljön och 

material ska locka barnen till att interagera med varandra och skapa saker till sina lekar. 

Lärare B menar att det är viktigt att: 

 

utmana barnen, miljö och material ska ge dem många olika idéer (Lärare B, 2019-03-21). 
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Analys 

Enligt Svensson är det i barnets närmaste krets som språkutvecklingen sker. Det blir med 

andra ord extra viktigt för förskolan att försöka hjälpa de barnen som uppvisar olika former 

av språksvårigheter eftersom det är där som förskolebarnen befinner sig sin största del av 

dagen (Svensson, 2009, s. 123–131). Pedagogerna lyfter språkutvecklingen som viktig och 

lärare B förklarar att det är viktigt att både ha en rolig och tillåtande miljö. Även att lyfta 

ord och synliggöra utvecklingen för barnet är positivt. På samma sätt som lärare B lyfter 

sitt barn som börjar prata bajskorvar lyfter även Oon upp barnet Gladys vars första ord på 

dramaterapin blir pizza (2010, s. 225). Lärare E lyfter även upp en pojke som till en början 

inte pratade alls. Han skulle enligt Millieur och Fombonne kunna lida av någon form av 

regress av språket eftersom han inte vill prata. De menar även att hans osäkerhet gentemot 

språket kan göra att han får en regress socialt med tanke på att han inte vill prata med andra 

(2009, s. 115–116 och 120). Lärare B lyfter problemet med barn som inte kan leka. Enligt 

Luyster med flera (2010, s. 314 och 331) kan detta bero på att barn som de i lärare B´s 

exempel skulle kunna fått en regress av sina sociala färdigheter, då detta kan bli tydligt på 

barnens oförmåga att bland annat ta ögonkontakt med andra och svårigheter i låtsaslek. 

Barn som fått en regress av språket och sina sociala färdigheter får därför betydligt svårare 

att interagera tillsammans med andra. De kan även bli tillbakadragna eftersom de inte har 

möjlighet att göra sig förstådda. Detta skulle kunna vara fallet för lärare E´s pojke. Luyster 

med fler uttrycker att det är viktigt att barnen får den hjälp de behöver för att få igång sitt 

språk för att de ska våga interagera med andra. Detta uttrycks även i läroplanen då denna 

tar upp att förskolan har skyldighet att arbeta med barnens språkutveckling (Lpfö18, 2018, 

s. 8–9). Dock skulle det enligt Nilholm kunna uppkomma ett dilemma mellan lärarens 

skyldighet att arbeta med barnets språkutveckling samt lärarens val att punktmarkera 

barnet som i utsagan med lärare E´s pojke (2005, s. 135–136). Carlsson och Nilholm 

(2004, s. 82–83) och Nilholm (2005, s. 135–136) menar att om pojken blir punktmarkerad 

kan han uppleva att han blir utpekad samtidigt kan det vara det bästa sättet för honom att få 

det stöd som han har rätt till. För att kunna ge ett bra stöd till barn med språksvårigheter 

blir det därför viktigt att som lärare tänka på hur man utformar stödet till barngruppen.  

  

Pedagogerna i studien anser att estetiska ämnen är ett bra stöd för att kunna stärka barnens 

språkutveckling då de bland annat lyfter användandet av lera, sagobilder och dans som bra 

hjälpmedel för språkutveckling och uttrycksmöjligheter. Lärare C tar upp sagobildernas 

förmåga att exempelvis fungera som ett diskussionsforum för hur barnen tror att berättelser 

byggs upp. Holm Hopperstad lyfter istället barnens egna bilder i sin studie där hen kommer 

fram till liknande resultat om bilder. I Holm Hopperstads studie använder barnen sitt 

bildskapande för att samtidigt som de ritar skapa en narrativ berättelse (2008, s. 136). 

Lärare D förklarar att hen använder dans för att hjälpa sina barn att uttrycka sig. Hen 

menar att dansen utgör en möjlighet även för de barnen utan språk att få uttrycka sig och 

delta i en gemenskap. Mulker Greenfader, Brouillette och Farkas (2015, s. 197–199) har i 

sin studie visat att dans och drama kan hjälpa barns språkutveckling positivt. Även Moreno 

med flera har uppmätt positiva resultat av estetiska ämnen kopplat till barns 
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språkutveckling där de i sin studie kommer fram till att 90 % av barnen på 20 dagar ökade 

sin verbala förmåga genom olika musikövningar. 

 

8.1.3 Inkludering av barn med språksvårigheter 

    Pedagogerna är överlag positiva till specialpedagogik. De lyfter specialpedagogernas 

kompetens att se vad gruppen och den enskilda individen behöver. Framförallt lyfter de 

specialpedagogens möjlighet att fungera som handledare för de ordinarie pedagogerna 

som kan få hjälp att exempelvis förslag på hur de kan hjälpa ett visst barn eller vilket 

förhållningssätt de behöver ha för att nå fram till alla barnen. Lärare D menar: 

 

 Att man ser vikten med att få vara olika. Specialpedagogik är något som jag känner måste finnas i 

vardagen, för alla måste få vara olika och kunna få anpassa sig. Vi som verksamhet ska kunna anpassa 

vår miljö till att passa alla barn så det är väl det som är det speciella med pedagogiken. Att man kan se 

det positiva med olikheter och att man då också ser att det är miljön, och vi pedagoger i det mötet som 

det här speciella sker. Hur förändrar jag mitt sätt att jobba och inte ser att det är barnet som är något 
problem, utan omgivningen och vårt som vi måste jobba med, det är väl det som jag tycker är väldigt 

viktigt (Lärare D, 2019-03-27). 

 

Lärare D lyfter sin syn på specialpedagogik och dennes sätt att förstå var problem kommer 

från. Lärare D förklarar också att det är viktigt att förstå att mycket av de problem som 

barnen kan ha kan göras mindre om man ändrar sin syn på barnen och istället anpassar 

miljön. Dock menar lärare E att det för att specialpedagogiken ska fungera på ett bra sätt 

krävs att specialpedagogen sätter upp regler och gränser för vad barnen får och inte får 

göra. Till skillnad från övriga lärare anser lärare E att Ipad inte bara har en positiv effekt 

med sina spel utan hen menar att de ibland kan bli en belöning för att få barnet att först 

göra den planerade aktiviteten. Lärare E anser att: 

 

 Så länge de får regler och ramar så kan det vara jättebra. Det får inte bli att barnen får en Ipad och 

sitta med som de räknar en sida i matteboken (Lärare E, 2019-03-28). 

 

    Pedagogerna är eniga om att det är viktigt att alla barnen i gruppen inkluderas oavsett 

språkstörning eller inte. De tycker att det är viktigt att arbeta extra med barnen som inte 

har ett lika utvecklat språk eftersom dessa barn annars riskerar att komma utanför i 

barngruppen. Språkstörda barn vågar ofta inte prata med andra och många gånger stör 

de andra barnen på samlingar eller liknande, eftersom de blir omotiverade att lyssna på 

pedagogerna när de inte förstår vad de säger. Lärare E och D uttrycker det på följande 

sätt:  

 

    Det blir mycket missförstånd i barngruppen. Det gör ju att de andra barnen tycker att barnet är 
jobbigt och att den inte får vara med dem på rasten. Barnet riskerar att bli väldigt ensamt (Lärare E, 

2019-03-28). 
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   Genom att dels ge olika sätt att använda språket, använda estetiska ämnen som dans, bild och musik 

och drama och ha en tydlig pedagogik med bildstöd och kartor, gör att barnen kan vara delaktiga på 

sina villkor. De kan förmedla genom att peka, genom att visa med bilder och då ser jag att de blir 

inkluderade och kan visa sina styrkor för det är ju det, det handlar om eller hur? (Lärare D, 2019-03-

27). 

 

     Även om pedagogerna främst lyfter problem med språk förklarar de även att det kan 

finnas fler anledningar till att en del barn behöver extra stöd. En del barn med 

språkproblem kan ha problem för att de har en annan hemmiljö där vårdnadshavarna 

kanske inte har barnets språkutveckling som högsta prioritet, utan kanske mår dåligt 

själva. Vid sådana situationer kan det vara betydligt fler saker som pedagogerna 

behöver arbeta med tillsammans med barnet. Lärare A uttrycker detta med: 

 

   En del barn i detta område har det lite torftigare hemma och det är inte självklart att de har 

färgpennor hemma ens, alla har inte en sax så vi tränar att klippa vilket behövs motoriskt för att sen 

kunna hålla i pennan (Lärare A, 2019-03-20). 

 

 

    Analys 

     Pedagogerna i studien är i stort sett positiva till specialpedagogik men menar att det är 

viktigt att den används på rätt sätt. Lärare E förklarar att det annars riskerar att bli att 

man använder sig av något som barnet tycker om som belöningssystem för att få barnet 

att göra som man vill. Hallin, i forskningsbloggen daterad 22 juli 2016, menar att det är 

viktigt att aktivt arbeta med barnens språkutveckling för att barnen ska kunna utveckla 

sitt språk. Hen lyfter även att det varje år är 35 071 barn som är i behov av någon form 

av språkligt stöd och att det är förskolans ansvar att hjälpa barnet med sin 

språkutveckling. Enligt språkförskoleföreningen kan barn med språkstörning ha många 

olika svårigheter, bland annat nedsatt språkförståelse och avvikande 

kommunikationsförmåga (Mattsson, 2019-03-12). Lärare E menar att barn med 

språkproblem ofta riskerar att bli missförstådda och hamna utanför och lärare D 

förklarar att det går att hjälpa dessa barn på ett relativt enkelt sätt bara de ges möjlighet 

att få andra uttrycksmöjligheter som exempelvis bild, drama och dans. Detta sätt att se 

på barnen stärks i läroplanen då den lyfter att verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan och utifrån varje barns behov (Lpfö18, 2018, s. 9–10). Genom att erbjuda fler 

uttrycksmöjligheter som exempelvis musik och bild kan man enligt Wetherick (2014, s. 

864 och 867) och Holm Hopperstad (2008, s. 147–148) sänka den frustration som det 

kan innebära för barnet att inte kunna göra sig förstådd. Barnet får även mer 

självförtroende i att kommunicera med andra vilket leder till en ökning av social 

kommunikation, spontant tal och lek tillsammans med andra barn. Lärare A lyfter dock 

att det kan finnas andra orsaker till barnets språkproblem då hen menar att det även kan 

bero på barnets familjesituation. Har barnet exempelvis föräldrar som själva mår dåligt 

så är kanske inte barnets språkutveckling det som föräldern prioriterar högst utan det 

kanske är att se till att familjen har mat. När ett barns föräldrar har psykiska svårigheter 

kan det göra att barnet blir stressat och på grund av det får en regression av språket eller 

den sociala förmågan menar Luyster med flera (2010, s. 314). Oavsett varför barnet har 
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problem är dock enligt skollagen förskolans skyldighet att arbeta med barnens språk då 

den lyfter att ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen” (SFS 2010:800, kap 1, 4§). Det betyder att förskolan har skyldighet att 

anpassa verksamheten för att alla barnen ska kunna få samma möjlighet att utvecklas. 

För att kunna göra det menar lärare D och Asp-Onsjö (2014, s. 385–386) och Åberg, 

Lenz Taguchi (2012, s. 69–70) att det är viktigt att se inkludering och specialpedagogik 

som ett sätt att se på olikheter som en tillgång. 

8.2 Resultat och analys av delstudie 2 

    Under detta kapitlet presenterar vi resultat och analys av hur estetiska ämnen används för 

att hjälpa flerspråkiga barn med språksvårigheter. Resultaten är grundade i de intervjuer 

som utförts i delstudie 2, där sex olika lärare deltog som alla arbetar med flerspråkiga barn 

med eller utan språksvårigheter. Resultaten är kategoriserade i olika teman utifrån 

intervjufrågorna och dessa teman ger en bättre uppfattning om svaret på 

forskningsfrågorna. Utsagor används för att få en tydligare bild av studieresultaten. 

Lärarna benämns med A, B, C, D, E, F. 

8.2.1 Förskollärarens arbete med estetiska ämnen     

 I intervjuerna beskriver alla förskollärare estetiska ämnen som ett hjälpmedel.     

Respondenterna förklarar dessa på olika sätt och beskriver exempelvis skapande, rim, 

ramsor och rörelselekar som en självklar naturlig del i deras pedagogiska verksamhet. De 

menar att alla har olika sätt att uttrycka sig med hjälp av olika material som ord, bild, lera 

eller gestaltning. Förskollärare A uttrycker detta med:  

 

    Att barnen har hundra språk men berövas nittionio (förskollärare A, 2019-03-20). 

 

Förskollärare A lyfter upp Reggio Emilias pedagogik som beskriver estetiska arbetssätt 

väldigt tydligt och menar att det handlar om vilken barnsyn och förhållningssätt pedagoger 

har. Exempelvis tror pedagogerna på barnen som kompetenta och organiserar 

verksamheten utifrån miljön som erbjuder barnen att använda material på eget sätt samt 

låter dem styra själva för att öka sina kunskaper. Förskollärare B utvecklar resonemanget 

så här:  

 

 Estetiska ämnen innebär att […] aktivera barnens alla sinnen för att det kan vara olika tidpunkt för 

olika barn, där barnens sinnen är aktiva […] det är som att introducera olika material och föremål samt 

åskådliggöra dessa för att underlätta barnen för att uttrycka sig (Förskollärare B, 2019-03-21). 

 

Förskollärare B uttrycker även sin syn på barn i den fria leken där barnen en gång i veckan 

fick välja vilken uttrycksform vill de leka med under arbetspassen. Där utgick förskollärare 
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B ofta med konstbilder eller en spegel för att barnen ska kunna rita av sig själva, en kompis 

eller ett föremål. Detta beskriver även förskollärare C: 

 

  Estetiska ämnen hjälper barnen att plocka ut den formen som passar barnen bäst (Förskollärare C, 

2019-03-23).  

 

Det är viktigt att estetiska ämnen genomsyras i verksamheten för att kunna införa dessa 

uttrycksmöjligheter till barnen. Med detta menar förskollärare att improvisera sagoböcker 

och attribuera sagokaraktärer underlättar för barnen att se olika händelser som sker kring 

dem samt hur man reagerar. Detta förtydligar förskollärare D med:     

 

 Estetiska ämnen är hela tiden med eftersom man arbetar med barn[...] då måste stanna upp och se om 

de förstår eller inte […] därför utgår jag ofta med visualisering med hjälp av bilder […] det är som 

bild och skapande (Förskollärare D, 2019-03-25). 

 

Estetiska ämnen är en del av kommunikationen för att kunna förstå andra och själv bli 

förstådd. Därför är det viktigt att som pedagog se om alla barnen är med och förstår eller 

om man som pedagog behöver inkludera någon annan uttrycksform eller verktyg. 

Förskollärare F förklarar att estetiska ämnen är:  

 

Sitting with children and read a book and involve children in book with picture or acting 

(Förskollärare F, 2019-03-27). 

 

Det är viktigt att som pedagog se om barnen förstår det som händer i boken med tanke på 

att de ska kunna uppleva boken och få förståelse för olika ord. Men det som är det största 

problemet enligt förskollärare F är att alla pedagoger inte vill eller vågar arbeta med 

estetiska uttryckssätt.   

 

 

Analys 

Utifrån förskollärarnas uppfattningar om estetiska ämnen tydliggörs att de är en viktig del 

av verksamheten. Med detta menar de att estetiska ämnen inte bara är ett sätt att berika 

barnen i ett visst område utan att det är en stor del i barns hela utbildning. Det är tydligt 

även i läroplanen att varje barn ska få möjlighet att kunna utveckla sin uttrycksförmåga för 

att kunna förmedla sina upplevelser (Lpfö18, 2018, s. 14). Dramaövningar kan även vara 

ett bra hjälpmedel för barn med flerspråkig bakgrund att utveckla sitt andra språk anser 

Mulker Greenfader, Brouillette och Farkas (2015, s. 185–186, 190 och 197–199). 

Förskollärare F lyfter att pedagogerna kan involvera barnen genom improvisationer och 

bilder ur böcker som förstärker barnens förståelse. Detta nämner även förskollärare D som 

menat att visualisera med bilder gynnar barnspråk. 

 

Utifrån den uppfattning som förskollärarna beskriver kommer det fram att pedagogernas 

förhållningssätt och didaktiska val är avgörande. Genom att organisera en erbjudande 

estetisk miljö, där barnen får utforska på egen hand, skapas ett dilemma i verksamheterna. 
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Detta kan kopplas med dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005, 135–136) för att det 

ifrågasätter pedagogernas val och barnsyn. Detta lyfter förskollärare A och menar att 

bemöta barnen som kompetenta och låta barnen utforska sin omgivning. Det är viktigt att 

tänka över sina val, organisation och miljö för att alla barn ska bli inkluderade. Eftersom 

olikheter är bra i vissa sammanhang men beroende på individens behov och situation 

(Palla, 2011, s. 154–55). 

 

7.2.2 Språkutveckling genom estetiska ämnen 

Enligt de olika förskollärarnas uppfattningar om hur estetiska ämnen används för att stödja 

barns språk, kommer det fram att bild, musik och drama är väldigt aktuellt och är ett 

effektivt verktyg. Samtidigt är det avgörande att knyta an till barns generella 

språkutveckling. Det som skiljer sig mellan barn med språksvårigheter och flerspråkiga 

barn är att de tar olika lång tid för att lära sig. Det finns olika faktorer som påverkar 

barnens möjligheter. En del av barnen saknar horisontella relationer och några av dem har 

varken vertikala eller horisontella relationer i den nya miljön. Därför är det viktigt att ha en 

trygg anknytning för barnen där de kan söka närhet och utforska i sin omvärld. En del barn 

är ensambarn i familjen och några är nyanlända och får inte tillräckligt av majoritetsspråket 

hemma. Förskollärare D och B förtydligar detta med:         

 

   Jag erbjuder ofta barnen olika former av estetiska ämnen för att kunna visualisera språket […] 
konkreta exempel såsom att rita en tankekarta på pappret om ett ord eller begrepp, med mera... till 

exempel har alla barn i Fittja inte samma förutsättning som andra områden vissa barn vet inte om vad 

skridskoåkning är eller åka skidor, då använder vi bild och digitala verktyg som Youtube för att kunna 

förtydliga ord eller begrepp[…] ju väldigt stor skillnad mellan generellt språkutvecklande barn och 

barn med språksvårigheter beroende på om barnen är mottagligt går det jättelätt, exempelvis så 

började en flicka i augusti och hade ingen svenska, i slutet av terminen kunde hon prata ganska bra 

och hade knäckt koden. Däremot har vi ett annat barn som har språksvårigheter som är väldigt 

långsam i sin utveckling. (Förskollärare D, 2019-03-25).  

  

 [...] genom att stoppa sin hand i en påse och känna igen olika föremål, sätta ord på de material som 

barnen känner eller ser, sen är det danssånglekar där barnen samarbetar och förstår varandras 

kroppsspråk […], improvisera olika djur och figurer beroende på barngruppens förutsättningar 

(Förskollärare, B, 2019-03-21). 

 

 

Det innebär att estetiska ämnen är ett verktyg som hjälper pedagogerna att gynna barns 

språk, där pedagogernas delaktighet och förhållningssätt har stor betydelse. Genom att 

benämna språk, förtydliga innebörden av ord, utföra improvisationer och dansrörelser som 

underlättar för barnen att få utförligt förståelse. Lärare A och C lyfter fram estetiska ämnen 

som:   

 

         […] ett förhållningssätt där pedagogerna är aktiva och organiserar miljön, och har bra material 

som är användbart (Förskollärare, A, 2019-03-20). 
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 […] det är att gestalta olika böcker som har funnit från historiska tider som exempelvis det kan dyka 

upp någon karaktär under samlingen från saga eller bok. Det sker språkinlärning i varje moment som 

man träffar i verksamhet såsom blöjbyte (Förskollärare C, 2019-03-24).  

 

Enligt förskollärare A och C ska estetiska ämnen vara en naturlig del i verksamheten, där 

man synliggör miljön, material och språk. Det vill säga att gestalta en sagas karaktärer eller 

prata med en ton som beskriver en karaktär eller ord är avgörande för barns förståelse. De 

menar att detta kan genomföras när som helst. 

 

 
 

Analys 
Enligt Skolverket är förskolan ansvarig för att ge barnen möjligheter att komma i kontakt 

med språk, även det skriftliga språket. Däremot har barnen inte rätt att få undervisning på 

sitt modersmål, men en viktig del av uppdraget är att förskolan ska anordna en verksamhet 

utifrån barns behov (Skolverket). Det innebär att förskolan ska utgå från styrdokument och 

lägga grunden för barns språkutveckling. Detta är möjligt när barnen är mottagliga vilket 

kan variera individ till individ vid olika tidpunkter. Att se på barnen som kompetenta och 

räkna dem som samtalspartners i olika kommunikationssituationer är en viktig aspekt för 

en dynamisk kommunikation (Salameh & Nettelbladt, 2018, s. 20–21).  

 

Förskolan har större möjligheter än skolor att kunna visualisera språk genom att använda 

olika uttrycksformer. Detta kan kopplas med Holm Hopperstads studier som lyfter upp 

bildarbete som en möjlighet för barnen att observera hur olika föremål går att beskriva på 

olika sätt. Även bilder förtydligar genom att pedagogerna dramatiserar olika gester och 

förenklar ord eller begrepp anser Holm Hopperstad (2008, s. 136). Det som är ett dilemma 

i verksamheterna är att pedagogerna har olika barnsyn som påverkar organisationen av 

miljön och pedagogernas didaktiska val. Samtidigt gör brist på tid och kunskaper att 

pedagogerna hindras att ta egna initiativ. Barn som fått regress i språkförmågan får hjälp 

av olika kroppslekar eftersom de har använt kommunikationsformer som gester och 

improvisation i yngre ålder (Luyester m.fl. 2010, s. 314). Att organisera en miljö utifrån 

barns perspektiv och inkludera barnen som kommunikationspartners är avgörande och 

ifrågasätter pedagogernas val, förhållningssätt, samt barnsyn. Detta förklarar även 

förskollärare A genom att organisera en tillåtande miljö och bemöta barnen som 

kompetenta barn.   

    

7.2.3 Inkludering av flerspråkiga barn 

När man frågade de olika intervjuade förskollärarna om specialpedagogik och inkludering 

av andra barn än svensktalande, framkom en positiv pedagogik utifrån olika beskrivningar. 

Några av förskollärarna benämner det som ett förhållningssätt där man kan se olikheter och 

inkludera flera barn. Utifrån förskollärarnas utsagor uppfattas specialpedagogiken ha två 

effekter inom förskolan, dels som ett hjälpmedel för att kunna stödja barns lärande, dels 

som ett sätt att inkludera alla barn i verksamheten. Så här beskriver förskollärare A och B: 
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Behöver en tredje person för att kunna se vårt förhållningssätt, vilket kan vara kollegor i arbetslag 

eller från andra avdelningar, att stanna upp och reflektera över sina handlingar [...], det handlar om att 

kunna se alla barns olikheter samt ge dem lika möjligheter och inkludera [...], benämna språket med 

rätt ord, begrepp om det olika materialet (Förskollärare, A, 2019-03-20). 

 

En specialpedagog för pedagogernas ledning är en möjlighet att genomsyra sitt pedagogiska 

förhållningssätt [...], Dramaaktiviteter underlättar att inkludera alla barn även de som har svenska som 

andraspråk, [...] måltiderna är ett pedagogiskt tillfälle att benämna språket genom att säga namnet på 
olika maträtter. Det låter så lätt att sätta i gång barns språk men i praktiken är inte lika lätt 

(Förskollärare, B, 2019-03-21).  

 

Under dagen möter barn och vuxna varandra vid olika tillfällen där språkhändelser sker 

och dessa är avgörande för barns språkutveckling. Hur dessa tillfällen används är beroende 

av pedagogen. Att använda dessa tillfällen en möjlighet, där man kan förklara ord, 

benämna begrepp och förtydliga med hjälp av olika uttrycksformer. Specialpedagogik är 

en möjlighet men ett medvetet val och kräver motivation och vilja. Förskollärare F 

beskriver detta med: 

 

Specialpedagogik mm. I love it, I do not think it has to be necessarily for only those kids who have    

extra needs or so. I think it applies to every child as an individual, approaching them in that way 

(Förskollärare, F, 2019-03-27). 

 

Specialpedagogiken är som ett förhållningssätt och ger flera möjligheter för att se olika 

barn som en tillgång. Detta synsätt underlättar att inkludera flera barn i verksamheten. 

Exempelvis är barnets modersmål ett viktigt verktyg som ska inkluderas i verksamheter för 

att kunna utveckla barnets andraspråk samt kommunikationsförmåga, beskriver de flesta av 

respondenterna. Förskollärare C och F förklarar detta med: 

 

Är viktigt att stödja barns modersmål för att kunna förstärka barns andraspråk genom att lyfta upp hur 
man hälsar på barns modersmål eller korta faser och införa litteratur på båda språken för att visa att 

båda är lika värda (Förskollärare, C, 2019-03-24). 

 

At the moment we are working on the words for hello and we done tree books with little peaks with 

parent’s voices recorded, they are telling a story about three little peaks in their mother tongue, so they 

can listen word or story in their parents voice (Förskollärare, F, 2019-03-27).  

 

Genom att ha roligt tillsammans med sina jämnåriga och pedagoger samt ta del av 

varandras kultur och språk, underlättar man för barnen att öppna sig och ta till sig nya 

kunskaper. Samtidigt skapar det en gemensam tillhörighet och underlättar för barnen att 

respektera alla språk och kulturer. Detta är beroende på vilken pedagog och verksamhet 

barnen befinner sig i.  Förskollärare D exemplifierar detta med:  

 

Vi sjunger på olika språk som finns i skolan samt tar del av varandras kultur [...], att fira på fredagar är 

lite speciellt som fredagsmys och det är lättare att införa sådana aktiviteter här i Botkyrka än andra 
områden eftersom det är en naturlig del och ingen uppmärksammar om det är ovanligt [...] barnen som 

är duktigare än sina kompisar brukar hjälpa varandra och delar sina kunskaper. Vi inkluderar alla barn 

genom att lyfta upp allas modersmål på ett positivt sätt samtidigt skapar vi en gemensam 
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grupptillhörighet som svensk [...], lyfter upp begrepp som ursprunglighet för att kunna förstärka 

barnens tillhörighet med det svenska språket, vilket underlättar för barnen att förstå att det är deras 

vårdnadshavare som har flyttat till Sverige, men ni barn är födda här i Sverige och kan behärska riktig 

svenska (Förskollärare, D, 2019-03-25).   

     

Utifrån de olika utsagorna framkommer att inkludera barns modersmål på ett positivt sätt 

är ett hjälpmedel som utvecklar barns andraspråk. Samtidigt är det en möjlighet att 

konstruera en gemensam kultur för att kunna inkludera alla barnen i en grupptillhörighet. 

Ju mera språk och kultur som finns i verksamheten, desto bättre uppfattning får barnen om 

olika språk och kultur. Samverkan mellan hem och verksamhet spelar alltså stor roll i barns 

språkutveckling, där språket är ett viktigt element.  

 

Analys 

I Skolverkets allmänna råd framgår att ”I ett professionellt förhållningssätt ligger att kunna 

avgöra hur undervisningen bäst bedrivs i förhållande till en viss barngrupp” (2017, sid. 20). 

Det innebär att pedagogernas förhållningssätt till barns perspektiv är avgörande för barns 

språkbegynnande. Alla respondenterna i studien är i stort sett positiva till specialpedagogik 

och beskriver den som ett hjälpmedel för den pedagogiska verksamheten. Det innebär att 

specialpedagogik är en möjlighet att inkludera alla barn i verksamhet utifrån deras behov. 

Enligt Palla (2011, 154–155) är det pedagoger som skapar den gemensamma barngruppen 

samtidigt som de kan urskilja situationer när inkludering en tillgång och när är det bäst att 

avgränsa. Att kunna hitta en balansgång ses som ett dilemma i de olika verksamheterna. 

Detta kan förklaras mer tydligt med dilemmaperspektivet att det är pedagogerna som kan 

välja utifrån barnens behov att antingen utföra ett generellt stöd och inkludera hela gruppen 

eller ett specifikt stöd för barnet (Nilholm, 2005, s. 135–136). Alla deltagare i studien anser 

att estetiska ämnen är ett stöd som öppnar fler möjligheter till olika undervisningsmetoder, 

där skapande arbete är väldigt aktuellt och hjälper barnen att uttrycka sig. Samtidigt ger 

dans och drama en bättre kännedom om kontextuellt innehåll.  

  

Att inkludera barnens hemspråk och kultur i verksamheten på ett trevligt sätt gör att det 

blir en tillgång för att förstärka barns andraspråksinlärning. Det är även viktigt för att knyta 

an till barnen, vilket underlättar för att se om barnen har språksvårigheter eller behöver 

någon specifik övning och stöd. Det är även förskolans skyldighet att arbeta med barnens 

språkutveckling (Lpfö18, 2018, 8–9). Luyster med flera anser att det är viktigt att barnen 

får den hjälp de behöver i sitt språklärande för att kunna integrera med andra (2010, s. 313 

och 331) 
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7.3 Jämförelse delstudie 1 och 2 
 

I det följande kapitlet redovisar vi resultat av forskningsfråga 3, som synliggör de likheter 

och skillnader som pedagoger i delstudie 1 och 2 belyser.   

 

7.3.1 Likheter delstudie 1 och 2 

Pedagogerna i båda delstudierna uttrycker att det är viktigt att arbeta med Reggio Emilias 

grundläggande tanke att barnen har 100 språk, detta för att det ger barnen fler möjligheter 

att uttrycka sig. De lyfter Reggio Emilias förhållningssätt på följande vis: 

 

Arbeta med alla 100 språken, inte ta bort utan lägga till (Lärare B, delstudie 1. 2019-03-21).  

 

 Att barnen har hundra språk men berövas nittionio (förskollärare A, delstudie 2. 2019-03-20) 

 

Det framkommer att pedagogerna är överens om att det är viktigt att ha en tillåtande miljö 

som ger barnen möjlighet att utforska på egen hand. De anser även att verksamheten ska 

vara rolig och intressant, att barnen lättare ska kunna lära sig nya kunskaper och undersöka 

sin omgivning. Både pedagogerna i delstudie 1 och 2 använder sig ofta av olika typer av 

bildstöd. De lyfter bildstödet på följande sätt: 

 

Ett barn tittade på dokumentationen och sa men den här figuren har ju ingen kropp. Det här barnet har 

precis lärt sig själv att rita kropp och inte huvudfoting. Hen ser en koppling till det hen har lärt sig och 

går till det barnet och säger du har ingen kropp på din bild. Har jag inte? Svarar barnet. Nej. Sen går 

barnen tillsammans till ateljén och gör (Lärare B, delstudie 1. 2019-03-21). 

 

   Jag erbjuder ofta barnen olika former av estetiska ämnen för att kunna visualisera språket […] 

konkreta exempel såsom att rita en tankekarta på pappret om ett ord eller begrepp, med mera... till 

exempel har alla barn i Fittja inte samma förutsättning som andra områden vissa barn vet inte om vad 
skridskoåkning är eller åka skidor, då använder vi bild och digitala verktyg som Youtube för att kunna 

förtydliga ord eller begrepp[…] ju väldigt stor skillnad mellan generellt språkutvecklande barn och 

barn med språksvårigheter beroende på om barnen är mottagligt går det jättelätt, exempelvis så 

började en flicka i augusti och hade ingen svenska, i slutet av terminen kunde hon prata ganska bra 

och hade knäckt koden. Däremot har vi ett annat barn som har språksvårigheter som är väldigt 

långsam i sin utveckling. (Förskollärare D, 2019-03-25). 

 

    Utifrån deras utsagor framkommer det att det finns olika varianter av bildstöd och att de 

är en naturlig del av barns språkutveckling. Dessutom förklarar de att bildstöd är ett 

hjälpmedel för pedagogerna att kunna se barns lärandeprocess, vilket underlättar för 

pedagogerna att kunna se i vilken riktning man ska planera verksamheten. Detta gör det 

lättare för barnen att utforska och utveckla sitt lärande vidare, samt inkluderar flera barn 

i verksamheten. Bilder kan även användas för att visualisera inlärningsprocessen för 

barnen, beskriver några av respondenterna. Lärare B i delstudie 1 uttrycker det med: 
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Det här kunde du inte igår men nu kan du det (Lärare B, delstudie 1. 2019-03-21). 

 

     De olika lärarna menar att estetiska ämnen är en självklar del i förskolans undervisning 

för att de gynnar barns språkutveckling. Att anpassa sin undervisning och miljö efter 

barns behov är avgörande. Detta beskriver lärare C i delstudie 1 och förskollärare B i 

delstudie 2 på följande sätt: 

 

Bild, musik och drama måste ses som viktigt och inte bara tidsfördriv eftersom det kan fungera som 

draghjälp för det verbala språket. Om det verbala är svårt så finns det ju andra språk (Lärare C, 

delstudie 1. 2019-03-26). 

 

 Estetiska ämnen innebär att aktivera barnens alla sinnen för att det kan vara olika tidpunkt för olika 

barn, där barnens sinnen är aktiva […] det är som att introducera olika material och föremål samt 

åskådliggöra dessa att underlätta barnen för att uttrycka sig (Förskollärare B, delstudie 2. 2019-03-21). 

 

I de olika utsagorna blir det tydligt att specialpedagogik anses som ett viktigt hjälpmedel 

för barns språkutveckling. Även pedagogerna ser nyttan av specialpedagogiken som en 

vägledning för hur verksamheten ska anpassas för att inkludera alla barnen. Med detta 

menar de att specialpedagogiken ska vara för alla barn och inte bara för de som behöver 

extra stöd. Några av respondenterna lyfter specialpedagogik genom att: 

 

Specialpedagogik mm. I love it, I do not think it has to be necessarily for only those kids who have 

extra needs or so. I think it applies to every child as an individual, approaching them in that way 

(Förskollärare F, delstudie 2. 2019-03-27).  

 

Behöver en tredje person för att kunna se vårt förhållningssätt, vilket kan vara kollegor i arbetslag 
eller från andra avdelningar, att stanna upp och reflektera över sina handlingar [...], det handlar om att 

kunna se alla barns olikheter samt ge dem lika möjligheter och inkludera [...], benämna språket med 

rätt ord, begrepp om det olika materialen (Förskollärare, A, 2019-03-20). 

 

Att man ser vikten med att få vara olika. Specialpedagogik är något som jag känner måste finnas i 

vardagen, för alla måste få vara olika och kunna få anpassa sig. Vi som verksamhet ska kunna anpassa 

vår miljö till att passa alla barn så det är väl det som är det speciella med pedagogiken. Att man kan se 

det positiva med olikheter och att man då också ser att det är miljön, och vi pedagoger i det mötet som 

det här speciella sker. Hur förändrar jag mitt sätt att jobba och inte ser att det är barnet som är något 

problem, utan omgivningen och vårt som vi måste jobba med, det är väl det som jag tycker är väldigt 

viktigt (Lärare D, delstudie 1. 2019-03-27). 

 

Analys 
Estetiska ämnen är en tillgång i den planerade undervisningen och ger barnen möjlighet att 

öva och utveckla språkfärdigheter (Holm Hopperstad, 2008, s. 147–148). Dessa 

beskrivningar förstärks av de intervjuade personerna som deltog i studie 1 och 2, som 

menar att det finns ett samband mellan estetiska ämnen och barns språklärande. Lärare B i 

delstudie 1 och förskollärare A i delstudie 2 lyfter att det är viktigt att arbeta med flera 

olika uttrycksformer och menar att man istället för att ta bort ska lägga till fler sätt för 

barnen att kunna uttrycka sig på. Flera pedagoger beskriver att det estetiska ämnet är det 
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som aktiverar barnets alla sinnen och som är avgörande för barnens språklärande. Där 

menar de att man genom att använda hela kroppen med dans eller lek förstärker barnens 

kommunikationsförmåga, det måste inte alltid vara verbal kommunikation för att barnet 

ska kunna uttrycka sig. Sådana förhållningssätt underlättar även att inkludera alla barnen i 

verksamheten. Enligt Orru är en inkluderande utbildning en grundläggande rättighet och 

något som alla ska ha rätt till i ett demokratiskt samhälle (2018, s 766–767).  Detta står 

även tydligt i skollagen, då den lyfter att ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och 

elevers olika behov [...]” (SFS 2010:800, kap 1, 4§). 

7.3.2       Skillnader delstudie 1 och 2 

Det skillnader som framkommer i delstudie 1 och 2 är att delstudie 1 lyfter risken av 

specialpedagogikens felaktiga tillämpning på ett sätt där den utgör en belöning för barnen 

som de får efter den planerade aktiviteten. Lärare E, delstudie 1 uttrycker det på följande 

sätt:   

Så länge de får regler och ramar så kan det vara jättebra. Det får inte bli att barnen får en Ipad och sitta 

med som de räknar en sida i matteboken (Lärare E, delstudie 1. 2019-03-28). 

 

Lärare B i delstudie 1 lyfter även problematiken med att en del barn inte kan leka och menar att det 
är viktigt att hjälpa dessa barn. Hen uttrycker sig på detta vis: 

 

Leken är inte en självklarhet utan är något som man måste öva på om man inte har lekt mycket 

tidigare. Är man 6 år och inte kan leka kan man få problem, därför försöker vi utmana barnen med 

dramalek (Lärare B, delstudie 1. 2019- 03-21). 

 

 

Analys 
Skillnader som vi har upptäckt under delstudie 1 och 2 är att en av pedagogerna i delstudie 

1 även lyfter negativa sidor som kan förekomma med specialpedagogiken om den inte 

fungerar som den borde. Detta kan vi koppla med dilemma perspektivet genom att olika 

pedagoger har olika syn på specialpedagogik och hur de ska användas (Nilholm, 2005, s. 

135–136). För att stödja barnen menar några pedagoger i delstudie 1 att det kan 

förekomma regression av barnens språkliga och sociala förmågor på grund av olika 

anledningar, men att dessa kan förbättras med hjälp av specialpedagogik. Enligt Luyster 

med flera (2010, s. 314) kan barnen utöver en regress i språkförmågan även få en regress i 

sociala kommunikativa egenskaper. Detta gör att barnen även kan få svårt att exempelvis 

leka med andra barn vilket lärare B i delstudie 1 tar upp i sin intervju. 
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9. Diskussion och konklusion 

I följande kapitel diskuterar vi det analyserade resultaten av delstudie 1 och 2 samt 

forskningsfråga 3 i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Därefter 

sammanfattas resultatet av studien i en konklusion där vi även ger förslag till fortsatt 

forskning. 

8.1  Diskussion 

Vårt syfte med studien var att ta reda på hur estetiska ämnen används inom 

specialpedagogiken för att stödja barns språkutveckling. Vi var intresserade av att se hur 

estetiska ämnen kan användas generellt i specialpedagogik för barns språkutveckling, om 

det fanns någon skillnad till flerspråkiga barn. Vi ansåg att det borde finnas en koppling 

mellan estetiska ämnen och barns språkutveckling och ville därför ta reda på om detta 

stämde. För att undersöka detta valde vi att skapa 4 forskningsfrågor vilka var: ”Hur 

används estetiska ämnen för att hjälpa barn med språksvårigheter?”, ”Hur används 

estetiska ämnen för att hjälpa flerspråkiga barn med språksvårigheter?”, ”Vilka eventuella 

likheter finns i hur pedagoger i förskolan arbetar med estetiska ämnen utifrån barn med 

generella språksvårigheter och flerspråkiga barn med språksvårigheter?” Och ”Vilka 

eventuella skillnader finns i hur pedagoger i förskolan arbetar med estetiska ämnen utifrån 

barn med generella språksvårigheter och flerspråkiga barn med språksvårigheter?”. Fråga 1 

och 2 undersöktes i varsin studie medan fråga 3 och 4 framkommer av resultaten på de 2 

föregående frågorna.  

 

Att arbetet med barn i behov av språkstöd utgör ett dilemma råder det inga tvivel om 

eftersom det för pedagogerna handlar om hur de på bästa sätt ska kunna hjälpa barnen. 

Ibland kanske barnet behöver få individuellt stöd men då kan det enligt Carlsson och 

Nilholm (2004, s. 82–83) känna sig utpekat. Nilholm menar att pedagogens val hela tiden 

utgör en balansgång där det handlar om att välja hur stödet ska utformas för att passa så 

många som möjligt. Oavsett vad pedagogen gör handlar det enligt Nilholm om att välja 

något som kanske är bra för en del medan det inte blir lika bra för andra (2005, s. 135–

136). Dock visar både den tidigare forskningen och vår studie att pedagogerna genom en 

miljö där det finns många olika estetiska uttrycksmöjligheter kan skapa fler förutsättningar 

för att kunna inkludera hela barngruppen. Både delstudie 1 och 2 visar att pedagogerna 

använder sig mycket av bildstöd och lyfter även barnens egna bilder som en form av stöd. 

Holm Hopperstad förklarar att bilder hjälper barnen att kunna se sin utveckling och kan 

leda till att barnen diskuterar allt ifrån tillfället när de gjorde bilden till vilka delar som 

ingår och hur de har utvecklats sedan de gjorde bilden (2008, s. 136 och 147–148). 

Pedagogerna i de båda delstudierna använder sig av drama som ett hjälpmedel för att 
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exempelvis uttrycka känslor genom att gestalta olika sagor. Oon lyfter liknande resultat i 

sin studie där hen kommer fram till att dramaterapi kan hjälpa barn att utveckla sitt språk 

och den kan även göra att barnen känner mindre stress inför kommunikationen med andra 

(2010, s. 215). Pedagogerna i studien lyfter även musik och rörelse som en användbar 

uttrycksform inom förskolan där de menar att sång, dans, rim och ramsor är en naturlig del 

i verksamheten som även erbjuder ett sätt att uttrycka sig för barn som inte har ett verbalt 

språk. Luyster med flera (2010, s. 314) förklarar att rörelselekar är ett viktigt hjälpmedel 

för språkutvecklingen för barn i ung ålder. Det framkommer i studien att man genom att 

använda estetiska uttrycksformer ger fler barn möjlighet att uttrycka sig och inkluderas i 

verksamheten. Carlson och Nilholm (2004, s. 81–83) menar att en inkluderande 

verksamhet är anpassad utifrån den mångfald som finns bland barnen och därför måste det 

finnas flera möjligheter för barnen att uttrycka sig på. Läroplanen lyfter inkludering på 

följande sätt ”aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga 

möjligheter till utvidgade perspektiv [...]” (Lpfö18, 2018, s.12). Gemensamt för 

pedagogerna i delstudie 1 och 2 är att de lyfter specialpedagogik som något positivt och att 

de anser att det är viktigt att se barns olikheter som positiva. Detta sätt att se på olikheter 

som en tillgång synliggörs även av Asp- Onsjö och Åberg och Lenz Taguchi (2014, s, 385 

- 386; 2012 s, 69–70). 

 

De skillnader vi sett i våra olika delstudier är att delstudie 1 visar att specialpedagogik 

ibland inte fungerar som den borde, detta tror vi dock är något som pedagogerna i delstudie 

2 också har upplevt men att de valde att lyfta enbart de positiva sidorna av 

specialpedagogiken. Enligt Nilholm är det viktigt att pedagogen tänker på att alla de val 

hen gör påverkar barnet och dennes möjligheter att utveckla sitt språk (2005, s. 135–136). 

En annan skillnad vi sett i våra delstudier är att regressionsbegreppet blir påtagligare i 

delstudie 1 eftersom pedagogerna där tydligt lyfter upp barn som inte pratar av olika 

anledningar. Luyster med flera (2010, s. 314) förklarar att barn som får en regression på 

språket ofta även får det på andra förmågor som sociala kommunikativa egenskaper, icke 

verbal kommunikation och låtsaslek. Vi hade från början trott att det var delstudie 2 som 

skulle lyfta regression tydligast eftersom vi tänkte att regressionen kan bero på olika 

anledningar, exempelvis att nyanlända barn kan lida av posttraumatisk stress efter att ha 

flytt eller liknande. Det visade sig efter intervjuerna att det istället var delstudie 1 som tog 

upp regression tydligast och detta tror vi kan bero på att pedagogerna i delstudie 1 arbetar 

med barn som har svårare språkstörningar än de i delstudie 2. 

8.2  Konklusion 

Resultatet av studien visar att estetiska ämnen används i verksamheterna på ett positivt sätt 

som ger utvecklade kommunikativa förmågor hos barn. Alla respondenter utgår från 

estetiska ämnen i sin undervisning och anpassar den till barn och situation, vilket ger 

barnen olika uttrycksmöjligheter. Även om pedagogerna använder estetiska uttrycksformer 

regelbundet upplever vi att pedagogerna inte gör det tillräckligt medvetet. För att förstärka 

barnens språkutveckling och ge barnen fler uttrycksmöjligheter skulle pedagogerna behöva 



 

41 
 

använda estetiska uttrycksformer mer avsiktligt. Genom att använda estetiska ämnen i 

andra planerade och icke planerade aktiviteter skulle pedagogerna lättare kunna lära ut 

exempelvis matematik, utelek och naturvetenskap med mera. Det vill säga att använda 

estetiska ämnen som ett specialpedagogiskt förhållningssätt för att utveckla barnens olika 

kunskapsförmågor och inte bara begränsa dem till skapande eller sångsamlingar. Med detta 

menar vi att förskolorna måste börja använda estetiska ämnen på ett specialpedagogiskt 

sätt för att lära ut andra skolrelaterade ämnen på ett lustfullt sätt. Estetiska ämnen borde ses 

som ett förhållningssätt för att underlätta för barnens inlärningsprocesser som alla 

pedagogerna ska kunna använda sig av. Idag läggs en del av förskolans budget på inhyrda 

specialpedagoger, vi anser att dessa pengar istället hade kunnat användas till mer estetiskt 

material och mindre barngrupper. Som fortsatt forskning på området anser vi att det hade 

varit intressant att undersöka hur estetiska ämnen används som specialpedagogik. Detta för 

att specialpedagogiken inte bara blir något som är kopplat till specialpedagoger utan något 

som kan användas av alla pedagoger i förskolan. Vi anser att mycket av specialpedagogens 

arbete skulle kunna göras av ordinarie pedagoger på förskolan genom att ta hjälp av 

estetiska material och minskade barngrupper.  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 Information om en intervjustudie 
  

Vi är två förskollärarstudenter som går 7:e terminen på Uppsala Universitet vid 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Vi skriver nu vårt 

självständiga arbete där vi undersöker hur estetiska ämnen används i arbetet med barnens 

språkutveckling. Vi är särskilt intresserade av verksamheter som arbetar med barn som har 

språkstörning. Vi önskar därför intervjua personal på förskolor/förskoleklasser och 

fritidshem med olika inriktningar, som språkförskolor/språkskolor för barn med grova 

språk- störningar/förseningar och på mångkulturella förskolor/skolor som arbetar med 

hemspråk och flerspråkighet men som inte nödvändigtvis är lika inriktade på barn med 

språksvårigheter. Deltagandet i denna studie innebär att vi utför intervjuer med 

förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, specialpedagoger och logopeder. Intervjuerna 

kommer att spelas in via ljudupptagning.  

 

Vår datainsamling kommer att ske i mars och april månad.  Insamlat material kommer 

transkriberas och analyseras löpande under perioden. Allt material kommer hanteras och 

förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan ta del av det. Dessutom kommer 

personuppgifterna anonymiseras och förvaras separat från övriga uppgifter. Vi vill även 

informera er om att deltagande i studien är frivilligt och du när som helst kan avbryta ditt 

deltagande, även när datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Har ni några frågor om studien så kontakta gärna oss eller vår handledare. 

Kontaktuppgifterna finner ni nedan.   

  

Studiens handledare: Gabriella Gejard 

E-post: gabriella.gejard@edu.uu.se 

 

Uppsala den 8 mars 2019 

  

Student: Cornelia Asplund 

E-post: Cornelia.Asplund.3207@student.uu.se 

 

Student: Zahida Perveen 

 E-post: Zahida.perveen.5862@student.uu.se 
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11.2 Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

Uppvärmningsfrågor: 

 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad har du för utbildning?  

4. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

5. Hur många barn har ni på er förskola? 

6. Hur många pedagoger är ni på förskolan/avdelningen? 

7. Hur länge har du arbetat med barn med språksvårigheter? 

8. Berätta lite om vilka språksvårigheter barnen på er förskola har? 

9. Har ni någon särskild pedagogisk inriktning på er förskola? 

 

Övriga frågor 

 

1. Vad innebär estetiska ämnen för dig? 

2. Vad har ni för möjligheter att arbeta estetiskt på er förskola?  

3. Hur använder du material, miljön och förhållningssätt för att gynna barns 

språk? 

4. Tycker du att bilder som barnteckningar och foton är ett bra hjälpmedel som 

estetiska ämnen? 

5. Hur använder du estetiska ämnen för att utveckla barnens språk? Exempelvis 

inom drama, bild, musik och dans. 

6. Vilka uttrycksmöjligheter erbjuder ni barnen i verksamheten? 

7. Hur tänker du om barns språkutveckling i allmänhet?  

8. Ser du någon skillnad på språkutvecklingen på barn med 

språkförsening/problem i jämför med barn med generell språkutveckling? 

9. Hur ser du på specialpedagogik? 

10. Hur inkluderar ni barn med andra språk än svenska? 

11. Hur synliggör ni barnens lärandeprocess på er förskola? 

 

 


