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ABSTRAKT 

 

Syftet med den här studien är att få inblick i pedagogers reflekterande kring estetiska 

uttrycksformer. Som frågeställningar har vi haft: Vad inkluderar pedagogen i begreppet 

estetiska uttrycksformer? Hur arbetar pedagoger med estetiska uttrycksformer? Vad vill 

pedagogerna uppnå för lärande hos barnen med användandet av estetiska 

uttrycksformer? Vår ambition har varit att synliggöra förskollärares olika sätt att se på 

användandet av estetiska uttrycksformer i förskolan. Till detta har vi valt en kvalitativ 

metod där vi använder semistrukturerad intervju för att samla in material. Genom 

intervjuer med sex förskollärare försökte vi synliggöra deras tankar och reflektioner 

kring arbetet med estetiska uttrycksformer i förskola.  

Resultatet visar att det finns olika sätt att se på estetiska uttrycksformer och dess 

användning i förskolan. Några slutsatser utifrån resultatet är att estetiska uttrycksformer 

har olika definitioner från förskollärarnas perspektiv: de kan ses som olika aktiviteter, 

som språk eller som upplevelser via sinnena. De estetiska uttrycksformerna förekommer 

på olika sätt och i olika utsträckning i förskolans verksamhet. Förskollärarna ser olika 

läranden hos barnen kopplat till användandet av estetiska uttrycksformer. Lärandet kan 

beröra kognitiva, språkliga eller känslomässiga förmågor.  

Ett överraskande resultat är att musik och sagostund inte nämns mer än det gör. Oväntat 

var också att informanternas svar visade på en förståelse för estetik som något som kan 

förstås på flera sätt. Vad som inte var förväntat var även den bredd på aktiviteter som 

informanterna betecknade som estetiska samt det lärande de kopplade till estetiska 

aktiviteter.    

 

Nyckelord: pedagogik, estetiska uttrycksformer, förskola, skapande, intervju 
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1 INTRODUKTION 

I vår uppsats beskriver vi användningen av estetiska uttrycksformer i förskolan. Vårt 

intresse för estetiska uttrycksformer växte under vår utbildning där vi två terminer 

läste om estetiska uttrycksformer som inriktning under vår utbildning. Där fick vi 

kunskap om hur estetiska uttrycksformer såsom bild, dans och drama kan bli redskap 

för barns lärande. Vinsten av skapande aktiviteter nämns även i läroplanen och har 

varit och är en viktig del i förskolans verksamhet.  

Under våra VFU-perioder har vi varit delaktiga i olika pedagogiska verksamheter 

och även sett hur pedagoger kan arbeta med estetiska uttrycksformer. Det vi har 

mindre inblick i däremot är hur pedagogerna tänker kring arbetet med estetiska 

uttrycksformer, om och hur de i så fall planerar in ett estetiskt innehåll i 

verksamheten, och vad de vill uppnå genom aktiviteterna. Vid en del tillfällen har vi 

även upplevt att förskollärare uttrycker en osäkerhet kring hur de kan arbeta med 

estetiska uttrycksformer. De vet att de skapande aktiviteterna är viktiga för barnens 

lärande, men de vet inte alltid varför eller hur de ska göra.  

Vår upplevelse är även att kurslitteraturen ofta nämner skapande och fram för allt 

lek, men att de estetiska begreppen är svår definierade och kan ses på många olika 

sätt. Teoretiska beskrivningar av estetikens innehåll och kopplingar till barns lärande 

och utveckling har vi ibland upplevt svårgripbar, varvid det inte är konstigt ifall 

pedagoger kan känna en osäkerhet i hur de ska lägga upp pedagogiskt arbete med 

estetiska uttrycksformer. Därför tycker vi att det är angeläget att göra en studie där vi 

försöker ta reda på och synliggöra olika uppfattningar kring estetiska uttrycksformer 

hos förskollärare.    

 

 

Centrala begrepp: 

Estetik: ”ett ämne där man studerar hur människor uppfattar något med sina sinnen. 

Ofta handlar det om att studera det sköna och hur det tar sig uttryck, till exempel i 

konsten, litteraturen eller naturen” (Nationalencyklopedin, 2012). Estetik kan förstås 

på många olika sätt. I vårt arbete försöker vi beskriva olika synsätt, men vår 

tyngdpunkt har legat på estetiska uttrycksformer.  

Estetiska uttrycksformer: Aktiviteter där estetiken kommer till uttryck. Kan innebära 

olika slags aktiviteter beroende på hur estetikbegreppet tolkas. Vi har valt att 

fokusera framför allt på Läroplanens (lpfö 98, reviderad 2010) beskrivning vilket 

innebär: lek, bild och form, musik, dans och rörelse, drama.  

Pedagog: Begreppet pedagog används i arbetet som en beteckning på både lärare och 

förskollärare när det vi skriver om gäller dessa båda yrkesgrupper eller där det . När 

vi enbart talar om lärare eller förskollärare använder vi dessa uttryck.   
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2 BAKGRUND 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av olika sätt att förstå begreppet estetik.  

Därpå kommer arbetet att ta upp hur läroplanen ser på estetiska uttrycksformer och 

deras användning. Utifrån läroplanens beskrivningar har vi valt att lyfta fram olika 

estetiska aktiviteter och deras användning i kapitlet därefter. Arbetet behandlar sedan 

olika teorier som berör estetiska uttrycksformer. Efter detta följer litteraturens 

beskrivning av förskolans och skolans arbete med estetetiska uttrycksformer och 

kapitlet därefter tar upp lärande som kopplas till användandet av estetiska 

uttrycksformer. Slutligen i bakgrunden skriver vi hur förskollärare kan arbeta med 

estetiska uttrycksformer för att uppnå lärande hos barnen.  

 

2.1 Estetikbegreppet  

Estetiska uttrycksformer är ett komplext begrepp med olika innebörder beroende på 

vilket perspektiv man intar. Nedan tas olika perspektiv och definitioner upp.   

Bale (2010) beskriver i sin bok att begreppen estetik och estetisk som används idag 

har mer eller mindre besläktade betydelser. Ordet kommer från grekiskan där 

aisthesis betyder förnimmelse eller sinne och aisthetikos betyder det förnimmande. 

Alexander Baumgarten introducerade i 1700-talet ordet Aesthetica (a.a). Det var 

Baumgarten som avgränsade estetiken som ett särskilt område inom filosofin 

(Sundin, 2003). Estetiken skulle vara den vetenskap som utforskade den kunskap 

som bygger på sinnesförnimmelse. Erfarenheter som man får genom lukten, sinnena 

och känslorna som man fick genom upplevelser är enligt Baumgarten en sinnlig 

kunskap. Detta är en självständig kunskapsform skild från förnuftet (a.a).  

Paulsen (1996) beskriver en liknande innebörd av begreppet estetik då hon menar att 

ursprungsbetydelsen är den kunskap man får genom sinnena. Estetiska aktiviteter 

betraktades för 2500 år sedan som allmänbildande ämnen. Numera används estetik 

som beteckning på konstnärliga uttryck som dans, bild, drama och musik (a.a). 

Användningen av ordet estetiska uttrycksformer i förskolan hör man sällan eftersom 

det brukar kallas för skapande. (Samuelsson, Carlsson & Pramling, 2008a). 

Pedagoger i förskolan och i grundskolans tidigare år undviker även att tala om konst 

och konstutövande, trots att produkterna av barns skapande kan sägas vara en form 

av estetisk produkt, konst (a.a).  

I utbildningssystem används beteckningen estetiska ämnen om utbildning i praktiska 

ämnen, exempelvis måleri och snideri, men också om konststudier (Bale, 2010). I 

andra sammanhang handlar det om någonting sinnligt och vackert (a.a).  I rapporten 

av Lind och Borhagen (2002) används begreppet kultur. Vad ”kultur” innebär menar 

författarna är öppet för tolkning, men pekar på att det berör skolans traditionella 

ämnesgrupp praktisk-estetiska ämnen vilka innefattar de olika konstarterna samt 

slöjd och idrott. I begreppet tas även IT och media med till viss del (a.a). Lindgren 

(2006) menar på att tolkningen av estetik har varit olika genom tiderna, men att vi 

går mot ett vidare synsätt på estetik som en slags kunskapsform inte kopplat till vissa 

ämnen (a.a). Törnqvist (2006) menar på att estetikbegreppet är brett och att det 

genomsyrar alla kulturyttringar. Estetik är inte ett självständigt ämne utan det är 

olika saker i olika sammanhang (a.a). 
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2.2 Estetiska uttrycksformer i läroplanen 

Det står i läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010) om att en av förskolans uppdrag är att 

skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk. 

Detta utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling 

och lärande. I läroplanen står även att förskolan ska sträva efter att varje barn 

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

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama (a.a). 

Förskolans läroplan (Lpfö 98, reviderad 2010) lyfter fram att leken är viktig för barns 

lärande. Detta eftersom lek och andra former av lustfyllt lärande enligt läroplanen 

stimulerar barnens fantasi, kommunikationsförmåga, inlevelse, förmåga att 

samarbeta med andra barn och att kunna lösa problem samt förmåga till symboliskt 

tänkande. Barn skapar ny kunskap och förstår världen genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande. Dessutom får barnet i de skapande aktiviteterna 

möjligheter att uttrycka och bearbeta sina känslor och erfarenheter. De estetiska 

ämnena är viktiga i förskolans verksamhet för att barn i förskolan ska kunna utveckla 

förmåga att skapa och kommunicera på olika sätt inom de estetiska uttrycksformerna 

såsom sång och musik, rytmik, bild och form, dans och rörelse. Genom 

användningen av de estetiska uttrycksformerna kan barnens utveckling och lärande 

främjas (a.a).  

 

2.3   Estetiska aktiviteter 

I detta kapitel beskriver vi de olika estetiska aktiviteter som nämns i läroplanen och 

hur de berör lärande.  

2.3.1 Lek 

Lek är barns vanligaste och mest väsentliga sysselsättning. Det är barnet centralaste 

medel för utveckling och lärande (Stenberg, 2007). I leken utvecklas barnets 

motorik, fantasi, språk, samarbete och sinne (Norén-Björn, 1990). Knutsdotter 

Olofsson (2008) menar att det är svårt att beskriva vad som är lek som eftersom den 

kan se så olika ut. Det som kännetecknar leken är dock att den yttre och inre världen 

förenas i aktiviteten. Detta sker genom att barn använder sig av sina erfarenheter och 

upplevelser för att utveckla leken. I leken återges emellertid inte verkligheten exakt 

utan barnet omvandlar den till något nytt i leken. Detta kallas för transformation 

(a.a). Enligt Norén-Björn (1990) speglar leken på detta sätt barnets upplevelser. 

Barnet kan i leksituationer uttrycka sina önskningar och funderingar. För att barnets 

lek ska utvecklas är det viktigt att det får utrymme i verksamheten. Det är också 

viktigt att miljön är stimulerande men samtidigt trygg (a.a). Pedagogen behöver 

uppmuntra och locka fram barnets lek (Knutsdotter Olofsson, 2008). Särskilt viktigt 

är det för de barn som spontant inte leker. Miljön behöver vara trygg, bl.a. genom att 

pedagogen närvarar vid lek. För en del barn är det svårt att tolka leksignaler, d.v.s. 

hur deltagare i leken med tonläge och kroppsspråk kommunicerar att det som händer 

bara är på låtsas. Att pedagogen närvarar och hjälper till att tolka signalerna kan 

skapa en trygghet och få med barnet i leken (a.a).    
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2.3.2 Bild och form 

Änggård (2005) skriver i sin avhandling om att av tradition är bildskapande ett 

viktigt inslag i förskolans verksamhet. I förskolan är det ett mål att barnen ska lära 

sig använda bild som ett estetiskt uttrycksmedel samtidigt som bildskapande ses som 

ett medel för lärande på andra områden. Genom bildskapande aktiviteter anses barn 

utvecklas på olika sätt; språkligt, socialt, känslomässigt och kognitivt. Vad för slags 

bilder som barnen gör och hur de berättar genom sina bilder är beroende av barnens 

omgivning. En av många faktorer i förskolan som har betydelse för barnens 

bildskapande är exempelvis hur den fysiska miljön är utformad, vad det finns för 

material tillgängligt och hur aktiviteterna organiseras (a.a). 

Innan barn börjar rita och modellera börjar de ordna sin värld med att placera sina 

saker på ett estetiskt sätt (Knutsdotter Olofsson, 2008). Barnen gör estetiska 

aktiviteter exempelvis genom att de pryder sina konstruktioner t.ex. sandslott med 

blommor. Det är ett slags skapande där de yttre handlingarna bara är utslag av de inre 

föreställningarna. I lek och skapande övar barnen sin föreställningsförmåga, 

associationsförmåga, transformationförmåga och känslighet för sin egen och andras 

inre värld (a.a).  Även Änggård (2005) ser i sin studie likheten mellan lek och 

bildskapande, dels för att tecknandet ofta ingår i lekar dels för att bildskapande har 

samma innehåll som leken. Lek och skapande präglas av flyktighet och 

transformation. Änggård ser i sina observationer hur barnet hoppar mellan ritaktivitet 

och olika material vilket kan ses som en flyktighet i aktiviteten. Transformation 

innebär att barnet i skapandet uttrycker, omvandlar och förändrar och detta är också 

något hon ser i barnen bildskapande. Änggård har kunnat observera att barn i 

bildskapandet uttrycker känslor och tankar på detta sätt. Hon har även sett att barns 

bilder är kulturbärare. i val av motiv, teknik osv. inspireras barn av varandra, av 

vuxna och av media. Detta leder till att på förskolavdelningar kan det gå trender i 

motiv i olika perioder (a.a).   

2.3.3 Musik 

Musikalitet har att göra med begåvning på musikens område. Det är en medfödd 

förmåga att låta, göra ljud, röra sig, känna, uttrycka och språka (Jederlund, 2002). Att 

uppleva och förstå musik är en del i den kultur vi lever i. Musikalitet är något 

genuint mänskligt, en viktig del av allas medfödda begåvning. Vesterlund (2003) 

hävdar att musicerande handlar om att uppleva rytmen och klangen i sin egen röst 

och kropp. Detta innebär att utveckla känslan av musik och rytm utifrån sig själv och 

sina egna förutsättningar eftersom rytmen finns hos alla, det gäller bara att finna den 

(a.a.).  

Uddén (2004) beskriver att i närmare studier av barns spontana sång i lek har man 

funnit att den låter och används på vissa sätt. Spontansång är ett musikpsykologiskt 

begrepp som innebär en för stunden påhittad sång. Barn språkar på ett 

multikommunikativt sätt, d.v.s. de uttrycker ord och tankar med hjälp av sång, rytm 

och rörelse för att gestalta sina upplevelser och tankar. Den spontana sången verkar 

på så sätt ha en central funktion för barns både emotionella, sociala och kognitiva 

utveckling. Lekande redskap som visor och dans kan skapa goda förutsättningar för 

barns lärande. Genom att bygga på visan med rörelse och dans som dagliga 

aktiviteter kan pedagogen ta till vara den levande sången vilket utvecklar barnens 

tanke- och språkförmåga (a.a.). 



5 

 

2.3.4 Dans och rörelse 

Enligt Nationalencyklopedin (2012) definieras begreppet dans som rörelser till rytm 

och melodi. Dans innebär rörelser som ges en special form och utförs i viss tid och 

rum (a.a). En rapport från Skolverket (1994) beskriver att dansen anses vara ett 

uttrycksmedel och språk för individen. När det sägs att dansen är ett uttrycksmedel 

för känslomässiga upplevelser avses inte i sig specifika och omedelbara känslor. 

Istället avses en inlevelse i olika känslostämningar, t.ex. spänning och upplösning. I 

dansen blir detta en symbolisk framställning av hur det känns att erfara olika 

känslotillstånd (a.a).  

Att hoppa, balansera och röra sig är ett sätt för barn att skaffa sig erfarenhet och lära 

sig hur man förstå och förhandla i världen (Lorenzo-Lasa, Idhiesi. R. I & Idhiesi. 

S.K, 2007). Dessa rörelser varvade med kreativa, sociala, kognitiva och emotionella 

upplevelser underlättar barnens förståelse för att rörelserna har en mening, avsikt och 

uttryck (a.a). Dansen som konstnärligt uttryck innebär bl. a att tolkningar av idéer, 

sinnliga intryck och känslomässiga upplevelser ges ett symboliskt uttryck i rörelse 

(Skolverket, 1994). Med dansaktiviteter utvecklas barnens förmåga att behärska och 

använda kroppen, för att kunna utnyttja dess rörelsemöjligheter (a.a). 

Rörelsehandlingar har stor betydelse för vidareutveckling av psykiska processer, 

kognitiva strukturer och socialt handlande (Stenberg, 2007). 

2.3.5 Drama 

Berättelsen och den gestaltande riten är ett sätt att kommunicera och överföra 

kunskap men också ett sätt att använda ordet, kroppsuttryck och rörelsen i det 

muntliga samhället (Järleby, 2005). I estetiska aktiviteter är drama och teater en form 

av att gestalta och berätta en handling, vilket är en del av skapande. Teater är ett 

begrepp som ger associationer till någon form av uppträdande inför publik medan 

drama i sin ursprungliga betydelse översättas med ordet handling (a.a.).  

Lin (2010) beskriver i sin rapport att dramaaktiviteter erbjuder barnen ett initiativrikt 

lärande som gynnar förmågor som rör tänkandet. Drama är ett arbetssätt som kan 

innehålla utveckling, självbestämmande och tillfälle att vara kreativa för barnen. Den 

lärande processen i dramat är utvecklande på tre sätt; fysisk, medvetet och 

mellanmänsklig. De egenskaper som utvecklas genom drama är fantasi, självständigt 

tänkande, förmåga att samarbeta med andra, våga ta nya utmaningar, risktagande och 

initiativtagande (a.a.). Enligt Järleby (2005) har teater och drama i 

utbildningssammanhang setts som ett förlösande ämne vad gäller 

personlighetsutveckling. Teater har också kunnat ses som ett hjälpämne till de 

teoretiska ämnena, språk, historia och religion, där utgångspunkten har varit att få en 

djupare insikt i ämnet genom att gestalta den aktuella inlärningen av kunskap 

material (a.a.). 

 

2.4 Teorier om kreativitet, fantasi och skapande 

Eftersom en del i vårt syfte i detta arbete är att ta reda på hur förskollärare ser på 

barns utveckling och lärande kopplat till estetiska uttrycksformer anser vi att 

nedanstående teorier är relevanta att ta upp. De utvecklingspsykologiska teorierna 

beskriver olika sätt att se på barns utveckling och lärande och kan därför ge en insikt 
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som är relevant för vårt arbete. Kapitlet tar även upp teoriernas olika uppfattning om 

skapande, fantasi och kreativitet. 

2.4.1 Utvecklingspsykologi 

Utvecklingsteorier har till avsikt att förklara människans utveckling (Jerlang, 2007).  

Detta kan hjälpa pedagoger att förstå barns lärande och samtidigt bidra till en 

kunskap om hur omgivningen runt barnet spelar in på dess utveckling och lärande. 

Utvecklingspsykologins forskningsområde är människan i samhället då den försöker 

att genom teorier förstå orsaker och drivkrafter bakom utveckling. Med andra ord 

innehåller utvecklingspsykologin inte såsom pedagogiken mål och metoder, utan 

försöker bara förklara. I den pedagogiska praktiken kan dock psykologiska och 

pedagogiska teorier förenas genom att pedagogiken beskriver mål och innehåll 

medan psykologins användning är att skapa förståelse för barnets förutsättningar och 

samspelet runt barnet etc. Psykologiska teorier är och har därför varit viktiga för 

pedagogiken (a.a).     

2.4.2 Kognitiv teori 

De kognitiva teoririktningarna har ofta sett barnets utveckling som biologiskt 

förutbestämd där utvecklingen generellt följer en viss ordning (Havnesköld m.fl., 

2006). Utvecklingen ses som kvalitativ, det vill säga varje utvecklingsskede ger en 

förändring som innebär en annorlunda förståelse för verkligheten. Det som de 

kognitiva teorierna lägger fokus på i barnets mognadsprocess är att studera den 

intellektuella utvecklingen. Jean Piaget är en av de främsta pionjärerna inom det 

kognitiva perspektivet (a.a.). Han var från början influerad av psykoanalysen, men 

började sedan intressera sig för det mänskliga tänkandet (Karlsson, 2007). Genom 

observationer av barns beteende utvecklade han sina teorier om barns 

utvecklingsstadier. Varje stadium uppnås främst genom en naturlig mognad hos 

barnet, men även andra drivkrafter eller förutsättningar såsom socialt samspel, försök 

till anpassning och aktiv handling hos barnet påverkar förändringen. Barnets tidigare 

erfarenheter har dock ingen central inverkan på barnets utveckling enligt Piaget (a.a).   

Jerlang (2007) skriver om Piagets kognitiva teori. Små barns tänkande präglas av 

egocentricitet. De ser världen utifrån sitt eget perspektiv och sina egna behov. Trots 

detta finns en strävan att anpassa sig tills in omvärld. I den preoperationella fasen (ca 

2 – 6-7 år) utvecklar symbolleken, fantasileken och imitationsleken. Dessa aktiviteter 

är uttryck de använder för att anpassa sig till sin omvärld. Leken fyller en viktig 

funktion genom att barnet genom den kan bearbeta känslor och upplevelser. Lekarna 

har sitt ursprung i barnets egocentrisk, därför att leken uppkommer från dess egna 

behov. I anpassningsprocessen till omvärlden spelar fantasin en stor roll. Detta 

eftersom fantasileken innehåller symboliskt tankearbete och därför är viktig för 

utvecklingen av barnets förstånd och känslor (a.a).       

2.4.3 Den kulturhistoriska teorin 

Vygotsky är en av dem som utvecklade den kulturhistoriska teorin, även kallad den 

sociokulturella teorin, under 1920-1930 talet (Lindahl, 2002). Grundtanken i 

Vygotsky teori är att människor föds i en bestämd kulturell-social miljö som avgör 

vilka möjligheter och begränsningar som finns för individens utveckling. Människan 

är aktiv, vill lära, skapa mening och har förmåga att påverka och förändra sin 

existens. Språk och kommunikation är det främsta redskapet för detta 
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meningsskapande. Förmågan att förstå och kunna använda ordet, det talade, det 

skrivna och det tecknade är fundamentala kompetenser för barn i dåtidens såväl som 

nutidens samhälle. För barn i dagens samhälle är det en självklarhet att de kommer i 

kontakt med och förväntas att kunna använda olika kommunikativa redskap. Barnen 

möter dagligen bilder, konstnärliga och kommersiella, som förmedlar budskap och 

barnen förväntas att kunna tolka dessa budskap. Enligt den kulturhistoriska teorin 

innebär begreppet kultur dels de sköna konsterna. Kultur inbegriper också samhällets 

historiska, sociala strömningar och villkor och är det samhälle individen lever i. 

Enligt den sociokulturella teorin påverkas människor av den kultur de lever i, 

samtidigt som de genom sina handlingar påverkar hur kulturen ser ut (a.a). 

Vygotsky skriver att kreativiteten existerar som en inre rörelse vari det ligger ett 

samspel mellan fantasi, känsla, samt intellekt och en yttre, handling och 

producerande (Thörnqvist, 2006). Genom kreativa aktiviteter kan människor bli 

kulturbärare och kulturskapare (a.a). I den kulturhistoriska teorin ses leken som en 

estetisk verksamhet där känsla och förnuft förenas (Paulsen, 1996). Leken är en 

estetisk verksamhet och den har en estetisk form (Thörnqvist, 2006). I leken 

använder sig barnen av erfarenheter från sin omvärld (Lindahl, 2002). Dessa 

erfarenheter utvecklar barnet vidare genom att skapa nya scenarion. Leken, liksom 

allt skapande, utvecklas enligt Vygotsky genom konflikter och behov som behöver 

tillfredsställas. I leken arbetar barnet därför mot ett visst mål som det självt ställt upp 

för att lösa en konflikt som det har upplevt i verkligheten. Detta sker medvetet eller 

omedvetet men innebär att barnet genom skapande utvecklar sitt eget sammanhang i 

sin föreställningsvärld (a.a). Genom lek och skapande använder barnet sig av tidigare 

och nya erfarenheter (Uddén, 2008). Upplevelserna barnet är med om inspirerar och 

påverkar barnets lek och estetiska aktiviteter. I dessa aktiviteter bearbetar och 

använder sig barnet av sina tidigare upplevelser. Genom detta vidareutvecklar det sin 

förståelse för sina erfarenheter och sin omvärld. Detta präglar sedan barnets agerande 

i den verklighet det lever i. Eftersom barnet är en del i kulturen det lever i, påverkar 

det med sitt handlande hur kulturen ser ut. På så sätt påverkas och påverkar lek och 

skapande barnets verklighet (a.a).  

 

2.5 Estetiska uttrycksformer och lärande 

Estetikbegreppet är mångtydigt och inrymmer olika former av aspekter som kan 

skapa lärande. I denna del har vi försökt avgränsa olika aspekter av det estetiska 

lärandet.  

2.5.1 Förståelse av verkligheten 

Paulsen (1996) menar att de estetiska aktiviteterna i sig rymmer ett specifikt lärande 

som inte kan nås genom andra former av aktiviteter. Estetiska aktiviteter leder till ett 

nytt sätt att uppfatta och förstå världen. Detta kan i sin tur stimulera annat lärande, 

men Paulsen trycker på att detta bör värdesättas som en egen kunskapsform (a.a). 

När sinnesupplevelserna blir viktiga för oss omvandlas dessa upplevelser till en 

erfarenhet utifrån vad dessa betyder för oss (Carlsen & Samuelsen, 1991). Våra 

kvalitativa erfarenheter utvecklas och via de estetiska ämnena stimuleras 

utvecklingen av ett eget upplevelsesätt, det estetiska (a.a). Arbete med estetiska 

ämnen kan utveckla känslighet och smak för det som är vackert i natur och kultur 

(Paulsen, 1996).  
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2.5.2 Uttryck och bearbetning av känslor 

Estetiska upplevelser rymmer en kommunikativ dimension. De kan leda till att 

främja barnens eller individens förmåga att ge uttryck för sitt inre liv genom det 

uttryckssätt som passar bäst för den enskilda individen (Paulsen, 1996). När barnen 

behärskar material och teknik kan de uttrycka sig, få ut sina tankar och känslor med 

hjälp av det. Samuelsson, Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008b) 

konstaterar att barn i normala fall vill lära känna och erövra världen. De söker 

kamrater och samspelar med dem i form av lek. Enligt Knutsdotter Olofsson (2008) 

innebär leken ett förändrat medvetandetillstånd likt lätt hypnotisk trans som leder till 

en härlig känsla och verkar hälsosamt. Det är de inre föreställningarna som 

bestämmer hur allt ska tolkas. Tillståendet karakteriseras av hängivelse och 

självförglömmelse och i detta tillstånd råder en harmoni (a.a).  Leken är även en 

kulturell verksamhet där både vuxna och barn möts (Thörnqvist, 2006). Paulsen 

(2010) beskriver att i förskolans verksamhet har leken en viktig roll för barnens 

lärande. I dessa aktiviteter uttrycker barnen sig genom olika medier, precis som i 

estetiska uttrycksformer. I leken använder barnen känslor som kommer från deras 

inre för att uttrycka sig och detta utvecklar en kreativitet (a.a).  

2.5.3 Språk och kommunikation 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2008) har människan i sitt förfogande flera 

symbolspråk med vars hjälp hon söker ordning i en kaotisk tillvaro. Det symbolspråk 

vi oftast först tänker på är talspråk, med vars hjälp vi kan kommunicera. Detta är 

dock inte det enda symbolspråket utan det finns olika. Bland annat bildspråket, 

leken, dansen, rörelsen och musiken är symbolspråk genom vilka vi uttrycker och 

kommunicerar (a.a). Lindahl (2002) beskriver bildskapandets koppling till 

kommunikation. Genom bilderna kan barn uttrycka känslor och tankar. Granberg 

(2005) menar att förutom talspråk är bildspråk ett sätt att uttrycka sig. Barns bilder 

berättar om deras upplevelsevärld och personlighet, deras erfarenheter och intressen. 

I bilder visar barn detta. Bilderna berättar om barnens erfarenheter och vilka 

önskningar de har (a.a). Även Uddén (2004) skriver om musikens koppling till 

språket. Musikaliteten är medfödd hos alla och redan det lilla spädbarnet har förmåga 

att uppfatta rytm och melodier i talat språk. Genom denna musiska förståelse för 

språket runt omkring utvecklar barnet en känsla för språk. Innan barnet kan urskilja 

ord kan det härma ljudmelodin och så småningom börja experimentera fram egna 

melodier och ett eget talat språk (a.a).  

2.5.4 Motorik  

Lindahl (2002) skriver om hur Arnold Gesells psykologiska teori inspirerade 

förskolan under 1950-talet. Teorin beskriver barns utveckling som mognad, vilket 

uppnås genom sensomotoriska färdigheter. Därmed blir motoriken en viktig del i 

förskolan, och teorin vidareutvecklades senare. Genom bild- och formaktiviteter kan 

barns utveckling stimuleras. Det är viktigt att barnet får använda olika verktyg och 

tekniker såsom att klippa, klistra och hantera olika typer av penslar (a.a). Granberg 

(2005) skriver om att småbarn använder alla sinnen för att hämta nya kunskaper och 

erfarenheter. De använder kroppen, gör saker med händerna. De uttrycker sig genom 

fysisk rörelse, med alla sina sinnen och de material som finns tillgängliga. Under 

skapande aktiviteter som förekommer i förskolans verksamhet brukar småbarnen på 

ett lustfyllt sätt öva motorik, iakttagelseförmåga och koordination (a.a).  
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Barn använder sig av motoriska färdigheter i alla typer av aktiviteter (Uddén, 2004).  

Att sjunga visor innefattar t.ex. att använda gester för att förtydliga ordets mening 

och detta leder till en djupare förståelse för det sjungna ordet samt att motoriken 

utvecklas (a.a). Barnens språk-, skrift-, och bildmedvetande utvecklas genom att 

barnen tränar handens och fingrarnas finmotorik samt koordination av ögon och 

handrörelse (Granberg, 2005). Dessa färdigheter är viktiga för barnens kommande 

läs- och skrivinlärning (a.a). Ericsson (1996) gör i sin studie kring barns lärande 

genom dans observationer av två andraklasser vid fyra tillfällen under ett år. Hon 

studerar barnens utveckling i dansen enligt fyra kategorier: motorisk, musikalisk, 

estetisk-personlig och social (s. 46, Ericsson, 1996). I en av klasserna observerar hon 

en försiktig pojke med motoriska svårigheter. Under årets gång noterar hon hur 

pojkens motoriska svårigheter minskar men även hur han vågar leva ut mer i dansen. 

Utifrån sina observationer finner Ericsson på att kontinuerlig dansundervisning 

skulle kunna gynna motorisk utveckling för barn med motoriska svårigheter. Hon 

tror även att det är viktigt att situationen är lustfylld för barnen då hon noterar att 

pojken i dansen uttrycker glädje och mer engagemang än annars. Att pedagogen som 

leder dansundervisning har kunskap och kan förmedla glädje verkar även det ha stor 

betydelse då eleverna presterade sämre under de lektioner som hölls av pedagoger 

utan dansutbildning. Både lärare och föräldrar i studien framhåller vikten av att 

dansaktiviteten är lustfylld (a.a). 

2.5.5 Självbild 

Enligt Paulsen (1996) ger estetiska aktiviteter en insikt som inte kan uppnås genom 

teoretiska ämnen. Detta kan handla om en förståelse på det personliga planet. När 

barnen leker eller spelar teater med dockor t.ex. kan de utveckla en insikt om sin roll 

i sociala sammanhang. De estetiska aktiviteterna bidrar till att ge självinsikt, insikt 

om sina gränser och möjligheter. Genom att arbeta med konst där temat är 

människors önskningar, lidelser, förhoppningar och drifter kan deltagarna reflektera 

över sitt eget liv och få större förståelse för sitt liv (a.a). Granberg (2005) skriver om 

att bildskapande handlar om att upptäcka omvärlden, att uttrycka känslor och att 

stärka sina kunskaper och erfarenheter. Under skapande arbete kan barn undersöka 

och experimentera samtidigt som de smälter intryck. Eftersom småbarns verbala 

språk är dåligt utvecklat kan bild- och formarbete ge barnen en kanal för att bearbeta 

och uttrycka sina känslor, intryck och upplevelser. Att kunna uttrycka sig och 

kommunicera sitt inre med andra personer ökar barns självförtroende och 

identitetsuppfattning om detta får ett positivt bemötande av omgivningen. De 

upplevelser som barnen fått under sitt experimentella skapande ger dem även 

erfarenheter och kunskaper som bidrar till att berika deras liv och utveckla 

personligheten. Därmed blir deras begreppsbildning och jaguppfattning stärkt (a.a). 

 

2.6 Synsätt på estetiska uttrycksformer  

De estetiska uttrycksformerna används på olika sätt i förskola och skola. Något som 

inverkar på hur de används är synen på estetiska uttrycksformer. Här nedan tar vi 

upp olika sätt att se på estetiska uttrycksformer och deras användning.   
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2.6.1 De estetiska ämnena i förhållande till de teoretiska 

Enligt Paulsen (1996) ses estetiska ämnen och estetiska aktiviteter särskilt i skolan 

ofta som beteckningar som används i ett enskilt område inom pedagogisk 

verksamhet. Denna verksamhet består av konstnärliga uttryck som bildkonst, dans, 

musik, drama och teater. I skolan kallas dessa ämnen för de praktisk-estetiska, det 

vill säga att man måste arbeta praktiskt för att lära genom dem. I skolverksamhet 

förekommer delvis starka skillnader mellan teoretiska och praktisk-estetiska ämnen 

och aktiviteter. De teoretiska ämnena anses vara de viktiga och praktisk-estetiska 

ämnen ses som oviktiga (a.a). Lindgrens (2006) studie tar upp de estetiska 

aktiviteternas roll i främst skolan. Hennes studie visar att de estetiska ämnena inte 

har samma status som de mer teoretiska och att lärarna därför behöver kunna 

rättfärdiga varför de arbetar med estetik. Lärarna i studien har olika anledningar till 

varför de estetiska aktiviteterna behövs i skolans verksamhet. De kan delas in i 

områdena: estetik som kompensation, behov, balans, helhet, glädje, fostran eller 

förstärkning (a.a).   

De estetiska ämnena ses enligt Paulsen (1996) som terapeutiska ämnen, det vill säga 

att de estetiska ämnena kan eleverna pyssla med när de tar en paus från de seriösa 

ämnena. För att överbrygga skillnaderna mellan de teoretiska och de praktiska 

ämnena kan läraren bygga upp temaområden där det finns plats för skapande 

aktiviteter, inlärning och kritisk bedömning, samt teori och praxis (a.a). I förskolan är 

temaarbete ett vanligt arbetssätt och där brukar de estetiska aktiviteterna betraktas 

som aktiviteter som kan berika för att små barn ska kunna uppfatta och uttrycka 

lärande (Paulsen, 1996). Detta är positivt eftersom barnens lärande och erfarenheter 

berikas genom estetiska aktiviteter. Paulsen anser att i förskolans verksamhet bör alla 

ämnen vara integrerade, inte minst de estetiska. Detta är viktigt eftersom ett 

ämnesområde måste belysas från flera håll för att barnen ska få god insikt i det (a.a).   

2.6.2 Estetik som medel eller mål 

Pramling m.fl. (2008) lyfter fram vikten av att sträva efter kunskap inom estetiska 

uttrycksformer. Hon menar att en vanligt förekommande syn på estetik i pedagogisk 

verksamhet är estetiska uttrycksformer som medel och inte som mål. Med detta 

menar författarna att estetiska aktiviteter ofta används som redskap för att gynna 

andra sorters lärande och kunskap i andra ämnesområden (a.a).  I skolan används de 

estetiska ämnena för att eleverna ska lära i andra ämnen, exempelvis matematik där 

barnen lär sig nummer och att räkna genom att sjunga och göra något kreativt 

skapande (Booyeun Lim, 2004). Detta är inte fel i sig, eftersom de estetiska 

aktiviteterna kan utveckla ett rikt lärande, men pedagogerna bör även värdesätta och 

sträva efter ett estetiskt lärande precis som de arbetar för språkligt och matematiskt 

lärande hos barnen i förskolan (Pramling, 2008). Även Skoog (1998) har erfarenheter 

av att de estetiska aktiviteterna används som redskap för att uppnå andra typer av 

lärande. I hennes studie finner hon dock i motsats till sina uppfattningar att 

förskollärarna arbetar med estetiken som mål, genom att hon hänvisar till Bendroth 

Karlssons (1996) kriterier för estetik som mål eller medel i bildframställning (a.a).  

En förklaring till att estetik som mål kan vara ovanligt förekommande i förskolan, är 

att pedagoger ogärna vill bedöma barnen (Pramling, 2008).  vilket gör att de estetiska 

aktiviteternas användningsområde ses mer som avkoppling istället för en verksamhet 

som ska utveckla estetiska kunskaper (a.a). Paulsen (1996) hävdar däremot att 

pedagoger i förskolan ofta har som mål med estetiska aktiviteter att barnen ska testa 
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på och lära sig olika tekniker, främst i bildskapande aktiviteter. När barnen har lärt 

sig tekniker och lärt känna materialet i en estetisk uttrycksform går styr pedagogerna 

vidare till någon ny aktivitet. Detta gör visserligen att barnen inte blir uttråkade, men 

det är viktigt att ge barnen chansen att fördjupa sig och få behärska tekniker och 

material eftersom det är först då de kan bearbeta och uttrycka sig genom aktiviteten 

menar Paulsen (a.a). En anledning till att olika studier kommer fram till olika resultat 

angående estetiken som mål eller medel menar Skoog (1998) beror på vilket 

perspektiv forskaren intar. Eftersom det finns olika definitioner på hur man avgör om 

estetiska aktiviteter är mål eller medel, kommer resultaten att tolkas olika beroende 

på vem forskaren är och vilket perspektiv som intas. Enligt henne är det som i första 

hand avgör om de estetiska aktiviteterna används som mål ifall estetiska kvaliteter 

såsom utforskande, kreativitet och barns sinnesförnimmande står i fokus (a.a).  

2.6.3 Skapande ur barnets eller pedagogens perspektiv 

Pramling Samuelsson m.fl. (2008) tar upp vilken roll det spelar för verksamheten av 

hur pedagoger ser på de pedagogiska aktiviteterna. Det får konsekvenser för barns 

lärande och utveckling beroende på om den estetiska verksamheten utgår ifrån 

barnens erfarenhetsvärld och aktiva skapande.  Pramling skiljer på musik för barn 

och barnens musik. Musik för barn innebär visor och sånglekar som riktar sig till 

barn och vaggvisans betydelse lyfts fram. Barnens musik innebär sånger eller 

sånglekar och denna musikform tar utgångspunkt från barnens erfarenhetsvärld och 

betonar barnens självständiga roll mer för såväl sång som lek (a.a). Även 

Calissendorff (2005) framhåller att det är skillnad på barns perspektiv och 

barnperspektiv. Hon har i sin studie försökt att ta del av barnens perspektiv, men 

menar på att det är vanskligt att avgöra i vilken mån det går att få insyn i den. I 

slutänden blir det den vuxnes förståelse för barns perspektiv och inte deras eget 

perspektiv som kommer fram. Detta eftersom förståelse skapas genom våra egna 

tolkningar. Calissendorff menar att genom att försöka få inblick i barnets perspektiv 

kan forskaren utveckla en förståelse för deras lärande och uppfattningar. I barnens 

egna uppfattningar och uttalanden kan också fås en djupare förståelse för olika 

fenomen då barns tänkande kan innehålla djupa insikter. Därför är det viktigt att inte 

nedvärdera utan istället ta till vara på barnens kunskap och uppfattningar kring sin 

verklighet och utgå från det i utvecklande av den pedagogiska verksamheten (a.a) 

Änggård (2005) tar i sin studie upp skillnader mellan barnens och de vuxnas 

perspektiv i bildskapandet. Hon har kunnat se hur barn skapar bilder och hur 

förskollärarna arbetar med barnen i styrda bildskapande aktiviteter. Under de styrda 

aktiviteterna gör barn andra motiv och använder andra tekniker än de gör när de 

målar i den fria leken. Detta beror på att De vuxna och barnen har olika uppfattning 

om bildskapandet syfte. Det pedagogerna eftersträvar är originalitet och autencitet, 

att barnen ska få uttrycka erfarenheter och utvecklas. För barnen är det däremot 

viktigt med motiv från populärkulturen och att få ett fint resultat, en estetiskt 

tilltalande bild. Änggård hänvisar till Strandell när hon menar på att barns och 

vuxnas skilda uppfattning beror på tidsperspektivet. Förskollärarna tänker längre 

framåt då de vill att bildskapandet ska ge något, utveckla barnet. För barnet är 

bildskapandet en upplevelse tillsammans med sina kamrater, det lever i stunden (a.a). 
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2.7 Arbete med estetiska uttrycksformer i förskolan 

Här skriver vi om vad litteraturen säger om hur pedagoger kan göra för att skapa 

goda förutsättningar för lärande och utveckling genom estetiska uttrycksformer. 

2.7.1 Ett skapande arbetssätt 

De estetiska aktiviteterna upplevs ofta som lustfyllda av barn (Paulsen, 1996). Detta 

möjliggör för barnen att utveckla ett lärande. När barn använder sin fantasi lär de sig, 

menar Knutsdotter Olofsson (1992). Hon beskriver detta som en omedveten 

inlärning hos barnen. Till skillnad från när barn medvetet undersöker ett fenomen är 

det svårt att beskriva lärandet som skett genom fantasin, den nya kunskapen bara 

finns där. Lindqvist (2002) menar på att innehållet i en aktivitet kan ges en estetisk 

form genom att man arbetar utifrån det främmande och okända istället för det 

välkända. Detta står i kontrast till det arbetssätt som är vanligt i förskolan, att utgå 

ifrån barnens erfarenheter och deras verklighet. Genom att närma sig nya kunskaper 

på ett nytt och annorlunda sätt blir det barnen ska lära sig mer lockande för dem och 

utvecklar deras kreativa tänkande (a.a). Granberg (2001) menar till och med på att 

det är genom att undersöka och experimentera som barn skapar förståelse för sin 

verklighet. Barn lär sig med alla sinnen och därför är estetiska aktiviteter så viktiga 

eftersom barnen kan utveckla och använda alla sina sinnen då (a.a). Eriksson (1987) 

beskriver att pedagogen ska inspirera till kreativa processer i verksamheten. Hur 

pedagogen skapar detta beror på olika faktorer till exempel material och vilken 

kunskap pedagogen har. Det som är viktigt är att det blir naturligt och lekfullt och 

inte för abstrakt. Att vara lyhörd och känslig gentemot barnens egna idéer och 

lösningar främjar barns vilja att våga gå vidare och vara stolt över sitt eget skapande 

(a.a). Paulsen (1996) beskriver att för att utveckla kreativa processer, finns det olika 

områden man kan arbeta med: bland annat förnimmelse, medier eller uttrycksmedel, 

hantverk, bildskapande och fantasi (a.a).   

2.7.2 Pedagogens delaktighet 

Lindqvist (1996) anser att förskolan bör sträva efter att skapa närhet mellan 

pedagogen och barnen för att göra förskolan mer levande och motverka en 

opersonlig verksamhet. Enligt Knutsdotter (2008) är pedagogens närvarande under 

barnens fria lek givande för barns utveckling. Pedagogen bör inte styra leken utan 

hjälpa barnen så att de i fred kan utveckla vad de tänkt sig. Detta leder till att 

sammanhållningen blir större i barngruppen, barnen får ett rikare lärande. Pedagogen 

kan också lättare se och förstå barnens lärande samt hur gruppen och individen 

fungerar. Lekar där pedagogen är närvarande bidrar även till en bra stämning i 

gruppen (a.a).  Uddén (2004) lyfter fram samtalet som centralt för lärande. I arbetet 

med musik bör pedagogerna använda sig av musiskt och talspråkligt samspel med 

barnen för att utveckla deras förståelse och lärande. Pedagogens centrala uppgift är 

enligt Udden att ”ta tillvara och stimulera barnens medfödda förmåga och lust att 

synkronisera sig med andra takt, rytm och ton och därmed uppehålla och utveckla sin 

musiska förmåga” (s. 113).   
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2.7.3 Pedagogens kunskap 

Enligt Udden (2004) finns det även ofta en osäkerhet och okunskap hos pedagoger 

när det handlar om hur de ska arbeta estetiskt med barnen. De undviker ofta att 

använda sig av musik och dansaktiviteter eftersom de känner sig otillräckliga. Ifall 

de ändå har sådana aktiviteter i verksamheten har pedagogerna ofta inte någon 

medveten tanke bakom varför de gör aktiviteterna (a.a).  
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3 PROBLEM 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar estetiska 

uttrycksformers innehåll och hur de ser på estetiska aktiviteters betydelse för att 

främja lärande och utveckling för barn i deras verksamhet. 

 

Utifrån ovanstående syfte har vi kommit fram till följande frågeställningar: 

– Vad inkluderar förskollärarna i begreppet estetiska uttrycksformer?  

– Hur använder sig förskollärarna av estetiska uttrycksformer i sin verksamhet? 

– Vad vill förskollärarna uppnå med användandet av estetiska uttrycksformer hos 

barnen?  
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4 METOD 

I detta kapitel beskriver vi hur undersökningsprocessen för att få svar på syftet och 

frågeställningarna gick till. I valet av metod menar Stukat (2011) att det är viktigt att 

inte bara ta den metod som känns rätt eller som man är bra på utan man måste tänka 

på metodens lämplighet. Det som styr valet av metod är forskningsproblemet (a.a). 

Nedan beskriver vi hur vi har valt metod. 

4.1 Halvstrukturerad öppen intervju 

Vi har valt att använda oss av intervju som metod för insamlandet av data. Intervju är 

en teknik för materialinsamlande som bygger på frågor som ställs av forskaren (Patel 

& Davidsson, 2003) . Vi har valt öppen intervju som metod i vår studie för att få svar 

på vår problemställning. Enligt Lantz (2007) beskriver intervjupersonen i den öppna 

intervjun fritt sitt sätt att uppfatta ett fenomen och resonera med sig själv. I den 

öppna intervjun kan sammanhang som är betydelsefulla för beskrivningen av 

fenomenet komma fram (a.a). Intervjuer där intervjuaren enbart använder sig av 

frågor som han eller hon har skrivit ner kan kallas för strukturerade intervjuer enligt 

Stukat (2011). Intervjuaren använder sig då ofta av en s.k. intervjuguide där frågorna 

är i förväg utskrivna och ofta följer en viss ordning. I den strukturerade 

intervjuformen följer intervjuaren intervjuguiden utan att komma på nya frågor under 

intervjun. Intervjuer kan även innebära att intervjuaren inte har förberett några frågor 

alls i förväg utan kommer på dem under intervjun. Vilka frågor som ställs är därmed 

väldigt beroende på själva intervjusituationen. När intervjuer är av detta slag kallar 

Stukat dem för ostrukturerade. Intervjuer kan ha både ostrukturerade och 

strukturerade inslag. Detta kallar Stukat för halvstrukturerad intervjuform (a.a). I 

våra intervjuer använder vi oss av en intervjuguide (se bilaga 1) som innehåller 

intervjufrågor och även potentiella följdfrågor. Dessa frågor har vi utgått ifrån under 

intervjuerna, men vi har även försökt att vara flexibla och anpassa frågorna till 

situationen. Vi anser att vår intervjuform därför kan beskrivas som halvstrukturerad.   

4.2 Kvalitativ metod 

Forsberg och Wengström (2008)  beskriver två former av vetenskapliga ansatser vid 

litteraturstudier. Den kvantitativa ansatsen innehåller ofta hypotesprövning vilket 

innebär att forskaren har en uppfattning om vilket resultat som kommer att fås utifrån 

frågeställningarna och testar detta. I kvantitativa ansats med hypotesprövning är 

strävan att klassificera, förutsäga och förklara ett fenomen. Kvantitativ ansats innebär 

att de egenskaper som ska studeras kvantifieras, d.v.s. görs mätbara, för att kunna 

bearbetas. Risken med en kvantitativ ansats är att forskaren genom att ha för stort 

fokus på objektivitet missar att reflektera över subjektiva upplevelser av omvärlden. 

Den kvalitativa ansatsen innebär en strävan att tolka och skapa förståelse av 

människans subjektiva upplevelse av världen. I denna typ av ansats används 

vanligtvis inte statistik och numeriska värden eftersom den inte strävar efter att 

kvantifiera resultatet (a.a).  

Syftet med kvalitativ ansats är att erhålla kvalitativa beskrivningar av de intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka deras mening (Kvale, 1997). En anledning att välja 

kvalitativ metod är därför att få en djupare förståelse för informanternas tankar och 

reflektioner (a.a). Vi valde den kvalitativa metoden och inte den kvantitativa 

eftersom vi inte strävade efter att generalisera förskollärares uppfattningar utan vi 
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ville få en djupare inblick i hur förskollärares uppfattningar om estetiska 

uttrycksformer kan se ut.  Det vi ville studera är förskollärare egna tankar och 

upplevelser. Därför har vi våra frågor syftat till att få en förståelse för informanternas 

subjektiva uppfattningar. 

Enligt Lantz (2007) är en kvalitativ analys något mer än att beskriva ett fenomen 

utifrån en eller fler egenskaper. Undersökningen syftar längre än till beskrivning av 

det som ställs frågor om (a.a). Information från intervjupersonerna bearbetas genom 

kvalitativ analys där forskarens egna slutsatser spelar stor roll för tolkningen (Stukat, 

2011). Om kvalitativ analys beskriver Kvale (1997) att en kvalitativ ansats innebär 

mer än val av insamlingsmetod. Av vikt är hur det insamlade materialet bearbetas. 

En kvalitativ analys innebär delvis att resultatet inte kvantifieras genom att det i 

resultatet nämns hur många informanter som har svarat vad t.ex. Istället bör 

forskaren sträva efter att fokusera på att analysera och redovisa de uppfattningar som 

framkommer i materialet (a.a).  I vår analys av det insamlade materialet har vi därför 

försökt att sträva efter att inte kvantifiera resultatet utan att istället redovisa de olika 

uppfattningar som finns hos informanterna. 

4.3 Konstruerande av intervjuguide  

Vi valde att göra en intervjuguide (se bilaga 1) att utgå ifrån under intervjuerna. 

Kvale (1997) beskriver intervjuguiden som en mall som innehåller de ämnen som är 

föremål för undersökningen och i vilken ordning det kommer att tas upp under 

intervjun (a.a) När vi utformade intervjuguiden utgick vi ifrån vårt arbetes 

frågeställningar och formulerade frågor utifrån dem. Detta relaterar vi till det Kvale 

(1997) skriver om dynamiska och tematiska frågeställningar. De tematiska frågorna 

relateras till studiens ämne och till de teoretiska föreställningar som studien utgår 

ifrån. Kvale menar på forskaren med fördel kan använda sina frågeställningar som 

tematiska frågor i intervjuguiden. På så sätt är det lättare att se ifall intervjufrågorna 

besvarar studiens syfte. Den dynamiska formuleringen används för att utveckla 

intervjufrågorna. Den hjälper till att utveckla ett positivt samspel med informanten. 

Därför kan den relateras till de frågor som ställs under intervjun. Varje tematisk fråga 

kan besvaras av flera intervjufrågor och en intervjufråga kan beröra flera tematiska 

områden (a.a). Vår intervjuguide har vi därför byggt upp utifrån våra frågeställningar 

och utifrån dem utvecklat olika intervjufrågor.   

Kvale (1997) menar på att själva intervjufrågorna bör vara enkla att förstå samtidigt 

som det är viktigt att de hjälper till att få en djupare förståelse och leder intervjun 

vidare. Ledande frågor ibland vara nödvändiga för att besvara frågeställningarna. 

Detta därför att intervjuaren genom dem kan rikta samtalet mot det som är relevant. 

Ledande frågor kan även hjälpa till att skapa en tydlighet då informantens svar kan 

vara otydliga. Kvale menar på att intervjuaren kan ställa ledande frågor av karaktären 

”Menar du på att …?” ”Förstår jag dig rätt att…?” för att reda ut eventuella 

feltolkningar. Andra sätt att skapa förtydliganden kan och leda samtalet vidare kan 

vara genom att upprepa det informanten svarar: ”… skapande verksamhet…” 

”skapande verksamhet…?” . Ickeverbala signaler såsom ljud i form av exempelvis 

”mmm” eller kroppsspråk genom t.ex. nickanden skapar ett bra samspel och kan vara 

metoder för att leda samtalet vidare utan vara för styrande. Forskaren kan använda 

sig av ledande frågor men bör vara medveten om att han eller hon då kan påverka 

informanten mer än nödvändigt. Öppna frågor kan inte besvaras med ja eller nej. De 

kan hjälpa till att få syn på informantens egna uppfattningar eftersom han eller hon 
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då behöver berätta sin egen uppfattning (a.a). I utformandet av intervjufrågor har vi 

strävat mot att skapa ett positivt samspel med den medverkande. Därför har vi strävat 

efter att använda kroppsspråk och vara inlyssnande under intervjun. Vi har även gjort 

en avvägning och valt att fokusera på att använda öppna frågor och undvika ledande 

frågor.    

4.4 Urval  

 I urvalet ingick sex förskollärare från fem förskolor. Vi har valt att inte basera vårt 

urval utifrån ifall informanterna har estetisk utbildning i bakgrunden eller ej. Detta 

eftersom vårt syfte har varit att få en förståelse för hur förskollärare i förskolans 

verksamhet kan uppfatta arbetet med estetiska uttrycksformer. Urvalet har därför 

enbart baserats på att informanterna var förskollärare som arbetar i förskolans 

verksamhet. En av de sex informanterna visade sig sedan ha en estetisk utbildning i 

bakgrunden.   

För att få utföra vår undersökning kontaktade vi fyra förskolor som vi kände till 

sedan tidigare. En av förskolorna kunde inte ställa upp vilket innebar att vi då bara 

hade tre informanter. Enligt Kvale (1997) finns det inget maximalt antal 

intervjupersoner utan detta beror på undersökningens syfte och hur många intervjuer 

som behövs för att ta reda på studiens syfte. Dock behöver inte många 

intervjupersoner innebära större kvalitet i studien utan detta kan snarare vara en 

nackdel i kvalitativa studier. Forskaren bör dock sträva efter att nå fram till en 

mättnad i materialet, vilket betyder att det insamlade materialet är tillräckligt för att 

kunna få en god kvalitet i analysen (a.a). Medan vi utförde de tre första intervjuerna 

påbörjade vi vår analys för att se om vi hade uppnått mättnad eller inte. Ansåg vi att 

vi att vi inte hade nått en mättnad behövde mer material för att kunna få svaret på vår 

problemställning. Under datainsamlandet påbörjar forskaren ofta sin analys och 

oväntade fynd kan utveckla frågeställningen och göra att forskaren tillför nya 

intervjupersoner (Forsberg & Wengström, 2008). Vi besökte olika förskolans 

hemsidor och kontaktade genom att skriva intervjuförfrågan via förskolors mail-

adresser. Ett förskolområde hörde av sig där tre av pedagogerna från olika 

avdelningar kunde ställa upp för intervju. 

4.5 Genomförande 

Genomförande av intervjuerna utfördes fortlöpande under cirka en veckas tid. 

Tiderna var varierande och anpassades efter vad som passade informanterna. 

Intervjuerna tog 17-47 minuter med en genomsnittlig tid på cirka 30 minuter. Vi 

valde att genomföra intervjuerna tillsammans då vi i likhet med Stukat (2011) ser 

fördelar med detta. Genom att vara två under intervjun finns det möjlighet att få ut 

mer information från varje intervju. Två intervjuare kan upptäcka fler aspekter i 

samtalet eftersom de kan ha olika fokus under intervjun och upptäcka olika mönster i 

samtalet (a.a). Vi valde dock att vara en som intervjuade medan den andra 

antecknade, skötte den digitala ljudupptagningen och ställde följdfrågor. 

Antecknande kan göra det lättare att få en överblick över det som sagts och därmed 

kan det var en hjälp ifall intervjuaren vill följa upp något som sagts tidigare under 

samtalet (Kvale, 1997). Den som antecknade var där med en tillgång under intervjun 

eftersom den kunde få syn på mönster i svaren och ställa uppföljningsfrågor.   

Att använda ljudupptagning rekommenderas av Kvale (1997) då intervjuare kan 

koncentrera sig på ämnet samt att den viktiga informationen inte missas (a.a).  Vi 
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försökte skapa en bra struktur och få ett bra material från våra intervjuer genom att vi 

var intervjuade och antecknade i lika många intervjuer var. Innan vi började med 

intervjuerna informerade vi respondenterna om syftet med intervjun och frågade om 

vi fick använda bandspelare för att spara materialet. Alla de intervjuade visade sitt 

samtycke. Alla intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats eftersom vi 

strävade efter att ge en lugn miljö för informanten. Enligt Stukat (2011) ska miljön 

där intervjun ska spelas in vara ostörd och upplevas som trygg för båda parterna 

(a.a). 

4.6 Etik 

Vi har tagit hänsyn till de fyra kravpunkterna från Vetenskapsrådet (2002). Vi har 

tagit hänsyn till de etiska linjerna: Informationskrav, Konfidentialitetskrav, 

Samtyckeskravet, Nyttjandekravet. De som medverkar i undersökningen bör alltid 

informeras om studiens syfte och att den är frivillig (Stukat, 2011). Innan intervjun 

skrev vi därför en intervjuförfrågan via e-mail där vi frågade om förskollärarna ville 

ställa upp för en intervju. Kvale (1997) skriver om att det är viktigt att den som 

medverkar i intervjun känner sig motiverad och fri att svara på frågorna (a.a). Detta 

för att vår förhoppning var att medverkan skulle vara frivillig. Detta kallas för 

samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2002). Där beskrev vi också generella syften för 

examensarbetet. Genom detta har vi försökt uppfylla Informationskravet. I mötet 

med de medverkande beskrev vi deras anonymitet i studien: hur de uppgifter vi får 

ifrån dem skulle behandlas och vilken rätt de hade till att se utskriften av 

intervjuerna. Detta kallas för Konfidentialitetskrav: informanterna ska vara anonyma 

och de måste informeras om att uppgifter behandlas konfidentiellt och att 

informationen inte ska redovisas. Vi beskrev även att informationen som vi samlade 

in bara skulle användas för studien och inte nyttjas för annat bruk eller av andra. 

Detta kallas för Nyttjandekravet (a.a). 

4.7 Tillförlitlighet 

Enligt Stukat (2011) är reliabilitet hur tillförlitligt mätinstrumentet är på att mäta 

Validitet är att mätinstrument verkligen mäter det som forskaren vill mäta. (a.a). Vi 

har valt intervju för att samla in information från pedagoger. I intervjun använder vi 

en intervjuguide som vi formulerade noggrant genom att relatera frågorna till vad vi 

vill veta om ämnet. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av en diktafon eftersom vi 

ville ge studien en högre tillförlitlighet. Ifall forskaren bara använder sig av 

anteckningar finns det risk att han omtolkar och missar att anteckna en del yttranden 

(Kvale, 1997). Detta anser vi därför kan ge vår studie en högre tillförlitlighet. Sedan 

transkriberades materialet från intervjuerna ordagrant på dator vilket ökar 

tillförlitligheten. Detta eftersom det är svårare att missa yttranden ifall intervjuerna 

skrivs ut ordagrant och därigenom finns det större möjlighet att senare hitta teman 

eftersom man inte har uteslutit något insamlat material (Kvale, 1997).  

Innan vi gjorde intervjuerna hade vi tänkt på vilken metod som är passande för vår 

undersökning. Eftersom vårt syfte har varit att få insyn i hur förskollärare kan tänka 

kring estetiska uttrycksformer har vi sökt en metod där informanternas tankar kan 

komma fram. Genom intervju kan informanten själv beskriva sina tankar och 

forskaren kan där med få en djupare förståelse för informantens livsvärld (Kvale, 

1997). Resultatet från intervjuer, speciellt kvalitativa gjorda, är dock inte 

generaliserbart eftersom forskarens eget tolkande spelar in. Det finns heller ingen 

garanti att informanternas beskrivningar stämmer med hur det ser ut i verkligheten, 
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ifall de exempelvis beskriver sitt arbetssätt. Därför behöver forskaren vara medveten 

om detta och se informanternas svar som speglingar av deras uppfattningar och inte 

som universella sanningar (a.a). Detta har vi en medvetenhet kring och menar på att 

det går att med säkerhet säga i vilken utsträckning informanternas svar stämmer med 

verkligheten. Något vi har gjort för att försöka öka tillförlitligheten är den noggranna 

bearbetningen vilket gör att risken för feltolkningar minskar.  

4.8 Databearbetning 

Efter intervjuerna har materialet som har spelats in transkriberats. Vi valde att 

påbörja transkribering av intervjuerna innan alla intervjuer hade gjorts. Detta för att 

vi ville få större inblick i vilket material vi hade fått fram så att vi skulle veta om vi 

hade nått den mättnad som Kvale (1997) anser är viktig att sträva efter.  Då vi insåg 

att vi behövde mer material utförde vi ytterligare tre studier som vi sedan 

transkriberade. Transkriberingen tog mycket tid eftersom det blev mycket att skriva, 

bläddra i och hålla reda på, vilket vi var beredda på eftersom Stukat (2011) nämner 

detta.  

I våra transkriberingar har vi först ordagrant skrivit ut materialet på dator, eftersom 

Kvale (1997) menar på att detta är en bra metod. Sedan försökte vi att dela in texten i 

mindre enheter som uttrycker olika innehåll. Exempelvis kunde en mening delas in i 

flera delar om den handlade om flera saker. Sedan sökte vi efter teman i våra 

transkriberingar. Vi läste utskrifterna, markerade återkommande ord och uttryck och 

jämförde från dessa från de olika utskrifterna för att leta efter återkommande 

mönster. Detta tillvägagångssätt valde vi eftersom Kvale (1997) förklarar att det kan 

vara ett bra sätt att transkribera sitt material. 
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5 RESULTAT 

 

I detta kapitel beskriver vi resultaten som vi fick under våra intervjuer med 

pedagogerna. 

 

5.1 Informanternas definition av estetiska uttrycksformer 

Begreppet estetiska uttrycksformer kan förstås på olika sätt. Nedan beskrivs 

definitioner och sätt att se på estetiska uttrycksformer utifrån våra intervjuer. 

5.1.1 Särskilda aktiviteter 

Estetiska uttrycksformer kan innebära specifika aktiviteter. Vilken sorts aktiviteter 

som är estetiska och vilka som inte är det fanns det olika uppfattningar om.  

 

Konstnärliga aktiviteter 

Något som ofta lyftes fram var ordet skapande, vilket kopplades främst till bild och 

formskapande. De estetiska uttrycksformerna ses som traditionellt konstnärliga 

aktiviteter såsom drama, bild och formskapande, dans, musik, rörelse.  

Jag tänker på alla de här uttrycksformerna som man har som har med estetik… 

estetiska ämnen t.ex. /…/Jag tror att estetik är ett ord för sköna konster som till 

exempel drama, poesi och musik.  

… det kan ju vara att man… tecknar eller målar förstås./…/ Lera. Dans och 

rörelse.  

 

Vad det gäller musikaktiviteter och sagosamlingar finns det en uppfattning som 

innehåller viss tveksamhet kring ifall de är estetiska uttrycksformer. Ifall det är 

estetiska aktiviteter handlar om ifall aktiviteterna kan kallas skapande eller inte. Med 

skapande verkar avses ifall aktiviteten kan sägas innehålla kreativitet som resultat.  

Konstnärliga aktiviteter beskrivs även handla om språk och kommunikation. De 

konstnärliga aktiviteterna beskrivs som uttrycksformer där det handlar om att 

uttrycka sig. Sen om vi kommer in på språk, poesi och drama.  

 

Estetiskt skapande och konstruerande 

Ordet skapande nämns när informanterna talar om att göra något med händerna. 

Förutom att måla och arbeta med lera kan det kan innebära att skapa i andra material 

vilket kan benämnas som att pyssla. Material som nämns är naturmaterial som pinnar 

och löv och material från förskolan såsom pärlor och papper. 

Nu till exempel ska vi göra julpyssel där de gör en glaslykta med ett litet band i. 

Estetiskt skapande kan innebära att konstruera. Materialet kan både vara förskolans 

klossar och sand exempelvis men även annat byggmaterial såsom naturmaterial och 

brädor.  

Vi har en byggplats där barnen kan bygga med brädor, slangar och stenar. 
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Vi har ju det traditionella, sandlådor och så. Och barnen bygger också med det 

övriga som finns på gården. Och likaså i skogen. Med det material som finns, de 

konstruerar… 

 

Att baka nämns också som en estetisk aktivitet. Skapande med ljus och skapande 

med ljud nämns i samband med att skapa i lera som estetiska aktiviteter. Skapande 

beskrivs även vara något som innebär att       

 
Vi jobbar ju mer med det än man tänker. Bakning till exempel, är ju skapande 

…det är ju allt skapande. Du kan ju skapa med lera och du kan ju skapa med ljud 

och ljus. 

Det estetiska konstruerandet kan även innebära tekniska aktiviteter då det beskrivs 

skapande när barn arbetar med ritningar och modeller. Det estetiska verkar ligga i att 

barnen använder kreativt tänkande då de får komma på hur de ska göra, visualisera 

sina idéer genom att rita och sedan skapa efter sina egna idéer. 

   
De pärlar ju väldigt mycket här. Det är ju en viss typ av skapande för de ritar ju 

mönster och tittar i en bok vad de ska göra. /…/ det är också ett visst skapande 

för de följer ju kanske en egen modell. 

 

Laborativt arbete 

Laborativt arbete med ljus och skuggor, eldskinnsbaggar eller vatten nämns som 

estetiskt. I det laborativa arbetet verkar det estetiska finnas i sinnesupplevelserna, att 

barnen studerar olika material och kontraster eller känner på material.  

Det kan vara att man jobbar med, med ljus. Och… som… med skuggor och ljus. 

Vi gjorde ett… ett experiment… Nu var det i och för sig inte barnen som 

skapade så mycket av det, men vi tittade väldigt mycket på det. Vi hällde i tre 

olika vätskor i en glasburk och sen satte vi ner olika saker och såg vart de flöt. 

Och sedan tittade de väldigt mycket att det var tre olika lager. Det blev ganska 

fina effekter av det.  

 

Aktiviteter med konstnärligt innehåll  

Även datorn nämns som en estetisk aktivitet. Datorns koppling till estetik verkar 

handla om vad som görs på datorn. Om barnet arbetar med t.ex. film eller att måla 

kan datoranvändande anses vara estetiskt. Leken beskrivs också vara en estetisk 

uttrycksform. Även här verkar det handla om ifall leken innehåller andra estetiska 

uttrycksformer. Rollekar ses estetiska och nämns i samband med drama. 

Sen leker de mycket rollekar med. Det är ju också en form av estetiskt skapande. 

 

5.1.2 Ett sätt att uppleva 

I samband med vad estetiska uttrycksformer innebär nämns begreppet estetik. Det 

estetiska kopplas till sätt att uppleva eller förstå sin verklighet. 
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Praktiska upplevelser med sinnena 

Det estetiska kan innebära ett slags lärande genom praktiska erfarenheter. Detta 

förekommer bl.a. i laborativt arbete och sinnligheten verkar vara en del som gör 

arbete estetiskt. Det estetiska förstås då som något som upplevs med sinnena. De 

exempel som nämns är arbete med eldskinnsbaggar där barnen får studera deras färg 

och form i mikroskop. Arbete med vatten och ljus och skuggor nämns som estetiska 

aktiviteter och innebär också att uppleva innehållet med sinnena. Att försöka se ett 

fenomen på flera olika sätt och närma sig ett visst innehåll på varierade sätt att arbeta 

beskrivs som estetiskt.  

Det är oftast någon sinnlighet i det, men det skiljer inte bort… det är nästan alltid 

både och. Det är ju… i… tecknandet, i görandet, så händer mycket med 

vetandet. 

Så nu när vi jobbar med de här baggarna. Så tänker vi: ”Jaha, då kanske vi kan 

jobba på ljusbordet? ”Då kan vi ta upp en stor eldskinnsbagge och lägga den på 

ljusbordet. Så kanske vi kan laborera och arbeta med olika kontrastfärger. Ja att 

man försöker på olika sätt.   

 

Sätt att se på verkligheten 

Estetiken innebär inte bara aktiviteter av olika slag. Det beskrivs också vara ett slags 

synsätt som handlar om att uppfatta och förstå verkligheten. Ett estetiskt arbetssätt 

kan innebära hur miljön ordnas. Det estetiska beskrivs som ett sätt att betrakta 

företeelser i sin omvärld.   

Det är ett sätt att se på världen, med ett estetiskt synsätt.  

Det behöver inte alltid vara, när vi säger att… man vill ha en estetisk blick. Det 

är inte alltid att man ska in i görandet /…/ det finns också en estetik i hur man 

gör en miljö. 

Ett annat synsätt var att estetik är något som finns runt omkring oss och kan handla 

om hur vår miljö ser ut. Det är inte bara en viss aktivitet utan sammanhang mellan 

olika delar. Det estetiska förekommer i olika upplevelser och skapar en känsla av 

samband i verkligheten Estetikens innehåll beskrivs också innehålla en förmåga att 

skapa samband och förbinda olika kunskaper.  

… det har med hur man kan se på helheter, hur det knyts samman.  

Estetiska det är också det här med samband tycker jag /…/ just att det finns en 

sorts… att allt knyts samman.  

 

5.1.3 Ett slags språk 

De estetiska uttrycken kan ha en språklig dimension. De kan kopplas till språk och 

uttryck av pedagogerna. Estetiska uttrycksformer är sätt att kommunicera och 

uttrycka sig. Barn kan språka på olika sätt, såväl verbalt som genom olika estetiska 

aktiviteter. Estetiska uttryck jämfördes och likställdes även med språkliga symboler.  

Det är ett kunskapsspråk, såväl som bokstäver och siffror. 

Jag ser det som en… deras uttrycksform. Och sen om det är, det kan vara musik 

eller måla… ja vad det än är. Det är deras sätt att uttrycka sig. 
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5.2  Informanternas arbete med de estetiska uttrycksformerna  

  

Arbetet med estetiska uttrycksformer kan se olika i förskoleverksamheterna. Det 

beror på hur förskollärare lägger upp arbetet. Nedanför beskriver vi olika sätt att 

arbeta med estetiska uttrycksformer som våra informanter har berättat om. 
 

5.2.1 Integrerat i verksamheten 
De estetiska uttrycksformerna är ofta integrerade i verksamheten och förekommer i 

många av de aktiviteter som görs i förskolan. Ett arbetssätt som fanns var att arbeta 

med estetiska uttrycksformer i temaarbeten. De arbetssätt som förekom var främst 

bild och formskapande men även musik, dans och rörelse. Andra arbetssätt är att 

arbeta med ljus och ljud eller experiment och laborerande.  

Estetiska uttrycksformer används även integrerat i teman. De kan användas för att 

utveckla teoretisk kunskap i t.ex. ett matematiktema. Det estetiska används då får att 

göra det teoretiska mer begripligt.     

Det estetiska och det... rationella, är ju inte alltid åtskiljda så som man kan tro. 

Utan kan kombineras. Vi arbetar mycket med att kombinera olika uttryck för att 

skapa förståelse i t.ex. teman.  

Musiksamling och sagosamling nämns. Det förekommer vid vissa utsatta tider, oftast 

varje dag, men ses inte som en enskild aktivitet utan framhålls som en del i 

verksamheten. Sagorna ses som estetiska dels för att de ofta innehåller bilder, för att 

de kan inspirera barnens lekar och för att pedagogen kan arbeta skapande utifrån 

berättelserna, t.ex. genom återberättande eller att spela berättelsen som en pjäs.  

När man läser saga för dem så återberättar jag alltid. De får ofta återberätta 

sagorna. Och sen så leker de ju sagan. 

  

5.2.2 Som en enskild aktivitet 
I verksamheten kan estetiska aktiviteter förekomma som en egen aktivitet utskriven 

på schemat. Ofta går detta då under namnet ”skapande” och innebär främst bild- och 

formskapande med händerna, att arbeta med färg eller formbart material såsom lera.  

 
Sen är det ju också det vi gör på de bestämda aktiviteterna. Det vi bestämmer. 

Då använder man ju kanske lera och färg. 

Som utsatt aktivitet förekommer det även som drama, musik- och sagostund. Till 

skillnad från bild- och formskapande kan de andra estetiska aktiviteterna ofta 

innehålla mindre styrning från de vuxnas sida. Dans- och musikaktiviteter kan i 

dessa fall förekomma i styrd form genom att förskolläraren tar på musik men inte 

medverkar på annat sätt i aktiviteten.  

Varje vecka då, drama. Och sedan nästan varje dag om att det är ett stort 

begrepp. 

Det vi använder mest är ju skapande och musik. 

Det är kanske inte så mycket med dans och den biten. Visst de dansar om vi har 

musik. Men det är inte så där kanske att vi styr dansen. 
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5.2.3 Som ett verktyg för att utveckla verksamheten 

Det estetiska arbetssättet kan hjälpa till att utveckla den pedagogiska verksamheten. 

Användningen av estetiska aktiviteter kan vara ett redskap i hur den pedagogiska 

verksamheten ska läggas upp. När verksamheten arbetar med dokumentation för att 

få syn på barns lärande kan estetiska aktiviteter hjälpa till att synliggöra barns 

lärande och utveckling. 

Eftersom vi jobbar med pedagogisk dokumentation som verktyg så blir barnens 

utforskande så synligt för oss. Å då är det alltid en del i det hur nästa steg… hur 

vi ska lyfta det ett steg till. Och då är de estetiska uttrycken väldigt viktiga. 

 

5.2.4 Spontant och i den fria leken 

I verksamheten förekommer mycket av de estetiska aktiviteterna i barnens fria lek. 

Ofta är barnen väldigt intresserade av detta och väljer vad de vill göra. De flesta ritar, 

målar eller pärlar. Pedagogens roll kan ibland i innebära att ta fram material till 

barnen. Något som förekommer i verksamheten är att pedagogen inte är delaktig i 

dessa aktiviteter utan barnen gör dessa aktiviteter på egen hand. 

Det är ganska ofta de tar egna initiativ att de vill gå in och rita t.ex. Eller att de 

vill ha saxar och klippa. Å att de vill pärla och såna grejer. Att de ber om det ”Nu 

vill jag pärla”. Eller ”Nu vill jag rita”. Att de går in och gör det. 

Dans, drama och musik förekommer i barnens fria lek men här är det oftare 

pedagogen som tar initiativet, delvis på grund av materialet är otillgängligt för 

barnen. När barnen själva väljer estetiska sysselsättningar i den fria leken kan också 

pedagogen närvara under aktiviteten. I dessa situationer styr pedagogen dock mindre 

än i de aktiviteter som leds av pedagogerna.   

Vi kanske styr vissa aktiviteter i temat med skapande och så men det är mycket 

fritt också. Mycket egna val, då väljer de ju att skapa. 

Att pedagogen tar vara på situationer som uppstår till att arbeta med estetiska 

uttrycksformer med barnen är ett arbetssätt i förskolan.  

 

5.2.5 Genom att planera och ordna miljön 

I arbetet med estetiska uttrycksformer lyfts det fram att det är viktigt att aktiviteten är 

planerad och att det finns bra yttre förutsättningar för att arbeta.  

Det måste vara ganska ordnade former. 

Jag tycker att man måste ha ganska få barn för att kunna göra det. Personligen 

tycker jag att det är lite svårt. Det är svårt att komma igång med det. 

 

5.2.6 Med pedagogen som vägledare 

I arbetet med estetiska uttrycksformer kan förskolläraren dels styra upp aktiviteter 

och rikta barnens uppmärksamhet mot lärandet som förskolläraren vill att barnet ska 

utveckla.  
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En vuxen kan vara… delaktig. / … / Inte så att man påverkar barnet för mycket 

men just att man stöttar och gör barnen uppmärksamma på ett material till, eller 

ett... så att de kan utveckla och göra mer av det hela om man stöttar och visar på.  

Den vuxne kan också hjälpa barnet att utveckla sitt arbete genom att ta fram och 

förslå material och tillvägagångssätt. Det är viktigt att förskolläraren inte styr utan 

den estetiska aktiviteten ska vara fri och kreativ för barnet.  

…om de får problem att man kan hjälpa dem och fundera ut hur de ska komma 

vidare.   

 

5.2.7 Lustfyllt och prestigelöst 

Något som framhålls är att arbetet med estetiska uttrycksformer ska vara lustfyllt och 

skapa nyfikenhet och glädje hos barnen. De ska känna att det är en positiv upplevelse. 

De estetiska uttrycksformerna i sig skapar en glädje och lustfullhet hos barnen. 

Själva aktiviteten, själva görandet. Att arbeta med estetiska uttrycksformer kan också 

vara skrämmande och det är inte alla barn som vågar. 

En del barn har varit jätterädda för att gå in och måla. De har inte vågat. 

 

Men genom att de får närvara och prova på i sin egen takt kan de våga testa nya 

saker. Att inte berömma resultat utan istället samtala om innehållet i aktiviteten är 

viktigt för att inte barnet ska känna att det behöver prestera. 

 
Att det är processen många tycker är det viktigaste. Vi säger inte heller, vi 

försöker inte att säga ”Åh vad fin” utan ”Hur tänkte du då?”. Så man inte bara 

säger, att de ska tänka, att de ska känna sig misslyckade, att vi vuxna alltid ska 

bedöma. Utan bara att det är… ”det var en härlig upplevelse när jag skapade”. 

Det är det viktigaste, processen 

 

5.2.8 Delvis oreflekterat 
Förskollärarna kan arbeta med estetiska uttrycksformer utan att de alltid har tänkt 

igenom syftet med aktiviteterna. Därför kan arbetet med estetiska uttrycksformer 

ibland vara oreflekterat och estetiska aktiviteter görs med barnen utan att pedagogen 

har någon tanke bakom varför aktiviteten görs. Att det av tradition har varit så i 

förskolan är något som nämns som en orsak.  

Av tradition så är det ju, ”gå och sätt er och rita!” det kanske man säger eller 

man läser en bok utan att man kanske tänker så mycket på varför man läser.     

Det här sättet att arbeta med estetiska uttrycksformer kan ha tillkommit som tradition 

för att det upplevs underlätta verksamheten genom att barnen kan sysselsätta sig 

själva. Det kan vara ett smidigt sätt att få in estetiska aktiviteter i verksamheten. 

Det ska ju barn göra. Och det kan ju också vara att då kan de sitta själva.    

 

5.3 Vad informanterna vill uppnå hos barnen  

I arbetet med estetiska uttrycksformer har förskollärarna olika mål kring vad de vill 

att barnen ska lära sig och vad de kan se för läranden i estetiska uttrycksformer. 

Nedanför redovisar vi olika läranden hos barnen som våra informanter har nämnt.   
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5.3.1 Självbild 

Genom de estetiska uttrycksformerna kan barnen utveckla självförtroende och en 

känsla av att kunna något. Upplevelsen av att kunna kan uppstå när barnen vågar 

testa på nya saker som de inte har gjort förut, eller när de klarar av nya saker inom 

det estetiska.  

Ja, det är självkänslan. Jaa… att våga. Tro på sig själv. Vara stark. Men inte 

envis. 

… lite stolthet, lite självkänsla… en känsla av att vara viktig… 

Aktiviteterna görs ofta i grupp vilket kan stärka gruppsammanhållningen och barnen 

kan träna sig i att respektera och lyssna på varandra. En viktig förutsättning är att 

pedagogen är lyhörd och lyssnar på varje barn.  I estetiska aktiviteter kan barnen 

även bearbeta sina tankar och känslor vilket i sig kan utveckla deras självbild och 

identitetskänsla. Att känna sig trygg och att gruppen är trygg är en viktig 

förutsättning för barnens personliga utveckling. 

Det är mycket om man tänker grundtrygghet med allt vad det innebär. Med 

självkänsla och självförtroende. Ja att man har en slags trygghet i sig själv. 

5.3.2 Sätt att uttrycka sig och kommunicera 

De estetiska uttrycksformerna kan användas för att kompensera avsaknad av verbalt 

språk ifall barnen inte har ett verbalt språk. Genom det kan barnen kommunicera och 

göra sig förstådda men även få uttryck för sina upplevelser. 

Det de utvecklar är ju deras sätt att uttrycka sig, just nu, för de har ju inte så 

mycket språk. De kan inte förklara allting. Utan då blir ju skapande eller 

estetiska ett sätt att uttrycka sig. 

Även hos barn med verbalt språk framhålls det som viktigt att barnen kan använda 

estetiska uttryck för att kommunicera. Det estetiska uttryckssättet kan vara ett viktigt 

komplement till det verbala språket som är viktigt att utveckla för annars försämras 

det. Det framhålls att estetiska uttrycksformer ger andra möjligheter till att uttrycka 

sig än genom verbalt språk. Det estetiska uttrycket rymmer möjligheter som inte 

finns i verbal kommunikation.   

 
Att kunna uttrycka sig på flera sätt inte bara… språkligt, utan dans, eller musik 

eller ja, måla… uttrycka sig på flera sätt än bara talet. Annars blir det så att talet 

ofta tar överhand och så försvinner det andra. Det är inte så… Allting annat är 

underordnat. 

Estetiska uttrycksformer kan även fungera som medel för att utveckla ett verbalt 

språk. Ifall barnen får uttrycka sig estetiskt kan deras språkliga förmågor stimuleras 

och deras verbala språk stärkas. 

  

5.3.3 Sätt att bearbeta 

Genom de estetiska uttrycken kan barnen bearbeta sina intryck och upplevelser. 

Detta kan de uttrycka genom det estetiska skapandet. Detta sker både omedvetet hos 

barnen men kan också vara en strävan de själva har, att bearbeta. Kreativitet och lust 

att skapa kan även vara en gynnsam förutsättning för att barnen lättare kan bearbeta 
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sina känslor - den estetiska förmågan verkar bidra till att barnen kan arbeta med sina 

erfarenheter. 

… det är ju deras erfarenheter som speglar sig ju… alltså det de varit med om, 

det är det de bearbetar i sina… estetiska framföranden. 

Barnen har ju stort intresse och är kreativa de flesta i sig själva. Det är många 

som utgår ifrån sina känslor och vill bearbeta det.  

 

5.3.4 Motorisk utveckling 

Det motoriska lärandet är något som nämns.  

De lär sig mycket genom det. De lär sig ju dels motoriskt, såna saker. 

 

5.3.5 Kreativitet och nya sätt att erfara 

Genom de estetiska uttrycksformerna kan barnen utveckla fantasi och kreativ 

förmåga att komma på idéer. Detta kan delvis bero på den kontext estetiska 

aktiviteter förekommer i. Den kunskapen som barnen utvecklar har de även med sig 

senare i livet, i grupparbeten i skolan är något som nämns. 

Eftersom de ofta sitter flera tillsammans så kanske de sitter och pratar om olika 

saker de skapar. Då hör de vad kompisarna säger. De får ju med sig : ”Ja just det 

ja, det kan man ju också göra, eller tänka”.  

De estetiska aktiviteterna utvecklar även barnens sätt att se på sin omgivning. Detta 

sker genom att de använder sina sinnen och tar information gång på gång kring ett 

fenomen. Genom att titta på samma objekt utvecklar de sitt betraktande och ser 

objektet på andra sätt vilket skapar en djupare förståelse och ett mer nyanserat sätt att 

se på saker.    

Och sen när de har sett ännu mer, de kan ju titta på samma sak och studera den i 

flera synvinklar. Många gånger utvecklar det de faktiskt ser, och utvecklar 

många saker. Både sitt skapande och sin konstnärliga… de ser ju olika saker hela 

tiden även om det är samma. 

 

5.3.6 Förmåga att planera och strukturera 

Estetiska uttrycksformer kan hjälpa till att strukturera barnens aktiviteter. Detta kan 

ske genom ritande. Genom att barnen visualiserar sina idéer i teckningar, ritningar, 

kan de planera sitt skapande. Användning av ritningar hjälper barnen att tänka vidare 

hur de ska göra, men är även ett stöd genom att de påminns om hur de har tänkt 

tidigare.  

… de kanske gör en ritning först och sen kanske de skapar efter det. Så de inte 

bara tar fram en massa material utan de tänker först kanske vad de vill göra och 

sen kanske de ritar det. /.../ då kan de gå tillbaka till sin ritning. Om de ska bygga 

till exempel. Om det är tekniker och så /…/ att man har en plan innan.  
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5.3.7 Glädje och nyfikenhet 

En anledning till varför man arbetar med de estetiska uttrycksformerna är för 

upplevelsens skull. Detta beskrivs som en positiv upplevelse som dels beror på att de 

estetiska aktiviteterna i sig är lustfyllda, dels för att genom att barnen får uttrycka sig 

estetiskt får de vara fria i sina uttryck. Ett exempel som nämns är hur några stökiga 

och oengagerade elever på mellanstadiet som får testa på forumspel i aktiviteten 

visar glädje och engagemang och vill spela mer drama. Det handlar förvisso om äldre 

barn men anges som exempel på att de estetiska uttrycksformerna kan skapa 

motivation, nyfikenhet och glädje.   

Jag tror ändå det är mycket… en härlig känsla. / … /målet mest tänker jag är att 

det är upplevelser. 

Det hoppas man ju att de tänker att det var positivt när de gick på (förskolans 

namn). ’Vi var inte så styrda, vi fick tänka ganska fritt och göra lite efter våra 

egna idéer.’ Den känslan får de nog med sig.   

  

De estetiska aktiviteterna kan också användas i verksamheten för att skapa en 

nyfikenhet för ett visst innehåll och göra barnen motiverade för annat lärande än det 

estetiska.  

  

5.3.8 Teoretiska kunskaper  

Genom att arbeta estetiskt kan pedagogerna tydliggöra ett teoretiskt innehåll för 

barnen. De estetiska uttrycksformerna kan därför användas för att skapa ett lärande 

hos barnen i exempelvis matematik. Genom att barnen får göra något praktiskt och 

konkret lär de sig. Arbetssättet som är vanligt i skolan beskrivs vara svårt att ta till 

sig kunskap igenom, eftersom det är för abstrakt. 

Det ser man i skolan med, att resultaten blir sämre för att den är så teoretisk.  

Barn lär sig när de får göra grejer, det är då de kommer ihåg.  

 

5.3.9 Estetisk färdighet 

Ibland beskrivs målet med de estetiska aktiviteterna med att barnen ska utveckla 

kunskap och färdighet i olika material och tekniker. Detta gäller främst 

bildskapande.  

… de lär sig ju en materialkännedom och hur man hanterar… och sen utvecklas 

ju deras arbeten, det ser man ju att de… de tar in mer och mer material eller mer 

och mer kunskaper och omsätter.   
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6 DISKUSSION 

 

I detta kapitel kommer vi att jämföra våra resultat med bakgrunden och diskutera 

likheter och skillnader.      

6.1 Estetikbegreppet  

Informanterna har olika förståelse för vad estetiska uttrycksformer innebär. En 

tolkning är att det innebär specifika aktiviteter. Detta liknar det synsätt på estetik som 

Paulsen (1996) menar att förskola och fram för allt skola har idag, då estetik främst 

handlar om konstnärliga ämnen. Begreppet skapande återkommer ofta i våra 

intervjuer. Detta uttryck är vanligt att använda istället för estetiska uttrycksformer 

inom förskolan enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2008a). I våra intervjuer används 

dock ordet skapande när informanterna talar om bild- och formskapande aktiviteter 

eller ett konkret görande där barnen producerar något i en estetisk aktivitet. 

Överraskande är att musikaktiviteter och sagosamlingar inte upplevs som estetiska 

aktiviteter i den utsträckning vi hade förväntat oss.  

Estetiska uttrycksformer ses som uttryck och kopplas till språk av pedagogerna. De 

kan dels beskriva att estetiska uttrycksformer är ett språk. Detta kopplar vi till det 

Knutsdotter Olofsson (2008) skriver om att de olika estetiska uttrycken är 

symboliska språkformer precis som talspråket. Utifrån intervjuresultaten ser vi dock 

främst att informanterna gör kopplingar mellan estetiska uttryck och språk på ett mer 

outtalat vis, där de talar om språk i anslutning till att de talat om olika estetiska 

aktiviteter. Något som återkommer är även att barn genom de estetiska aktiviteterna 

ges möjligheter att uttrycka sig: kommunicera och visa känslor och tankar. Detta kan 

vi koppla till vår bakgrund i det Paulsen (1996) och Udden (2004) skriver om de 

estetiska aktiviteterna som uttryck. Enligt Paulsen har de en nära koppling till 

känslolivet och estetiska uttryck kan hjälpa barn att bearbeta och uttrycka sig. Udden 

beskriver musikens koppling tills språket som medfödd och naturlig, men även som 

vägen till det verbala språket.  

Estetiken handlar även om en slags sinnesförnimmelse, ett slags sätt att uppleva och 

se på verkligheten, för informanterna. Detta påminner om den definition av estetik 

som Bale (2010), Sundin (2003) och Paulsen (1996) menar är den ursprungliga, 

grekiska betydelsen.  

6.2 Arbetssätt i förskolan 

De estetiska uttrycksformerna har av tradition varit viktiga för förskolans 

verksamhet. Det förekommer i den fria leken och styrda aktiviteter. Dessa aktiviteter 

ger ofta glädje till barnen och de lär sig lättare genom att använda sin fantasi.  

I våra intervjuresultat kan framhålla informanterna de estetiska aktiviteterna som ett 

sätt att utveckla barnens lärande. I intervjusvaren framkommer olika arbetsätt som 

används i verksamheterna för att skapa ett rikt lärande hos barnen. Ett sätt att arbeta 

med de estetiska uttrycksformerna är genom att integrera de estetiska 

uttrycksformerna i temaarbeten för att ge verksamheten en röd tråd. Detta kopplar vi 

till Paulsen (1996) som anser att de estetiska verksamheterna betraktas som 

aktiviteter som kan berika teman. I de estetiska aktiviteterna kan små barn uppfatta 

och uttrycka lärande som leder till att utveckla deras erfarenheter (a.a.). Estetiska 
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uttrycksformer används därför i informanterna verksamhet även för att utveckla 

teoretisk kunskap hos barnen. 

De estetiska uttrycksformerna förekommer även som en enskild aktivitet utskriven 

på schemat. Paulsen (1996) hävdar att estetiska aktiviteter är som mål som 

pedagoger i förskolan har uppsatt. Pedagogen styr från en aktivitet till någon annan 

aktivitet när barnen har lärt sig materialet (a.a.). Detta liknar det våra resultat visar, 

eftersom det där i framkommer att informanterna arbete med de estetiska uttrycken 

delvis handlar om att barnen ska utveckla en färdighet i olika tekniker och material. 

Arbetet med de estetiska uttrycken läggs upp så att det ska ge en variation och 

barnen ska få testa på olika sätt att arbeta. I informanterna arbete ingår även att 

planera och ordna miljön vilket ger bra yttre förutsättningar för barnen lärande. 

Pedagogen kan vara delaktig i aktiviteter inte för att påverkar barnen utan att man 

stöttar och gör barnen uppmärksamma på ett material och hjälpa barnen för att 

komma vidare. 

6.3 Lärande genom estetiska uttrycksformer 

Pramling m.fl. (2008) anser att estetiska uttrycksformer ofta används som medel och 

inte som ett mål dvs. att estetiska uttrycksformer är ett redskap för att gynna andra 

sorter lärande. 

Att arbeta med estetiska uttrycksformer i förskolan har många positiva aspekter anser 

informanterna. Det som är mest återkommande är att det utvecklar barnens 

självförtroende och självkänsla. Detta beskrivs som en känsla att våga prova något 

nytt och tro på sig själv. Detta påminner om det Paulsen (1996) nämner att estetiska 

aktiviteter bidrar till att ge mer förståelse av sig själv, förstå sina begränsningar och 

möjligheter (a.a).  

De estetiska uttrycksformer ses som ett annat sätt att uttrycka sig, det fungerar som 

ett språk och ett annat sätt att kommunicera enligt resultaten. Att kunna uttrycka sig 

på något annat sätt inte bara språklig utan att kunna använda dans, musik eller bild 

som ett uttrycksmedel är viktigt menar pedagogerna. För småbarn är estetiska 

uttrycksformer ett bra sätt att uttrycka sig med tanke på att deras talspråkliga inte är 

utvecklad. Detta stämmer med vad Knutsdotter (2008) skriver då hon anser att det 

finns olika symbolspråk som människan kan använda för att kommunicera. Dessa 

symbolspråk kan vara bild, musik, dans och rörelse. Även Granberg (2005) skriver 

om att barnen använder bilder för att uttrycka sina känslor och erfarenheter.  

Ett sätt att utveckla fantasi och kreativ förmåga är genom att arbeta med estetiska 

ämnen anser pedagogerna. I de estetiska aktiviteterna brukar barnen arbeta 

tillsammans med andra barn och det kan utvidga barnens lärande genom att de lär sig 

i kommunikationen med de andra. Detta kopplar vi till Vygotsky kulturhistoriska, 

även kallad sociokulturella, teori där samspelet med andra personer är en viktig 

komponent i lärandeutveckling (Lindahl, 2002 ).  

Informanterna menar på att genom arbeta med estetiska uttrycksformer kan ett 

teoretiskt innehåll göras mer begripligt. På så sätt kan ett lärande i exempelvis 

matematik utvecklas. Paulsen (1996) anser att de estetiska aktiviteterna kan användas 

för att göra ett abstrakt innehåll mer konkret och lättare att förstå. I de estetiska 

aktiviteterna kan små barn uppfatta och uttrycka lärande som leder till att utveckla 

deras erfarenheter (a.a). I intervjusvaren kan vi även se att informanterna kan arbeta 
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med estetiska uttrycksformer för att barnen ska utveckla ett estetiskt kunnande i form 

av materialkunskap och färdighet i det estetiska.  Detta ser vi som ett användande av 

estetiska uttrycksformer som mål vilket Pramling m.fl. (2008) talar om. I förskolan 

speciellt är det annars vanligt med estetiska uttrycksformer ses som medel för att 

gynna andra sorters lärande (a.a). Informanterna kan se kopplingar till olika slags 

läranden som vi har tagit upp i bakgrunden. Det vi har kunnat se är att det har varit 

läranden som främst berör utveckling på ett personligt och socialt plan, medan 

mindre fokus har varit på olika läranden som berör teoretiska kunskaper.  

6.4 Metoddiskussion 

Metoden kvalitativ intervju som vi har använt till vår undersökning anser vi vara 

lämplig.  Vi tycker att vi har fått intressanta resultat utifrån frågeställningarna. 

Genom intervjuformen kunde vi få djupare svar från våra informanter och därmed ett 

rikare material än om vi inte hade valt intervju som metod. Vi har trots detta funderat 

på alternativa metoder. Det skulle vara intressant att använda observation i 

undersökningen för att då kunna se olika händelser. På så sätt skulle vi kunna få ett 

sammanhang mellan vad förskolelärarna hade sagt och hur de arbetar i verkligheten.  

Att vi var två under intervjuerna varav den ena antecknade och den andra intervjuade 

möjliggjorde för intervjuaren att ägna mer fokus på själva intervjusituationen än om 

hon hade behövt anteckna samtidigt. På så vis hade hon större möjlighet att fokusera 

på samspelet med informanten, vara lyhörd och skapa följdfrågor, något som Kvale 

(1997) menar på är viktigt för en bra intervju (a.a.). Den som antecknade kunde även 

vara aktiv med följdfrågor och kompletterande frågor i slutet. Att vi var två som 

närvarade vid intervjuerna kan emellertid vara en felkälla. Detta eftersom Stukat 

(2011)  beskriver att risken med detta är att det kan leda till en asymmetri i 

kontakten, vilket kan skapa en osäkerhet hos informanten och känsla av underläge 

och därmed generera missvisande svar (a.a.). 

6.5 Avslutning 

Det som vi har sett i vår undersökning är att våra informanter har många olika 

definitioner på estetiska uttrycksformer. Bild och formskapande, drama, dans, musik 

och rörelse är några av tolkningarna. I vår undersökning förekommer också 

uppfattningen att estetiska uttrycksformer är ett slags språk. En annan uppfattning 

som vårt resultat visar är att estetik är något som upplevs med sinnena.  I våra 

informanters verksamheter förekommer estetiska uttrycksformer på olika sätt. Dels 

förekommer de som schemalagda och dels inkluderade i temaarbeten och när tillfälle 

finns. Informanterna har en medvetenhet om att estetiska aktiviteter kan bidra till 

barnens lärande. Aktiviteterna ger barnen glädje och lust att arbeta och skapar 

nyfikenhet. De kan utveckla sätt att uttrycka sig och bearbeta, motorik, förståelse för 

omvärlden, teoretiskt lärande och estetiskt lärande.   

6.6 Vidare studier 

Efter vårt examensarbete har vi fått en förståelse för vilken roll användandet av 

estetiska uttrycksformer kan ha för barns utveckling. I vårt resultat har vi fått en 

djupare insyn i hur pedagoger uppfattar deras betydelse för barns lärande. 

Det skulle vara intressant att studera vidare kring användningen av de estetiska 

uttrycksformerna i förskolan och om pedagogens medvetenhet om det. Användandet 

av en annan metod skulle möjliggöra för en sådan studie. Detta skulle exempelvis 

kunna ske genom observation av hur pedagogerna arbetar.    
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Vi skulle även vilja undersöka ämnet ur barnens perspektiv. Det vi tycker är 

intressant att ta reda på är vad barnen tycker om att medverka vid estetiska aktiviteter 

och om de tror att de lär sig något av det. Hur upplever förskolebarnen estetiska 

aktiviteter? Vad tycker de om att måla eller när förskollärarna gör lekar med barnen? 

Varför tror de att de har sångsamlingar i förskolan? Lär man sig något i skolan när 

man räknar i matteboken? Lär man sig något när man bygger med lera?  
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BILAGA 1 

 

 

Intervjuguide 

Den här intervjun kommer att handla om estetiska uttrycksformer i förskolan. Det jag är nyfiken på 
är hur ni använder er av och ser på användandet av dessa aktiviteter i er verksamhet. Du kommer att 
vara anonym i undersökningen, dvs. det kommer inte att stå med namn på er som intervjuas eller 
vilka förskolor som vi har intervjuat.  Det kommer inte heller gå att se vilken person som har svarat 
vad, eftersom svaren kommer att indelas i kategorier efter tankar och inte vem som sagt vad. Om du 
vill finns möjligheten att se utskriften av intervjun, transkriberingen samt läsa den färdiga rapporten. 
Intervjun beräknas ta ca 30 minuter.  

 

Vad inkluderar pedagogen i begreppet estetiska uttrycksformer? 

– Vad betyder skapande aktiviteter och estetiska uttrycksformer för dig? Tycker du 

det är någon skillnad på skapande och estetiska uttrycksformer? 

– Vad tycker du skiljer mellan skapande/estetiska och andra aktiviteter? Vad är det 

som avgör om det är en skapande aktivitet?  

–Hur upplever du barnens intresse för skapande/estetiska uttrycksformer? Varför är 

det så tror du? 

– Vilka skapande/estetiska aktiviteter brukar barnen göra?  

 

 

Vad vill pedagogerna uppnå hos barnen med användandet av estetiska 
uttrycksformer? 

– Vad kan det finnas för positivt med att använda estetiska/skapande aktiviteter? 

-Lär sig barnen något särskilt just genom skapande/estetiska aktiviteter? Vad tror du 

att barnen utvecklar i skapande/estetiska aktiviteter?  

– Är det något särskilt du vill att barnen ska utveckla genom skapande/estetiska 
uttrycksformer? Varför är detta viktigt? 

- Är det något du funderar över i skapande/estetiska aktiviteter- vad barnen verkar 
lära sig?   

- Hur kan man göra för att skapa detta lärande hos barnen? Förutom barns lärande, finns 

det andra fördelar med att arbeta skapande/estetiskt? 

 

 

Hur använder sig pedagogerna av estetiska uttrycksformer i sin verksamhet? 

-    Hur arbetar ni pedagoger skapande/estetiskt med barnen? Vad gör ni för 

skapande/estetiska aktiviteter med barnen? 
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-         Hur ofta brukar ni arbeta med estetiska uttrycksformer/skapande med barnen? 

-         Hur kommer ni på vad ni ska göra för (skapande/estetiska) aktiviteter? 

-        Vad tycker du om att arbeta skapande/estetiskt med barnen? Finns det svårigheter 

med att arbeta skapande/estetiskt? 

-      Vad är det som inverkar på användningen av estetiska/skapande aktiviteter i er 
verksamheten? 

 

 

 


