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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att undersöka hur några lärare ser på estetikens betydelse för barnen 

i övergången mellan förskola och förskoleklass. För att få svar på syftet skapades tre 

frågeställningar: Hur tänker lärarna kring estetik i sitt arbete med barnen? Hur ser lärarna 

på sitt arbete med barnen i övergången mellan förskola och förskoleklass? Vad anser 

lärarna är angeläget med att använda estetik i övergången mellan förskola och 

förskoleklass? Utifrån frågeställningarna formulerades  sju öppna intervjufrågor (se 

intervjuguide, bilaga B). Dessa intervjufrågor ställdes till fyra verksamma lärare i både 

förskola och förskoleklass. Undersökningsinstrumentet som användes var 

semistrukturerade personliga intervjuer.  Ett av resultaten i denna studie visar hur estetik 

omedvetet eller medvetet används i övergången mellan förskola och förskoleklass för att 

göra övergången så mjuk som möjligt och för att barnen ska känna sig hemma och trygga 

i den nya miljön. Ett annat resultat visar hur estetik kan öka barnens självkänsla och 

självförtroende och hur tidsbrist är en stor utmaning för lärarna med arbetet med estetik i 

övergång.  

 

 

English title: An interview study on a few teachers' views on the work with aesthetics 

together with children in the transition between preschool and pre-school class. 
 

Nyckelord 
Lärare, estetik, estetiska lärprocesser, övergångar, förskola och förskoleklass. 
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1  Inledning 
Med stort intresse för estetiska lärprocesser i förskolan och i förskoleklassen har det varit 

intressant för mig att läsa om estetik och estetiska lärprocesser i läroplanerna för både 

förskolan och förskoleklass.  

 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 2016a) och i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, (Skolverket, 2016b) framgår det tydligt att 

estetik och estetiska aktiviteter ska erbjudas barnen i förskoleklass medan detta är mer 

otydligt i läroplanen för förskolan. I Lpfö 98 står det att barnen ska få uttrycka sig och 

kommunicera med omvärlden och förskolan ska se till så att barnen får möjlighet att göra 

detta med hjälp av estetiska verktyg såsom bild, sång, drama, rörelse och rytmik 

(Skolverket, 2016a). I Lgr11 är estetiska uttrycksformer ett av de fem centrala innehållen 

för förskoleklassen och det föreskrivs och att barnen ska få verktyg i skolan för att kunna 

utveckla sin tilltro till sin egen förmåga med hjälp av estetiska uttrycksformer. Det 

innebär att estetiken ska, tillsammans med barnens inlevelse, understödja deras fantasi 

och lärande tillsammans med barnen(Skolverket (2016b). 

 

Jag upplever att under små barns uppväxt sker det ofta förändringar för dem och 

övergången mellan förskola och förskoleklass kan göra att barn blir oroliga och stressade. 

Läroplanerna Lpfö98 och Lgr11 belyser också, att det handlar om att skapa ett 

sammanhang, en progression och en kontinuitet i barnens lärande och utveckling och det 

behöver utbytas relevant information, kunskaper och erfarenheter mellan de berörda 

parterna, inför övergångarna mellan skolformerna (Skolverket 2016a, 2016b). Det ovan 

nämnda gör att det blir intressant för mig att göra en studie som handlar om vilken 

betydelse estetiken har för barnen i övergången mellan förskola och förskoleklass utifrån 

några lärares perspektiv. 
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2   Bakgrund 
Bakgrundskapitlet inleds med begreppsdefinitioner som är relevanta för förståelsen av 

studien. Sedan behandlas ämnena: teoretiska perspektiv, estetik och estetiska 

läroprocesser för unga barn, övergångar mellan olika skolformer samt estetiska 

hjälpmedel vid övergångar. 

 

2.1 Begreppsförklaringar 

Estetik 

Paulsen (1996) lyfter hur estetik ger upphov till konstnärliga uttryck och att det kallas för 

praktisk-estetiska aktiviteter och ämnen, till exempel musik, bild och teater. Dahlbeck 

och Persson (2010) beskriver begreppet estetik som det sinnliga, det fysiska. Det betyder 

att människan upplever världen med alla sinnen och detta tas in genom upplevelser och 

intryck vilket tolkas och formas av mottagaren. Författarna förklarar hur begreppet estetik 

kan förstås på olika sätt. Det är till exempel en kunskapsform, det vill säga en upplevelse 

av hur saker och ting kan utvecklas, och att vi lär känna världen genom alla sinnen. Det 

kan också vara filosofiska undersökningar om konst. Genom alla tider har människan 

använt sig av estetiska uttrycksformer för att kommunicera och för att kunna förmedla 

kunskap och kultur ( Dahlbeck & Persson, 2010). 

 

Estetiska lärprocesser 

Enligt Lindstrand och Selander (2009) kan estetiska lärprocesser betyda olika saker i olika 

traditioner. Författarna lyfter också hur barnens estetiska utforskande kan leda till djupare 

förståelse och lärprocesser. Lindstrand och Selander (2009) hävdar att barnen går igenom 

lärprocesser när de lär sig något som de tidigare inte visste eller förstod vad det var, och 

detta kan ske med hjälp av estetiska verktyg. 

 

2.2 Teoretiska perspektiv 

Studien tar upp två teoretiska perspektiv som behandlar estetik och övergångar. Det är 

perceptuella utvecklingsteorin och det utvecklingsekologiska perspektivet.  

 
2.2.1  Den perceptuella utvecklingsteorin 

Arnheim (1997) framhåller den perceptuella utvecklingsteorin och han anser att unga 

barn bland annat skapar, ritar, och målar det som de själva ser och har upplevt. Yngre 

barn ritar oftast liknande bilder men bilderna behöver inte föreställa samma sak, det beror 

helt på vilka erfarenheter barnet har med sig, vilket författaren poängterar. Han menar att 

bara för att barnet till exempel inte har språket eller förmågan att rita som vuxna kan tycka 

är bra eller fint, så har barnet så mycket mer med sig och som vuxen ser man oftast bara 

barnets skapande som något planlöst kladdande, men samtidigt kan barnet ha en helt 

annan bild av och tanke om sitt skapande än vad vuxna kan se och förstå. Arnheim (1997) 

hävdar att det finns goda bevis på att en naturlig utveckling och inställning börjar med att 

det unga barnet förstår konceptet med framträdande strukturella kännetecken, som till 

exempel hur ett barn kan se om en vuxen ändrar en min eller spänner sig på något sätt. 

Han poängterar att under barnens estetiska utveckling skapar de mer och mer förståeliga 

bilder och får en global förståelse, till exempel att en cirkel på en kropp ska föreställa ett 

huvud. Detta sker efter att barnet har fått söka, upprepa och experimentera i sitt skapande.  

Författaren konstaterar dessutom att det också är viktigt att vara tydlig med vad man vill 

att barnen ska uppnå och utföra. Man kan presentera det genom att ha tanken med sig att 

barnen har sina egna synsätt och förståelser och på så sätt ska man utgå från att barnen 

vill veta hur saker och ting påverkas av varandra. Man ska även i presentationen av 

uppgiften vara öppen för frågor och inte ha en bestämd bild av hur uppgiften ska lösas 
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eller se ut.  Det är svårt att som vuxen se barnens skapande från ett barns perspektiv 

eftersom människans hjärna är komplicerad och som vuxen måste man börja reflektera 

över vad barnet faktiskt vill åstadkomma med det enkla skapandet (Arnheim, 1997). 

 

 
2.2.2  Det utvecklingsekologiska perspektivet 

Det utvecklingsekologiska perspektivet koncentrerar sig på hur individen påverkas av 

samhället, vilket bland annat har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Detta 

beskrivs av Hwang och Nilsson, (2011).  Urie Bronenfenbrenner är innovatör av det 

utvecklingsekologiska perspektivet och har skapat en modell med fyra stycken system: 

Mikro, meso, exo och makro (Hwang & Nilsson, 2011). Mikrosystemet är det som är 

närmast barnet, med miljöer som omfamnar barnen, till exempel förskola, kamrater och 

vuxna, samt vårdnadshavare och lärare. Mesosystemet är ett delsystem och det handlar 

om förhållanden och förbindelser till mikrosystemet, till exempel hur det går för barnet i 

förskolan och förskoleklass. Det handlar inte bara om vad som händer där utan det 

påverkas också av vilka relationer barnet har med till exempel sina kamrater, lärare och 

vårdnadshavare. I Exosystemet ingår miljöer som outtalat inverkar på närmiljön och 

barnet men som barnet inte själv är inblandad i, till exempel hur personalsituationen ser 

ut i skolliknande miljöer. Makrosystemet handlar om kulturella omständigheter, det vill 

säga vilket samhälle barnet lever i (Hwang & Nilsson, 2011). Rimm-Kaufman och Pianta 

(2000) menar att det utvecklingsekologiska systemet är betydelsefullt eftersom det är 

något som påverkar barnet hela tiden i övergången mellan förskola och förskoleklass och 

det kan vara ett stöd vid övergången när relationerna, i det utvecklingsekologiska system 

som barnet lever i, följs upp kontinuerligt vid övergången. Det ökar möjligheten till bra 

resultat i senare skolår då barnet får en bra start i förskoleklassen. Broström (2005) 

beskriver hur mikro,- meso,- exo- och macrosystemen kan beskrivas vid övergångar  som 

sammanlänkande estetiska hjälpmedel vid övergång mellan förskola och förskoleklass. 

 

Gjems (2011) tar upp att barn och vuxna befinner sig i sociala system, till exempel 

förskola och skola, där det finns betydelsfulla relationer mellan dem, och att den vuxnes 

sätt att använda material och metoder tillsammans med barnet också är betydelsefullt. 

Författaren lyfter vikten av samarbete mellan lärare, vårdnadshavare, barn och annan 

personal som barnen möter i vardagen i byggandet av relationer ( Gjems, 2011). 

 

Evenshaug och Hallen (2001)  menar att barnet påverkas av miljön vid sitt lärande och 

under utvecklingen av sitt jag. Begrepp som författarna tar upp och som är kopplat till 

detta är; självkännedom och självförtroende. Utveckling av barnets jag sker med hjälp av 

samspel med andra personer, och barnet påverkas av bland annat bestämda roller, normer 

och traditioner och detta möter barnet i sin närmaste omvärld (Evenshaug & Hallen, 

2001). 

 

2.3 Estetik och estetiska lärprocesser för unga barn 

Dahlbeck och Persson (2010) pekar på hur betydelsefullt det är med estetik i förskolan, 

och de menar att estetik är ett sätt för människor att uttrycka sig och att estetik handlar 

om att kunna kommunicera med varandra. Människans intryck och uttryck är 

sammankopplade och estetiken blir ett sätt för barnen att förmedla sin kunskap (Dahlbeck 

& Persson, 2010).  

 

Studien av Booyeun (2005) handlar om lärarnas egna övertygelser om hur konceptet med 

estetiska läroprocesser ska se ut för unga barn.  Lärarna som var involverade i denna 

studie arbetade med barn som var fyra till fem år gamla och som hade konst och estetiska 
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lärprocesser integrerat i vardagen på verksamheterna. Syftet med studien var att ta reda 

på vilken förståelse och vilka bärande idéer lärarna hade för estetiska lärprocesser för 

unga barn, samt hur lärarna såg på sin roll kring barnens estetiska läroprocesser. I 

intevjuerna som genomfördes påpekade lärarna hur viktigt det är med konst och estetiska 

läroprocesser, då barnen blir mer aktiva och vill utforska de olika material som erbjuds. 

Vid intervjuerna svarade lärarna att barnen uppmuntrades att reflektera över sina 

erfarenheter med hjälp olika material, och att barnen vågar ta plats i klassrummen 

(Booyeun, 2005).  

 

Öhman-Gullberg (2009) beskriver hur kulturen påverkar barnens visuella intryck och att 

det inte går att gå ifrån det. Författaren skriver även om hur barnen möter estetik och 

estetiska aktiviteter genom ett meningsskapande, då barnens intresse är det som lyfter 

skapandet, det vill säga att barn tolkar och skapar utifrån sina egna intentioner. Paulsen 

(1996) tar upp hur begreppet estetisk fostran skapades i början av 1900-talet för att 

inspirera barn att vara kreativa för att senare kunna vara skapande och uppfinningsrika 

vuxna. Författaren påstår att estetik är något barnen upplever med alla sina sinnen och att 

det är känslomässigt betydelsefullt då det är något som inte alltid kan uttryckas i ord samt 

att barnens inre känslor kan nå fram på ett estetiskt sätt. Paulsen hävdar också att estetisk 

fostran är en utveckling där lärare ger barnen rika chanser till upplevelser, vilket ger 

tankar och känslor en möjlighet att bli bearbetade med hjälp av barnens erfarenheter. 

Detta ger barnen en möjlighet till att få ny syn på sin omvärld (Paulsen, 1996). Kyong 

och Kemple (2011) pekar på hur betydelsefull musik och andra estetiska verktyg är och 

att det hjälper barnen att utveckla social kompetens och att bearbeta sina känslor genom 

musik och andra estetiska aktiviteter. Författarna lyfter hur det estetiska i verksamheterna 

inte får ta stor plats, då andra ämnen ses som mer viktiga och får ta stor plats, vilket gör 

att det råder tidsbrist när det gäller estetik och estiska aktiviteter m.m. i förskola och 

förskoleklass ( Kyong & Kemple, 2011). 

 

Wiklund (2009) förklarar hur synen på barnens skapande har gått från läran om det sköna 

till hur erfarenhet påverkar barnens skapande och hon lyfter hur estetisk verksamhet gör 

så att barn kan frigöra sig och upptäcka nya sidor hos sig själv. Wiklund menar att det 

finns en medveten och en omedveten del hos människan som estetik kan kombinera och 

som ser till att människan kan hitta sin identitet och kan utvecklas.  

 

Klerfelt och Qvarsell (2012) menar att barn oftast utvecklas och lär tillsammans, det vill 

säga att det kollektiva lärandet sker i lek och att estetik bland annat kan handla om barnens 

möjligheter till att fantisera och skapa egna föreställningar så som barnen gör i lek. 

 

Lorentzon (2012) tar upp att lärare ska samarbeta med barnen, det vill säga att medforska 

och lära tillsammans med barnen och att lärare har en skyldighet att erbjuda det som 

barnen har rätt till enligt barnrättskonventionen, och hur betydelsefullt det är att reflektera 

över lärares makt gentemot barnen. Barnens rättigheter ska lyftas med hjälp av samarbete 

vuxen och barn emellan, och det stärker barnet i sin situation i förskolan och 

förskoleklass. Granberg (2011) tar upp att lärarens roll vid skapande aktiviteter är viktig, 

att det gäller att följa barnens intressen, följa med dem på deras upptäcktsfärder, vara ett 

stöd och erbjuda varierande material. Granberg beskriver också hur betydelsefullt det är 

med engagerade och kunniga lärare som kan vara där i nuet och följa barnen och visa hur 

man skulle kunna arbeta med olika material. Det innebär att det behövs en kunskap om 

materialet för att minska skaderisker, och att barnen inte ska tröttna om de inte får fortsatt 

inspiration och stöd från läraren. Lärare har en betydelsefull roll i sitt arbete med barnen, 

då de bland annat ska vara en inspiratör och delaktiga i barnens sökande (Granberg, 

2011). Lärarens roll är att förbereda och använda material som är relevanta  för barnens 
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utveckling, följa barnens intresse och idéer och använda sig av frågor som får dem att 

använda sina erfarenheter till estetiska aktiviter som gör att de kan känna sig trygga 

(Booyeun, 2005). 

 

2.4 Övergångar mellan skolformer  

Rimm-Kaufman och Pianta (2000) lyfter hur relationen mellan barn och vuxna förändras 

när barnet gör en övergång mellan skolformer och de menar att ökad storlek på 

barngrupper och en annorlunda karaktär på förskoleklass jämfört med förskola gör att 

relationen mellan lärarare och barn förändras. Det handlar om att det sker mer aktiviteter 

med hela barngruppen än med mindre grupper till skillnad mot vad som erbjuds i 

förskolan. Författarna konstaterar att de nya kraven på barnen i förskoleklassen gör att 

barnen blir stressade, både socialt och känslomässigt, och att detta kan bero på att de 

vuxna ställer krav att barnen ska klara sig själva, att barnen ska komma överens med de 

andra barnen i förskoleklassen, att komma in i rutiner och att delta och fokusera längre 

stunder i taget. För att skapa en positiv övergång för barnen mellan förskola och 

förskoleklass gäller det att relationerna som finns i barnens förskolemiljö följer med in i 

förskoleklassen så att dessa relationer kan utvecklas (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000).  
 

Ackesjös (2014)  avhandling handlar om barnens övergångar mellan olika skolformer och 

hon har utforskat tre antaganden om barnens övergångar. Det första antagandet handlar 

om att barnens övergångar mellan skolformer oftast är förknippat med känslor av rädslan 

för förändring. Det andra antagandet handlar om kontinuitet och diskontinuitet i barnens 

övergångar och hur det kan erbjuda utmaningar, risktagande, förändringar och 

begränsingar. Det tredje antagandet handlar om hur man kan göra en mjuk övergång 

mellan förskola och förskoleklass eftersom det blir en bro till skolans värld.  Barnen 

upplever en känsla av rädsla då det möts av en helt ny miljö och eventuellt nya barn och 

vuxna. Då behövs planerade aktiviteter som kan göra övergångarna mjuka och minska 

känslan av rädsla (Ackesjö, 2014). Ackesjö (2015) tar i en artikel upp att barn som går i 

förskola blir förberedda på övergången till förskoleklass där barnen förväntas att möta 

och anpassa sig efter nya miljöer, lärare och kamrater. Barnens känsla av tillhörighet kan 

vara en framgångsaspekt både för barnens utveckling och barnens forsatta lärande men 

också för en positiv och lyckad övergång (Ackesjö, 2015).  

 

Rimm-Kaufman och Pianta (2000) påpekar att det kan bli positivt för barnen om deras 

relationer tas hand om i förskoleklassen, det vill säga att man har daglig kontakt med 

barnen, håller igång samtal med barnen, samt stöttar barnens kunskaper och utveckling. 

LoCasale-Crouch, Mashburn, Downer, och Pianta (2007) tar upp att lärares positiva syn 

på barns kunskap och kompetens är betydelsefull då de lärare som har den synen gör fler 

förberedelser med barnen inför övergången till förskoleklass än lärare som har ett annat 

synsätt. En utmaning som är kopplad till övergångar och som Rimm-Kaufman och Pianta 

(2000) pekar på är att förskollärarna har  krav och förväntningar  på vad barnen kommer 

att möta och kunna i förskoleklass utifrån styrdokumenten, men att detta inte följs upp av 

lärarna som tar emot barnen från förskolan. Lärare  som arbetar i förskoleklass  och som 

får barn från förskolan med svårigheter att till exempel koncentrera sig och att följa 

instruktioner eller som har någon utvecklingsförsening bidrar till att läraren blir utmanad 

och det blir en börda för läraren. För att göra en lyckad övergång med trygga och nöjda 

barn krävs det att barnens situation i förskolans verksamhet förs vidare på ett sätt som 

visar en rättvis bild av barnet (Rimm-Kaufman & Pianta). Gjems (2011) lägger vikt vid 

hur betydelsefulla relationerna är lärare emellan och att det påvekar barnen. Om man som 

lärare har tillgång till all information och känner sig involverad påverkar detta barnen 

positivt eftersom läraren då känner sig viktig och trivs, men om det är tvärtom, att läraren 
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känner sig utanför och blir felinformad om betydelsefulla omständigheter i sitt arbete, 

påverkas relationerna till barnen negativt (Gjems, 2011).  

 

2.5 Estetiska hjälpmedel vid övergångar 

Broström (2005) lägger vikt vid övergångar mellan olika skolformer och förtydligar 

tanken om att övergångar kan skapa en social och känslomässig förvirring hos barnen och 

att det kan bidra till en störning i barnens lärande. Han lyfter också hur viktiga 

övergångarna är både för barnens kognitiva framsteg och för deras välmående. 

Författaren använder begreppet ”transition activities” och översatt till svenska blir det 

”övergångsaktiviteter”. Han tar upp hur ett samarbete mellan lärare och vårdnadshavare 

hjälper och stödjer barnen i övergångarna om de erbjuds många olika verktyg och 

aktiviteter och att den internationella forskningen visar att många barn upplever 

övergångarna som en kulturchock, samt att det ställs för stora, otydliga krav och 

utmaningar på barnen. Broström (2005) menar  att det kan bero på flera saker. Det kan 

uppstå problem i övergångarna eftersom det finns en framträdande och stark 

utbildningsskillnad mellan förskola och skola. Det kan även bero på en dålig 

kommunikation mellan förskola och skola samt att lärare i förskoleklass lägger stor vikt 

vid barnens förmågor för att de ska förberedas för skolan, det vill säga att fungera i en 

klass och med andra barn. Eftersom att många barn upplever övergångar mellan olika 

skolformer som en kulturchock har det skapats övergångsaktiviteter som ska kunna 

minska gapet mellan förskola och förskoleklass.  

 

Broström (2005) menar att övergångsaktiviteter är aktiviteter som  skapas i en skolform 

och som ska sedan kunna tas med i en annan skolform. Dessa aktiviteter kan till exempel 

vara drama och estetiska lekar.  Han påstår att det är betydelsefullt att skapa liknande 

aktiviteter både i förskola och förskoleklass för att underlätta för barnen att känna igen 

sig i lekar och att känna självförtroende i de utmaningar barnen kommer att möta. Lärarna 

kan hjälpa och stötta barnen i övergångarna genom att använda sig av liknande metoder 

och strategier  vid genomförande av aktiviteter. LoCasale-Crouch m.fl. (2007) menar 

också att lärare använder sig av övergångsaktiviteter under det sista året barnet går i 

förskola och att det görs för att barnen ska få en positiv start i förskoleklassen. Detta sker 

med tanken på att det finns en risk för att barnen ska känna sig obekväma inför 

övergången. 

 

Broström (2005) lyfter också att man kan föra in barnens erfarenheter från förskolan i 

förskoleklassen genom att till exempel be barnen ta med sig något till förskoleklassen 

som de har skapat i förskolan och som är relaterat till den aktivitet som ska genomföras. 

Författaren förklarar att det som barnen tar med till förskoleklassen från förskolan kan ge 

läraren en input till att börja skapa en relation till barnet och barnen. Läraren kan lyfta 

barnens tidigare erfarenheter för att bygga på nya utmaningar och uppgifter och detta kan 

göra att barnen känner igen sig i den nya miljön och kan känna sig hemma och mer 

avslappnad i den miljön, det vill säga om barnens tidigare estetiska processer finns i den 

nya miljön, som till exempel fotografier och barnens favoritsagor (Broström, 2005).  
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3 Syfte 
Syftet är att undersöka några lärares uppfattning om hur det kan användas estetik 

tillsammans med barn i övergången mellan förskola och förskoleklass.  

 

Frågeställningar: 

 

• Hur tänker lärarna kring estetik i sitt arbete med barnen? 

 

• Hur ser lärarna på sitt arbete med barnen i övergången mellan förskola 

och förskoleklass? 

 

• Vad anser lärarna är angeläget med att använda estetik i övergången 

mellan förskola och förskoleklass? 
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts, undersökningsinstrument, vilka urval 

som gjordes, genomförandet av intervjuerna, analys och bearbetningen av den insamlade 

empirin, etiskt hänsynstagande, validitet, reliabilitet samt metodkritik. 

 
4.1 Val av metod 

Eftersom studien handlar om några lärares syn på estetikanvändande vid barns övergång 

mellan förskola och förskoleklass så har studien en kvalitativ metod. En kvalitativ metod 

intresserar sig för djupgående empiri som bygger på ett mindre urval (Alvehus, 2013). 

Studien har en fenomenografisk ansats som vill få syn på hur människan uppfattar olika 

perspektiv av sin omgivning (Kihlström, 2007b). 

4.2 Undersökningsinstrument 

Ett antal semistrukturerade personliga intervjuer genomfördes. Intervjuerna utgick från 

en intervjuguide ( Bilaga B) som användes under hela intervjun för att erhålla den röda 

tråd som frågorna skapade. Den vanligaste formen av semistrukturerade intervjuer är 

personliga intervjuer där intervjuaren har ett iordningställt material som en intervjuguide 

med bestämda frågor som ska besvaras. Det innebär att intervjuaren också är flexibel när 

det gäller i vilken ordning frågorna ska ställas (Denscombe, 2009).  Det gavs en stor 

möjlighet som intervjuare att följa med i det personliga intervjun genom att vara aktiv 

och att ställa följdfrågor med syfte att fånga upp vad de intervjuade lärarna sa och för att 

få ut så mycket som möjligt av intervjufrågorna (Alvehus, 2013). Denscombe (2009) 

menar att användandet av personliga intervjuer är en allmänt omtyckt form av intervju 

eftersom den är relativt lätt att anordna, när det enbart är två personer som ska mötas, det 

vill säga en forskare och en  informant. 

 

4.3  Urval 

Innan urvalet gjordes hade förfrågan om att delta i en intervju skickats till 10 stycken 

erfarna, utbildade lärare. Dessa valdes ut på ett strategiskt sätt där lärare med utbildning 

och erfarenheter av estetik och övergångar var det som var i fokus för urvalet. Alvehus 

(2013) menar att det är något som kan göras för att verkligen komma åt de delar som 

studien fokuserar på. Fyra stycken intervjuer gjordes för att intervjuaren skulle kunna 

analysera dem på ett omsorgsfullt sätt trots den begränsande tiden för studien. 

Intervjuerna valdes slumpmässigt. Det gjordes lika många intervjuer med förskollärare 

och lärare som arbetar i förskoleklass för att det skulle vara ett lika antal från båda 

skolformerna. Det var två lärare som arbetar i förskoleklass och två var lärare som arbetar 

i förskola. Informanterna kommer från olika typer av verksamheter, i stadsmiljö med 

många klasser/barngrupper eller i landsbymiljö med få klasser/barngrupper.  

 

4.4 Genomförande 

Ett missivbrev (bilaga A) och en intervjuguide med intervjufrågor (bilaga B) utformades 

och förskolechefen i varje enhet kontaktades för att bli informerad och ta ställning till om 

det fanns intresse att låta intervjua lärarna i verksamheten. Därefter kontaktades berörda 

lärare och missivbrev och intervjuguide skickades ut till de berörda intervjupersonerna. 

Fyra lärare blev kontaktade för att boka intervjuerna. Intervjuerna genomfördes vid fyra 

olika tillfällen med en lärare i taget. Intervjuerna spelades in för att kunna avlyssnas i 

efterhand och transkriberas. Intervjuerna inleddes med en återkoppling till missivbrevet 

för att den som skulle bli intervjuad och intervjuaren skulle ha samma bild av vad 

intervjun handlade om. Kihlström (2007a) tar upp att det är en bra idé att ställa några 

förberedelsesfrågor innan själva intervjun startar.  Detta gjordes också innan inspelningen 
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av intervjun påbörjades för att göra det mer avslappnat och få en mjuk ingång till de frågor 

som krävde mer utvecklade svar. Vid intervjun användes intervjuguiden och för att få 

förtydligande av svaren från de intervjuade lärarna användes följdfrågor. Dessa användes 

även när lärarna ville ha ett förtydligande av de ställda frågorna. Intervjuerna 

genomfördes under 15 till 30 minuter och samtliga intervjuer gjordes enskilt i ett rum där 

enbart den som blev intervjuad och den som skulle göra intervjun närvarade. 

4.5  Analys och bearbetning av empirin 

Intervjuerna transkriberades på dator. De olika svaren kategoriserades utifrån 

frågeställningarna för att sedan delas in med hjälp av frågorna från intervjuguiden i 

ytterligare underkategorier. Intervjupersonernas svar sammanställdes i resultatkapitlet. 

Redovisningen av resultatet förstärktes genom att några av de intervjuades svar citerades 

i texten. I resultatet kallades intervjupersonerna för förskollärare A och B och lärare i 

förskoleklass C och D. Detta var ett medvetet val för att stärka anonymitet hos de 

intervjuade, vilket är en forskningsetisk aspekt. 

 

4.6  Etiskt hänsynstagande 

Vid de kvalitativa intervjuerna berördes de fyra forskningsetiska aspekterna som tas upp 

av Vetenskapsrådet (2002). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  De intervjuade blev informerade genom 

utskicket av missivbrevet där de fick förhandsinformation inför intervjun. De intervjuade 

fick informationen om att de styr över sitt eget deltagande, det vill säga att de hade 

möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst om de så hade velat. De intervjuade 

fick också informationen att hela intervjun var konfidentiell, det vill säga att inspelningen 

av intervjun förstördes efter bearbetningen av den, och att inget igenkännande skulle 

användas vid bearbetningen av den insamlade datan. De intervjuade blev också 

informerade om att empirin, det vill säga det som kom fram vid intervjuerna, endast 

kommer att användas i studien. 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet i en fenomenografisk studie handlar om hur tydligt resultatet ska 

vara, att lärare ska kunna läsa resultatet ur till exempel en studie och kunna lita på att det 

finns en trovärdighet till vad kategorierna i resultatet betyder. Dovemark (2007) menar 

att reliabilitet handlar om studiens trovärdighet. I resultatet av denna studie finns citat 

från intervjuerna vid varje kategori för att förstärka studiens trovärdighet och detta ger 

läsaren hjälp att förstå innebörden av kategorierna. Trovärdigheten ökades i denna studie 

genom att en professionsutövare i pedagogik läste syfte och frågeställningar innan 

intervjuerna gjordes och kom med idéer till studien. Detta är en åtgård som Kihlström 

(2007b) tar upp, som ett sätt att säkra reliabiliteten. Att intervjuerna spelades in ökar också 

studiens reliabilitet, då inget glöms bort utan allt som sägs kommer med. I denna studie 

har alla intervjuer transkriberats för att i möjligaste mån öka äktheten i intervjuerna och 

belysa informanternas svar i analysen. Ökad validitet kan också göras genom att se på 

hela forskningsprocessen och göra kritiska analyser för att se om det kan göras andra 

tolkningar (Dovemark, 2007). Detta kan kopplas till denna studie när frågeställningarna 

och intervjufrågorna ifrågasattes under hela deras tillkomst för att kunna bedöma vad som 

skulle kunna fram i intervjuerna och hur de kan tolkas av både lärare vid intervjuer och 

läsare till denna studie.  

 

4.8 Metodkritik 

Användandet av bandinspelningar i kombination med fältanteckningar menar Denscombe 

(2009) är både positivt och negativt. Inspelningen kan ses som ett positivt arbetssätt vid 
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intervjun då den intervjuade oftast inte upplever det som störande. Fördelar med 

personliga intervjuer är att synpunkter och tankar endast kommer från en källa, som är 

den intervjuade. Bearbetningen av intervjun underlättas för den som intervjuar om 

intervjun spelas in, eftersom det är bara en deltagare som det behöver läggas fokus på 

(Denscombe,2009). Intervjuerna spelades in för att allt som sades verkligen skulle fångas 

in, samtidigt som  intervjuaren kunde ha fullständig uppmärksamhet på den som blev 

intervjuad. Inspelningen  gjordes även för att kunna få ett jämnt talflöde under 

intervjuerna utan några stopp på grund av långa anteckningar.  

 

Denscombe (2009) menar dock också att bandinspelning kan innebära att de som ska bli 

intervjuade känner sig osäkra och generade och han anser också att det negativa med att 

spela in intervjuer är att man enbart fångar in det talade ordet och vilket kan göra att 

intervjuerna förlorar intryck av kroppsspråket och av vad som sker i miljön där intervjun 

genomförs. Därför användes i denna studie också fältanteckningar under intervjuerna, för 

att kunna göra anteckningar om kroppsspråket och komma åt det som kunde vara speciellt 

och åtskiljas, det som det pratades mest om eller vad som var den intervjuades starka 

åsikter.  
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5 Resultat och analys 
Resultatkapitlet är uppbyggt från frågeställningarna med underrubriker hämtade från 

intervjuguiden i och med databearbetningen. Citaten kommer att refereras, antingen 

förskollärare A, B eller lärare C, D  i förskoleklass. Det framkommer likheter och 

olikheter i de olika lärarnas uppfattningar. Detta blir tydligt när lärarnas kroppspråk 

förstärker eller förminskar det som sägs under intervjuerna.  Det presenteras också 

analyser av resultet och i slutet av kapitlet redovisas en sammanfattning av resultat, 

analyser och centrala teman. 

 

5.1 Lärarnas tankar kring estetik 

Här lyfts lärarnas tankar kring estetik, vad de anser att syftet är med att använda estetik i 

sitt arbete, vad estetiken kan ge barnen och vilka utmaningar det finns med att använda 

estetik i sitt arbete som lärare. 
 
5.1.1 Syftet med att använda estetik 

 

Lärare C ansåg bland annat att hens syfte med att använda estetik i sitt arbete bland annat 

handlar om att barnen ska våga göra saker själva, att stärka barnens självförtroende och 

självkänsla och våga vara framför sina kompisar.  

 

Lärare D lyfte att ett av syften med att använda estetik är att det kan bli en bra isbrytare 

för de barn som lätt får prestationsångest eller har svårt med språket och att man kan 

mjuka upp den skolkänsla som kan uppstå i förskoleklassen. 

 
En del barn har ju lika mycket prestationskrav på sig själva 

när de ska rita som när de ska skriva men det är ju inte alls i 

den omfattningen som när de ska skriva. (Lärare D i 

förskoleklass) 

 

Förskollärare A visar upp läroplanen för förskolan och i läroplanen syns det många 

understrykningar och anteckningar. Förskollärare A lyfte dock att syftet att använda 

estetik i sitt arbete handlar om vad som står i läroplanen och att det ingår i arbetsuppdraget 

som förskollärare. Förskollärare A ansåg att det är något som ska erbjudas barnen i 

verksamheten. 

 

Förskolläraren B sitter avslappnad och tar djupa andetag emellan åt och lyfter att syftet 

med att använda estetiken handlar om att kunna stanna upp med barnen och lyssna och se 

på närmiljön, och att komma ifrån det jäktande samhället som barnen får uppleva i 

vardagen. Barnen får då möjlighet till att använda sig av alla sina sinnen. 
  

Jag känner att det rusar fram så väldigt fort i samhället idag 

och att man inte stannar upp och det vill jag kunna göra, och 

till exempel fråga barnen: Ser ni det här blommorna de växer 

ju här, vet någon vad det är för blomma? (Förskollärare B) 

 

Analys 

Samtliga lärare som intervjuades anser att estetiken är ett brett område och att det är bra 

att erbjuda det i verksamheterna eftersom barn lär sig på olika sätt, att alla kan ta del av 

det och att estetiken kan hjälpa och förenkla alla delar av verksamheten. Samtliga lärare 

lyfter vikten av utgå ifrån Lpfö98 (Skolverket, 2016a) inför planering av estetiska 

aktiviter och uppgifter, vilket stärks av att lärare A visade upp en väl andvänd läroplan, 

vilket kan visa på att den används flitigt och kontinuerligt i verksamheten. 
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5.1.2 Tankar kring estetik för barn 

 

Lärare D lyfte att estetik kan ge ökad känsla av att; Detta klarar jag av, och det utvecklar 

barnens sociala relationer i verksamheterna.   

 

Lärare C tar fram material som hen använder i sitt arbete och lyfter att symboler kan vara 

ett bra estetiskt verktyg att använda med barn som har ett annat hemspråk än svenska och 

att det blir en förstärkning på det man vill förmedla till barnen. 

   
Barn med olika bakgrunder som kanske inte har allting då 

blir det också tydligare med symboler, ett universalspråk, på 

en helt annan nivå det är med bokstäver. (Lärare C i 

förskoleklass). 

 

Samtliga lärare som intervjuades betonar att barnen kan bli stärkta i sin självkänsla och 

sitt självförtroende om man ger dem en stund och inte tvingar något barn att till exempel 

gå fram och berätta något för sina kompisar, och att låta barnen bara få vara. Ibland vill 

barnet först titta, lyssna och observera innan barnet kanske vågar gå fram.    

 
Barnen får dramatisera och ibland är det ju så att en del först 

inte vågar vara med men efter ett tag så vågar de vara med. 

Och jag kan känna att i skolan är det att man ska kunna visa 

det man kan, det är ju så, och då känner jag att det är så viktigt 

att man börjar med det redan i förskolan så att man känner 

att man sätter ord på det man tänker och att man ja vågar 

uttrycka sig så det märker jag/ eller det tänker jag att det kan 

ge barnen en grund i detta här. (Förskollärare A) 

 

Förskollärare A menar att i skolan ska barnen kunna stå framför sin klass och prata eller 

berätta något som har hänt i skolan och hen beskriver hur lärare kan använda sig av drama 

för att få barnen att våga uttrycka sig redan i förskolan. 

 

Analys 

Samtliga lärare lyfte att estetik kan ge ökad känsla av att; Detta klarar jag av, och att det 

utvecklar barnens sociala relationer i verksamheten. Här kommer det fram olika 

uppfattningar av vad estetik är för barnen, till exempel att estetik kan vara ett bra 

förberedande arbetsätt för barnen som ska börja i förskoleklass, att estetik blir en 

förstärkning för barnen och att bilder som symboler främjar barns förståelse. Detta stöds 

av att lärare C visar intervjuaren framarbetat symbolmaterial med tillhörande  

dokumentation som visade på hur det hjälpte barnen i deras lärande och utvecklande. 

Förberedelsearbete när barnen ska börja skola handlar om att sakta gå framåt och att låta 

barnen arbeta och utvecklas i sin egen takt. 
 

5.1.3 Utmaningar med estetik 

 

Lärare C tog upp att en utmaning som lärare är att våga gå utanför sin egen ram och att 

testa att göra nya saker. Lärare C lyfte också  som lärare ska man komma ihåg att lita på 

barnens kunskap. Samtliga lärare påpekade att stora barngrupper är en utmaning och att 

det är svårt att kunna lyfta, stödja och hjälpa varje enskilt barn. Lärare  D pekade på 

tidsbristen när man arbetar ensam med en stor barngrupp. 
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Barnen skulle få uttrycka sig mer och få kladda, använda sig 

av olika uttrycksformer liksom inte bara måla, men också 

skapa, men tyvärr så finns inte tiden, eftersom det är så 

mycket arbete innan och efterarbete när man är själv, ja men 

jag har 20 stycken barn och ska jag göra det, så måste jag 

plocka fram allting och sedan ska alla barn förstå uppgiften, 

hjälpa 20 stycken barn när de håller på att jobba. ( Lärare D) 

 

Lärare D menar att tidsbristen är en av utmaningarna när man använder estetik i förskolan 

eftersom det är så många steg och faktorer i barnens skapande och det blir nästan helt 

omöjligt att erbjuda som ensam lärare.  

 

Förskollärare A lyfte också att en utmaning med att använda estetik i förskolan, är att se 

till att alla barns olika behov blir bemötta och att det är många barn som man vill ge allt 

till men att tiden inte finns till. Förskollärare A framhåller också att en annan utmaning 

kan vara att kunna erbjuda ett stöd till alla barn. Det finns barn som ofta blir bortglömda 

eftersom de är duktiga, följer regler, ramar, strukturer, och är tysta. Förskollärare A 

fortsätter med att det samtidigt är en positiv utmaning att få bemöta och fånga de barn 

som bryter regler eller har svårt att koncentrera sig i förskolan. 

 
Känner jag dom barnen som inte riktigt följer mallen dom 

barnen kan ju bli en utmaning för mig för då känner jag att 

här måste jag skapa en relation och så kan jag ju också känna 

liksom känna mig nöjd att man lyckas få med dem på tåget. 

(Förskollärare A) 

 

Lärare D lyfte också att en utmaning är att hitta rätt uppgift till alla barn, något som gör 

att barnen är självgående och som de kan göra själva.  

 

Förskollärare B pratar fort och upprepar ett antal gånger och nämner att en utmaning är 

att i förskolan har man för bråttom och jobbar med för många saker och att det inte alltid 

känns rätt att störa barnen i deras skapande process när det ska göras andras saker. Hen 

lyfte att det är en positiv utmaning om man som lärare tar tid till att vara tillsammans med 

barnen för att utvecklas tillsammans och att läraren på det sättet lär känna barnen mer på 

djupet genom de olika uttrycksformerna och i samtal. 

 

Analys 

Samtliga lärare nämner olika utmaningar med sitt arbete med estetik i förskolan och 

förskoleklassen och tar upp både positiva och negativa utmaningar. Till exempel nämner 

en lärare hur det påverkar hen på proffesionelt plan, medan en annan lärare lyfter hur 

barnen ska vara i fokus och att det kan uppkomma hinder för just det. Den största 

utmaningen för arbete med estetik handlar om storleken på barngruppen och bristen på 

tid. Detta stöds av att lärare B pratar fort och säger saker och ting upprepade gånger, vilket 

tyder på att läraren själv har tidsbrist och mycket att göra på sitt jobb. 

 

5.2 Lärarnas syn på sitt arbete i övergången mellan förskola 
och förskoleklass 
Här lyfts lärarnas egen syn på sitt arbete som lärare i övergången mellan förskola och 

förskoleklass, vilken roll lärarna anser att de har i övergången och vilka utmaningar 

lärarna menar att det finns i övergången. 
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5.2.1 Den centrala rollen i övergången mellan förskola och förskoleklass 

 

Lärarna C och D lyfte att deras centrala roll är att vara en trygg och deltagande vuxen 

som hjälper och stödjer barnen i övergången och att få med alla barnen in i lek och se till 

så att inget barn blir utanför. 

 

Lärarna D menade att den centrala rollen som lärare är att vara en fast punkt på skolan 

och att barnen ska kunna känna igen den vuxna som har träffat dem minst tre gånger innan 

övergången sker. 

 
Jag ska bli en fast punkt här på skolan, som de kommer att 

träffa sen när de börjar efter sommaren, men kanske inte 

samma klassrum, men de känner igen mig och det är också 

estetiken, de ser mig den här personen, de ser mig visuellt, 

förhoppningsvis skapar det en sort av trygghet. (Lärare D) 

 

Förskollärarna A och B  tar båda fram övergångsblanketter för att visa på hur dessa 

används och menar att lärarnas roll i övergången är att man förbereder och fyller i  

blanketterna och att barnen lämnas över med väsentligt positiv information om varje 

enskild individ till de lärarna som ska ta emot barnen.   

 
Min roll känner jag att det här att jag förhoppningsvis kan 

beskriva barnet och det är ju det som vi har gjort här i 

förskolan, beskriva barnens styrkor och deras intressen, så de 

kan bemöta dem i det när de börjar i förskoleklassen och 

informationen som jag då ger, hoppas jag gör så att barnen 

möts utifrån den person som de verkligen är. (Förskollärare 

A) 

 

Analys 

 I synen på lärarens roll i övergången finns skillnad mellan hur lärarna som arbetar i 

förskoleklass och som ska ta emot sexåringarna ser på sin roll, jämfört med 

förskollärarnas syn på sin roll. Lärarna vill att barnen ska lita på dem och de vill vara en 

stödjande vuxen för att skapa trygghet hos barnen. Förskollärarna lyfter att deras roll i 

övergången är att barnen lämnas över med en positiv beskrivning som gynnar barnen i 

förskoleklassen.  

 
5.2.2 Utmaningar i övergången 

 

Lärare C nämnde att det inte alltid finns utmaningar i själva barngruppen utan att det kan 

vara utmaningar utifrån, att det ibland kan handla om mer praktiska saker. 

 
Vi har förskolan 2 km härifrån då det blir annorlunda, då vi 

inte vet alls vad det är för barn som går i den 5 årsgruppen, 

och vi har inte alls samma samarbete detta år, så det kommer 

att bli väldigt annorlunda för oss, när de ska komma hit och 

hälsa på, när vi förut har haft 5 årsgruppen 10 meter ifrån oss. 

(Lärare C) 

 

Lärare C nämnde också att en utmaning kan vara att varje år kunna möta nya barn med 

samma engagemang, att få lära känna nya individer och få hjälpa barnen vidare i deras 

utveckling. 
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Lärare C och D berättar att en utmaning i övergången är de saker som inte går att styra, 

det vill säga yttre faktorer, som till exempel att kommunen har svårt att hitta vikarier. 

Detta har gjort att det pedogiska arbetet i vardagen har påverkat personalen negativt och 

det i sin tur påverkar vissa barn som har svårt med till exempel förändringar.  

 
Det blir väldigt stressigt vid övergången, när vi inte får in 

vikarier, vilket vi märker påverkar en del barn som tycker det 

är jobbigt med förändring. ( Lärare D) 
 

Lärare D lyfte också att en utmaning kan vara att skapa ett lugn och en trygghet för barnen 

så att de känner sig välkomna och inte bli rädda för lärarna och att ge barnen tid att komma 

in i verksamheten. Lärare D lyfte också att en annan utmaning är att skapa en relation 

med barnen de få tillfällena, man träffar dem innan de börjar i förskoleklassen.  

 

Förskollärare A beskrev att en utmaning kan vara att på bara få minuter förmedla bilden 

av barnen som ska överlämnas till lärarna som jobbar i förskoleklassen. Hen menade att 

det är lättare och kan vara bättre för barnen om lärarna som tar emot barnen själva får lära 

känna barnen och att förskollärarna istället skulle kunna vara ett stöd om lärarna i 

förskoleklassen undrar något speciellt om något specifikt barn som de tar emot. 
 

Det är svårt att berätta riktigt hur en individ fungerar, det blir 

väldigt få minuter man har på varje individ och man kan 

aldrig berätta helheten. (Förskollärare A). 

 

Analys 

Det framkommer från samtliga lärare att utmaningen i övergången är att det finns många 

saker som ska klaffa. Lärarna som arbetar i förskoleklass har mycket press på sig. De vill 

till exempel att alla barn ska känna sig trygga i den nya miljön som barnen kommer till, 

att låta barnen ta tid på sig att komma in i verksamheten och att det ibland är svårt att 

påverka yttre faktorer. För förskollärarna handlar det om att hitta en balans under 

övergången, med tanke på den knappa tid som det finns till förfogande vid själva 

överlämnande av barnen, då de vill ge en rättvis bild av barnen. 

 

5.3 Lärarnas inställning till användandet av estetik i 
övergången. 
I intervjun frågade alla lärare vad som menades med att estetik används vid övergången. 

Intervjuaren gav då exempel på estetiska projekt, problemlösningar, och andra aktiviter. 

I slutet av intervjuerna framkom det från samtliga lärare hur intervjun hade hjälpt dem att 

få syn på sitt arbete i övergången, att de omedvetet använder estetik och hur betydelsefull 

estetik är i övergången. I detta kapitel lyfts hur lärarna priotrierar det estetiska i 

övergången mellan förskola och förskoleklass och vilka utmaningar lärarna ser i 

användandet av estetik i denna övergång. 

 
5.3.1 Prioriteringar vid användandet av estetik 

 

Samtliga lärare framhöll att estetik inte är något som prioriteras eller medvetet används 

vid övergången mellan förskola och förskoleklass men efter lite tänkande menade 

samtliga lärarna att det estetiska faktiskt används. 

 

Lärare C lyfte hur musik, dans, sång och lek används under de första veckorna efter 

övergången för att skapa en bro mellan förskola och förskoleklass.  
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Lärare D ansåg att estetiken är bra att börja med vid övergången för att göra en mjuk start 

och att estetiken kan vara ett bra sätt att se om barn har några svårigheter. 
 

En bra grej för att man ser ofta om barnen har någon form av 

problem eller svårighet, för man ser vad har det missat på 

bilden, har de gjort ett runt ansikte, har det gjort ett 

fyrkantigt, har dom fått med näsa, öron, sitter det på rätt ställe 

och sånt där, kan man se att det är ett ansikte? Då kan man 

se dom som inte fixar det här har oftast andra svårigheter 

med andra saker, som tex språk, vara med kompisar. Det är 

ju inte alltid det är så men det stämmer ganska ofta.  

(Lärare D) 

 

Förskollärarna A och B anser att hur man prioterar estetiken helt beror på vilken 

barngrupp man har. Om det är en grupp som gärna använder estetiken som en 

uttrycksform, då för man det vidare till de lärare som ska ta emot barngruppen. Men oftast 

handlar det om att tala om för lärarna i förskoleklassen vilken uttrycksform det enskilda 

barnets trivs med. 

 
Det varit barn som har varit väldigt intresserade av skapande 

så då har vi fört det vidare om barnen, det finns ju det barn 

som är väldigt kreativa och tycker om att skapa i ateljén men 

då har man ju sagt det till de pedagogerna som ska ta emot 

dom. (Förskollärare A) 

 

Analys 

Lärarnas åsikter ändras i slutet av intervjun eftersom de blev uppmärksammade på 

användandet av estetik vid övergången.  Det framkommer att estetiken prioteras när det 

används ett antal veckor för att bygga en bro mellan förskola och förskoleklass för barnen.  

Samtliga lärare tar upp att det inte bara är det enskilda barnet som skolas in i 

förskoleklassen utan att hela barngruppen också skolas in. 

 
5.3.2 Utmaningar med estetik i övergången. 

 

Lärarna C och D menade att utmaningen med estetik i övergången är att hitta balansen 

mellan det gamla och det nya, eftersom det är så mycket nytt för barnen.  

 
Det är ju inte meningen att det (barn) ska sättas i skolbänkar, 

då blir utmaningen att hitta balansen där mellan, estetiken 

blir då en bra isbrytare. (Lärare D) 

 

Förskollärare B menar att det är en positiv utmaning att få berätta för de lärare som ska 

ta emot barnen vid övergången vad barnen har för uttrycksformer och behov. 

Förskollärare B berättar och tar med dokumentation som är kopplad till estetik i 

övergångar och hon anser att det är en utmaning att man faktiskt kan använda estetiken 

till allt man gör i förskolan, att man inte ska se estetiken som ett eget ämne. 

 
En utmaning det är ju att man kan tro att estetiken är ett eget 

ämne, för att man tror att det är något krångligt att det måste 

krävas en viss organisation och ett visst material för att det 

ska fungera liksom, men det kan ingå i alla delar av 

verksamheten. (Förskollärare B) 

 

Ytterligare en utmaning, menar förskollärare B, kan vara vara att man får granska sig 

själv som lärare när man ska bemöta barnen i verksamheterna, att man möter dem där de 

trivs och utvecklas. Även detta ska föras vidare till lärarna som arbetar i förskoleklass. 
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Förskollärare A nämnde att utmaningen är att tiden är ett hinder och att man inte får 

glömma att barn fungerar på olika sätt. Förskollärare A menade också att en positiv 

utmaning kan vara att man kan få möjlighet att vara ett stöd och hjälpa barnen att våga ta 

för sig och att berätta och prata högt inför andra. 

 

Analys 

Lärarna som arbetar i förskoleklass lyfter att det vid övergången gäller att kombinera det 

som barnen har med sig från förskolan med det som barnen möter i förskoleklassen. 

Förskollärarna fokuserar på enskilda barn och vill se till så att alla barn blir sedda och 

menar att det finns både positiva och negativa utmaningar med estetik i övergångarna. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat och analyser 

Lärarna lyfte syftet med estetik i sitt arbete, att barnen ska våga göra saker själva, att 

estetik kan stärka barnens självförtroende, självkänsla och att våga agera framför sina 

kompisar. Lärarna tog upp att läroplanen är en anledning till varför estetik ska erbjudas i 

verksamheterna. De pekar även på betydelsen av att stanna upp med barnen för att komma 

ifrån dagens stressade samhälle och att estetik är ett hjälpmedel under arbetet med andra 

ämnen som till exempel matematik och språk. 

 

Lärarna ansåg att estetiken kan vara ett hjälpmedel och bli en förstärkning för det man 

vill förmedla till barnen. Barnen får möjlighet att utveckla värdighet, och estetik kan  

stärka barnens självkänsla och självförtroende. 

 

Utmaningar med att använda estetik i sitt arbete, handlar enligt lärarna om att det är stora 

barngrupper och att det då blir svårt att hinna med och stödja varje barn i det estetiska 

arbetet. Utmaningen när man jobbar helt själv med en stor barngrupp, är att tiden blir 

knapp och att man som lärare vågar gå utanför sina egna ramar genom att testa och göra 

nya saker med barnen. Lärarna anser att det även en utmaning att inte störa barnen under 

en pågående estetisk process. Lärarna som arbetar i förskoleklass lyfte att utmaningar 

med arbetet i övergången bland annat handlar om att varje år kunna möta nya barn med 

samma engagemang, att hinna skapa en relation med barnen under de få tillfällen man 

träffas innan uppstarten av förskoleklassen.  Lärarna lyfte också att utmaningar med att 

använda estetik i övergången handlar om balansen mellan det gamla och det nya för 

barnen eftersom det är så mycket nytt som barnen möter vid övergången. Man får heller 

inte glömma att estetiken faktiskt kan användas i alla delar av verksamheten. En annan 

utmaning, som en av lärarna nämnde, är att få möjlighet att vara en support som hjälper 

barnen att våga ta för sig och att berätta och tala högt inför andra. 

 

Lärarna som arbetar i förskoleklass ansåg att deras centrala roll i arbetet med 

övergångarna handlar om att vara en trygg, fast punkt och en deltagande vuxen. 

Förskollärarna ansåg att deras centrala roll handlar om att förbereda och fylla i 

övergångsblanketter och att barnen lämnas över med väsentlig information  

 

Ingen av lärarna prioriterar medvetet estetiken vid övergången men efter att ha tänkt till 

menar samtliga lärare att de använder estetik i varierad omfattning. Lärare som arbetar i 

förskoleklass beskriver hur de använder sång, dans och lek de första veckorna i 

förskoleklassen för att skapa en bro mellan förskola och förskoleklass och förskollärarna 

anser att estetiken också prioriteras beroende på vilken barngrupp man har. 
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Centrala teman och slutsats 

Problemet med tidsbrist för arbete med estetik både i förskolan och förskoleklassen och 

för planering inför övergången påtalades av samtliga lärare och de antyder att det är 

frustrerande. Den tid man vill ge till varje barn, för att alla barn ska känna sig sedda, ryms 

inte i den knappa tiden som finns i vardagen.  

 

Före intervjuerna var ingen av lärarna medvetna om att de använder estetik vid 

övergången men under intervjuerna kom lärarna fram till att de använder olika sorters 

estetiska verktyg, aktiviteter, och promblemlösningar som främjar barnen vid 

övergången.  

 

Estetik nämndes också av samtliga lärare som något som kan hjälpa till att skapa 

självkänsla, självförtroende,  och en känsla av värdighet hos barnen genom att till exempel 

låta dem få iaktta först och som lärare inte gå för fort framåt och tvinga barnen att prata, 

visa något, samtala eller berätta om något framför hela barngruppen. 

 

Det går att slå fast att prioteringen vid övergången skiljer sig mellan lärarna som arbetar 

i förskola och lärarna som arbetar i förskoleklass. Förskollärarnas fokus ligger på att få 

en övergångsblankett ifylld medan lärarna som arbetar i förskoleklass har sitt fokus på att 

bli en trygg punkt för barnen de gånger de får träffa sina nya lärare. Vilken typ av arbete 

med estetik som väljs styrs av att barn har olika behov och kan föredra olika 

uttrycksformer som de vill arbeta vidare med i förskoleklassen. 

 

Dahlbeck och Persson (2010) lyfter hur estetik bland annat handlar om det sinnliga, att 

använda hela kroppen. Detta var något som till exempel stack ut ur resultatet där det 

endast var en lärare som benämde hur barnen ska få möjllighet till att få använda alla sina 

sinnen och kunna vara i nuet och slappna av. 

 

Ett tydligt resultat visar hur estetik (omedvetet eller medvetet) används i övergången 

förskola till förskoleklass för att göra övergången mjuk och för att barnen ska kunna 

känna igen sig i den nya miljön. Ett annat resultat visar hur lika de båda lärarna som 

arbetar i förskola ser på sitt arbete och hur lika de båda lärarna som arbetar i förskoleklass 

ser på sitt arbete. Det finns skillnader avseende hur lärarna i de skilda skolsystemen 

arbetar, men det finns också vissa likheter. 
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6 Diskussion  
I kapitlet diskuteras lärarnas tankar kring estetik, lärarnas syn på sitt arbete i 

övergångarna, lärarnas inställning till estetik i övergången samt valet av metod. 

Pedagogiska implikationer kommer att tas upp och förslag på vidare forskning kommer 

att ges. 

 

6.1 Lärarnas tankar kring estetik 

Studiens resultat visar att de intervjuade lärarna anser att estetiken är till för att stärka 

barnens självförtroende, att våga vara framför sina kompisar, att vara en bra isbrytare för 

barn som har svårt med språket eller som har ångest inför att prestera i skolan. Lärarna 

påpekade också att syftet med att använda estetik i verksamheterna är för att det helt 

enkelt är något som ska erbjudas i verksamheterna. Detta kan jämföras med Evenshaug 

och Hallen (2001) som lägger vikt vid att barns utveckling är påverkat av deras närmaste 

miljö som i sig påverkar barnens självförtroende och självkänsla. Det skulle också kunna 

kopplas till Booyeun (2005) som anser att verksamheterna ska  erbjuda barnen estetiska 

aktiviteter och genom det ge barnen verktyg till att använda olika material och att våga ta 

för sig i verksamheterna. Lärarna i studien använder estetik i sitt arbete med barnen med 

syftet att få barnen att komma ifrån samhällets måsten, bland annat genom att vara i nuet 

och att stanna upp med barnen och ställa frågor om allt mellan himmel och jord. Detta 

kan tolkas som att barnen ges möjlighet att använda alla sina sinnen, att barnen får både 

se, lyssna till och observera sina närmiljöer. Detta är något som Granberg (2011) anser är 

viktigt, det vill säga kunna vara stöd och inspiration för barnen och hur barnen kan få 

uppleva sin vardag med alla sina sinnen och att som lärare vara här och nu med barnen 

samt att det gäller att kunna vara en engagerad och kunnig lärare för att kunna 

åstadkomma detta.    
 

Studiens resultat visar även att lärarna anser att estetik ökar och utvecklar barnens sociala 

kompetenser och ger ökad självkänsla. Detta stämmer överens med Klerfelt och Qvarsell 

(2012) som menar att estetiken kan vara ett hjälpmedel då barnen lär i lek tillsammans 

och hur det ökar barnens sociala kompetens. Samtliga lärare menar att estetiken kan göra 

så att barnen vågar uttrycka sig mer i verksamheterna då barnen får vara kreativa och 

använda sig av sina erfarenheter, vilket ökar barnens kunskaper. Detta kan kopplas till 

Dahlbeck och Persson (2010), Booyeun (2005) och Paulsen (1996) som menar att estetik 

är en process och ett sätt för barn att uttrycka sig och att estetiskt skapande, estetiska 

aktiviteter och estetiska möten blir det ett sätt att kunna visa och förmedla sitt lärarande 

och kunskaper. 

 

Samtliga lärare i studien belyser att tidsbrist är en utmaning för arbetet med estetik i 

förskolan och detta kan kopplas till Kyong och Kemple (2011) som menar att andra 

ämnen än estetik får en större plats i verksamheten vilken gör att brist på tid blir en 

utmaning med att använda estetik i förskolan och skolan. En positiv utmaning med estetik, 

som en lärare nämnde, var att läraren kan utvecklas och lära tillsammans med barnen. 

Detta kan jämföras med Lorentzon (2012) som framhåller hur lärare ska samarbeta och 

lära med barnen vilket i sin tur gör att barnens roll i verksamheten stärks.  

 

6.2 Lärarnas syn på sitt arbete i övergångarna 

Lärarna i studien belyser vikten av att vara en närvarande lärare som barnen ska känna 

sig trygga med som barnen ska kunna luta sig emot och på det sättet ska barnen kunna 

känna sig sig trygga i verksamheten. Detta kan jämföras med Rimm-Kaufman och Pianta 
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(2000) som menar att lärare ska stödja och hjälpa barnen i verksamheten genom att 

dagligen vara delaktiga i barnens närmaste relationer.  

 

En lärare i studien pekade på hur en utmaning kan komma utifrån barnets närmaste 

situation, till exempel brist på vikarie. Detta kan kopplas till Gjems (2011) och Hwang 

och Nilsson (2011) som menar att yttre faktorer påverkar barnen, till exempel när det 

gäller barnens utveckling och vad som händer med barnen vid övergångar. Hwang och 

Nilsson (2011) tar upp exo och makrosystem och menar att dessa system är yttre faktorer 

som barnen påverkas av. Det kan till exempel vara personalens situation och kommunala 

bestämmelser.  

 

En lärare i studien berättar att den största utmaningen i hens arbete med barnen vid 

övergången är att det är svårt att objektivt beskriva barnen för de lärare som ska ta emot 

dem. Detta kan kopplas till Rimm- Kaufman och Pianta (2001) som menar att det, för ha 

framgång med en övergång, handlar om att informera förskoleklasslärarna om barnens 

intressen, erfarenheter och vilka relationer barnen har i sin närmaste miljö. 

 

6.3 Lärarnas inställning till användandet av estetik i övergångarna 

Lärarna i studien lägger vikt vid att estetiska aktiviteter kan vara hjälpmedel vid 

övergångarna genom att de skapar en bro mellan förskola och förskoleklass. Detta kan 

kopplas till Broström (2015) och LoCasale- Crouch m. fl (2007) som poängterar hur 

betydelsefullt estetik är för att göra lyckade övergångar. De menar att lek med fokus på 

estetiska övergångsaktiviter  gör det lättare för barnen att känna sig hemma och känna 

igen sig i den nya verksamheten. Det skapar en trygghet och aktiviteterna blir en bro från 

förskola till förskoleklass. Detta kan också kopplas till Ackesjö (2014), som menar att 

kontinuitet för barnen gör att det kan ske positiva övergångar. En lärare i studien lyfter 

att estetik kan göra övergångar mjuka, genom att komma ifrån skolkänslan som kan 

uppstå i förskoleklassen. Detta kan man koppla till Ackesjö (2014) som menar att 

planerade aktivtiteter kan göra övergången mjuk när barnen möter en ny miljö. 

 

En lärare i studien menar att estetiskt skapande är ett bra sätt att börja lära känna barnet 

och eventuellt upptäcka svårigheter hos barnet. Läraren beskriver att det kan yttra sig i att 

barnet sticker ut i sitt skapande, till exempel att barnet ritar ett fyrkantigt huvud eller att 

någon kroppsdel är på fel ställe eller fattas. Det kan kopplas till Arnheim (1997) som 

menar att enligt den perceptuella utvecklingsteorin skapar barnet det den själv har sett 

och har upplevt. Även om Arnheim (1997) tar upp att unga barn skapar liknande bilder 

med varandra, kan det utifrån denna studie tolkas att de barn som skapar något som ser 

annorlunda ut än andra barns skapande skulle kunna vara att barnet inte förstod uppgiften 

som skulle genomföras, eller så skulle det bero på barnets erfarenheter. Det skulle även 

kunna handla om att barnet just då har börjat att fokusera på till exempel en del av 

kroppen. Detta kan kopplas till Arnheim (1997) som menar att det som barnet skapar och 

som vuxna ser som något fel, problematiskt, eller något obetydligt kan betyda så mycket 

mer och att lärare behöver vara tydliga med vad barnen ska uppnå och utföra under 

genomförandet av estetiska möten och aktiviteter. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Valet av personliga semistruktuerade intervjuer gjordes för att kunna fånga det väsentliga 

från lärarnas svar utifrån de frågor som ställdes med hjälp av intervjuguiden (bilaga B). 

Om det istället till exempel hade gjorts gruppintervjuer skulle studien ha kunnat tappa det 

allra väsentligaste från lärarnas svar, och på det sättet kanske inte fått lärarnas personliga 

åsikter. Lärarna hade kunnat bli påverkade av varandra. Resultatet hade då inte utgått från 
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lärarnas personliga erfarenheter utan gruppintervjuer skulle istället kunnat visa hur 

lärarna ser på estetik och övergångar utifrån arbetslagets perspektiv. 

 

I denna studie gjordes det både strategiska och slumpmässiga urval av informanter. Det 

stategiska valet gjordes bland lärare med erfarenheter och kunskaper om estetik och 

övergången mellan förskola och förskoleklass. Det slumpmässiga urvalet gjordes för att 

minska ner antalet deltagande. Precis som Denscombe (2009) tar upp om strategiska urval 

kombinerat med slumpmässiga urval kan det ha en viss påverkan att urvalet gjordes med 

två olika sorters urval. Om det till exempel enbart hade gjorts slumpmässiga urval kunde 

resultatet ha sett helt annorlunda ut. Till exempel så kanske lärare utan erfarenhet av 

övergångar inte hade kunnat svara på vissa frågor i intervjuguiden (Bilaga B). Då hade 

inte vissa frågeställningar blivit besvarade. 

 

I den här studien gjordes valet att kombinera bandinspelning och anteckningar. Resultatet 

hade kunnat bli annorlunda om det bara hade gjorts inspelningar. Om oturen hade funnits 

hade det kunnat orsaka att inspelningen inte hade fungerat och, då hade allt från 

intervjuerna gått förlorat och det hade bara funnits minnet att utgå från. Resultatet hade 

kunnat bli annorlunda om det bara hade använts fältanteckningar. Då hade det funnits en 

möjlighet att svar under intervjun hade ”försvunnit” och det hade funnits en risk att svaren 

inte till hundra procent hade kommit från lärarna  när det gavs stort uttrymme för 

tolkningar. Denscombe (2009) beskriver hur fältanteckningar kan vara ett positivt verktyg 

då det antecknas för att lyfta den intervjuades intentioner och det negativa med att bara 

använda sig av fältanteckningar är att bara minnet hos intervjuaren och tolkning av det 

som sades finns att använda vid redovisningen av i resultatet.  

När uppfattningar studeras är det lämpligt att använda sig av intyervjuer till skillnad från 

till exempel observationer. En intervju kan ge svar på frågan om, i detta fall lärares 

uppfattningar av arbete med estetik vilket en observation inte skulle göra. Valet av 

intervju som metod ökar därför studiens reliabilitet. 

 

Generaliserbarhet 

Informationen från denna studie är svår att generalisera eftersom det var så få fall 

(intervjuer). Det gör det svårt att veta hur det ser ut på andra förskolor och skolor. 

Denscombe (2009) nämner hur kvalitativ forskning kan vara svårt att generalisera för att 

den sortens forskning sker med förhållandevis litet antal fall vilket kan göra det svårt att 

veta hur stor sannolikheten är att det återfinns liknande fall på annat håll. Istället för att 

generalisera resultatet kan man fråga: I vilken omfattning kan fynden i studien kunna 

återges till andra fall? (Denscombe, 2009). Dock var inte avsikten med denna studie inte 

få ett resultat som gäller generellt för alla förskolor och förskoleklasser. Syftet med denna 

studier var att istället kartlägga variationen i uppfattningen hos några lärare. 

 

6.5 Pedagogiska implikationer 

Samtliga lärare i studien beskriver hur tiden är begränsad för såväl arbetet med estetik, 

övergångar och estetik vid övergångar och hur svårt det är att hinna göra det man vill 

som lärare för att barnen ska få möjlighet till utveckling och lärande i verksamheterna 

utan att barnen ska må dåligt på något sätt. Utifrån detta anser författaren av denna 

studie att det är väldigt viktigt som lärare att verkligen vara aktiv och delaktig i arbetet 

med barnen och se till att verksamheten planeras för att alla delar som barnen ska få 

möjlighet att möta verkligen får plats.  
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Tre av lärarna beskriver hur barnen förbereds tidigt för skolan genom att få stå framför 

sina kompisar och berätta om eller visa  upp saker. Författaren till denna studie 

ifrågasätter hur och när barnen ska förberedas inför skolan och stå framför sina 

kompisar. Ska de barn som aldrig agerar och inte vill agera inför sina kompisar, tvingas 

att göra det för att det är något barnen ska kunna i skolan? Skulle detta kunna skapa 

stress och ett tvång, när barnen gör som de verkligen inte vill? En lärare beskriver ju att 

det är bra att barnen får en chans att observera sina kamrater medan ett tvång att stå 

framför sina kompisar kan skapa obehag hos barnet. Här ställs frågan: Hur ska barnen 

bemötas i förskola och förskoleklass för att få en god övergång mellan de olika 

skolformerna? Denna studies författare vill se till varje barns behov och ge de enskilda 

barnen verktyg för att lyckas i framtiden utan att tvinga fram något. Men hur hittar man 

en balans i hur mycket man ska kräva att barnen ska kunna utan att barnen ska må 

dåligt? 

 

I samband med intervjuerna blev samtliga lärare mer medvetna om att de använder 

estetik i övergångarna. Till viss del har lärarna varit omedvetna om betydelsen av estetik 

i övergångarna för att underlätta för barnen och skapa en mjuk övergång. Författaren till 

denna studie har fått upp ögonen för hur mycket estetik och estetiska aktiviter samt 

problemlösningar kan främja ett barns övergång, men att det krävs mycket från en 

lärare, då flera delar i en övergång ska klaffa för att den ska bli bra.  

 

6.6 Vidare forskning  

Det skulle vara intressant att göra en liknande studie men utifrån ett barnsperspektiv. 

Det skulle också vara intressant att få vara med vid övergångar och använda sig av 

övergångsaktiviteter, som till exempel, drama och skapande med olika material för att 

se hur barnet bemöter den nya värld som förskoleklassen är. Här skulle man kunna 

använda sig av både barnintervjuer och filmobservationer. Barnintervjuer skulle 

användas för att verkligen få svar på hur barnen känner inför övergången och detta 

skulle kunna förstärkas det med filmobservationer. Här skulle man kunna få kunskap 

om barnens känslor inför övergången och om estetik verkligen kan vara ett hjälpmedel 

vid övergången. Det skulle också vara intressant att få med vårdnadshavares synsätt på 

övergångar mellan skolformer, och hur deras roll för barnen ser ut i övergångarna.  
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Bilaga A 

 

 

 

 

 

Missivbrev 
 

Hej! 

Jag är en student från Linnéuniversitet som går förskollärarprogrammet sista terminen 

och jag är i full gång med att skriva mitt examensarbete. Nu kontaktar jag er för att 

fråga om ni har intresse av att medverka i min studie. Mitt valda ämne handlar om 

lärarnas syn på estetikens betydelse för barnen i övergångarna mellan förskola och 

förskoleklass. 

 

Jag ska göra enskilda intervjuer med verksamma lärare i förskola och förskoleklass. Jag 

vill intervjua er som har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för mitt 

arbete. Intervjun kommer att beräknas att ta 30-45 minuter. 

 

Intervjun kommer att spelas in för att jag i efterhand ska kunna bearbeta era svar på 

bästa möjliga sätt. Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle 

vilja så kan du när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt 

deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas i min studie. Om det finns intresse får ni gärna ta del av mitt slutförda 

examensarbete. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig för mer 

information! 

 

Hoppas verkligen vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar 

Carin Lorentz  cl222ps@student.lnu.se   

Mobil: XXXXXX 

  

mailto:cl222ps@student.lnu.se
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq7sODupvPAhUI8ywKHZjWAmAQjRwIBw&url=http://kalmaress.se/linneuniversitetet/&bvm=bv.133178914,d.bGg&psig=AFQjCNEQ1VT03bYXf1NLi_lpRkxMtkNNDg&ust=1474375265506796


  
 

II 
 

Bilaga B 

 

Intervjuguide  

 

 
1. Vilka syften har du med att använda estetik i ditt arbete med barnen? 

 
2. Vad tror du estetiken kan ge barnen? 

 
3. Vilka utmaningar ser du med estetik i ditt arbete?  

 
4. När du arbetar med barnen i övergången mellan förskola och förskoleklass, vad anser 

du då är din centrala roll i detta? 

 
5. Vilka utmaningar ser du med ditt arbete i övergången? 

 
6. Om du använder estetik i övergången, hur prioriterar du då det? 

 
7. Vilka utmaningar ser du med att använda estetik vid övergången om du gör det i ditt 

arbete? 

 

 

   
 

 

 


