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Abstract 

The purpose of the study is to show the conditions there are by working with aesthetic 

expressions in pre-school and how these activities are implemented. Questions that we are 

going to discuss are: What are the conditions for working with aesthetics in pre-school? How 

is the work implemented when it comes to aesthetic expressions? Our ambition has been to 

study what conditions it takes to use aesthetic expressions in a way that is meaningful for the 

children and also show the conditions and alternative methods that are present in different 

schools. We have used a web survey to reach a result in the study. This web survey includes 

questions about the different aesthetic activities and has given us the answers to the questions 

above.  

 

The result shows that there are different ways of working and different views at aesthetic 

expressions. Conclusions that can be shown from the result are that all of the educationalists 

have a positive attitude to work with creative activities. Furthermore, the educationalists 

express that a use of aesthetic expressions bring joy and harmony to the groups of children in 

pre-school. It is also shown that if a learning situation is going to appear, it requires that the 

environment is carefully planned and inspiring. However, one negative factor of work with 

aesthetic expressions is that it requires a lot of time to plan, and it also requires knowledge 

about how these activities can be implemented in pre-schools. This knowledge is in some 

cases deficient.  
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1. Inledning 

 

I vår studie har vi valt att skriva om förutsättningarna för estetiska uttrycksformer i 

förskoleverksamheter. Intresset för estetiska uttrycksformer väcktes när vi båda läste estetiska 

uttrycksformer i förskolan som specialisering under en termin under vår utbildning. Där fick 

vi ta del av hur man kunde arbeta med dessa uttrycksformer för att främja barns utveckling, 

både individuellt och i grupp. Under terminen tog vi del av uttrycksformerna dans, musik, 

drama samt bild. Genom vår specialisering fick vi kunskap kring hur man kunde använda sig 

av estetik som redskap när man arbetar med barn. Estetik är även något som nämns i 

läroplanen som en viktig del i barnens vardag.  

 

Under vår utbildning har vi varit ute på tjugo veckor verksamhetsförlagd utbildning vardera 

där vi har varit i två olika kommuner och i flera olika verksamheter. På så vis väcktes vår 

nyfikenhet kring hur pedagoger ute i verksamheterna arbetar med skapande aktiviteter med 

barnen. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi uppmärksammat att i samtliga 

verksamheter förekommer det estetiska uttrycksformer, men oftast används skapande former 

som underhållning och inte som något större lärande. Pedagogerna har haft svårt att se 

betydelsen av dessa aktiviteter för barnens lärande, de har arbetat med uttrycksformerna men 

ofta på ett omedvetet sätt. 

 

I vår studie har vi valt att använda oss av en enkätundersökning som sändes ut via mejl till 

förskolor i Nybro samt Kalmar kommun för att samla in data kring vilka förutsättningar det 

finns att arbeta med estetiska uttrycksformer i förskoleverksamheter. De förutsättningar vi har 

undersökt är pedagogens synsätt, hur mycket tid och material pedagogerna har tillgång till 

samt miljöns möjligheter som inspirationskälla.  
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2. Bakgrund 

 

I bakgrundsavsnittet kommer begreppet estetik definieras samt dess olika delar och även en 

begreppsförklaring till lek i förhållande till estetik. Det kommer dessutom lyftas fram vad 

läroplanen förespråkar kring arbete med estetik i förskolan. Det står även att läsa om den 

kulturhistoriska teorin som kan knytas samman med estetik. Andra viktiga delar som 

behandlas är pedagogen samt miljöns påverkan på barns utveckling i förhållande till arbete 

med estetik.  

  

2.1. Förklaring till estetikbegreppet 

Estetiska uttrycksformer är ett begrepp som kan ha många olika innebörder, detta beroende på 

vilken synvinkel man väljer att inta. Nedan beskrivs olika perspektiv och förklaringar på 

estetikbegreppet.  

 

Ordet estetik kommer från grekiskans aisthesis och kan översättas till svenska som ”den 

kunskap man får genom sinnena”. Från början användes begreppet som en motsats till teori. 

Estetik handlar om att lära med hjälp av sinnena och inte genom tanke och förnuft (Paulsen, 

1996). 

 

Paulsen (1996) menar att begreppet estetik kan användas i olika sammanhang. Ur ett 

pedagogiskt perspektiv kan man likställa estetik med praktiska ämnen så som slöjd, teckning, 

musik, dans, diktning samt drama. Det kan också förstås som ett uttryck kring önskan om att 

barn ska få uppleva något extraordinärt. Granberg (2001) menar framförallt att begreppet 

estetik är svårdefinierat och det är svårt att beskriva vad begreppet innefattar eftersom det är 

ett brett begrepp. Författaren fortsätter att förklara begreppet som något skapande där barnen 

ska uttrycka sina tankar, känslor och förmedla sina budskap (a.a.).  

 

Lindgren (2006) skriver om två perspektiv inom de estetiska fälten: mediespecifikt och 

medieneutralt. Med det mediespecifika menar författaren att estetik innefattar och är knutet 

till olika konstformer så som, musik, drama, bild, dans och så vidare. Det medieneutrala 

kännetecknas genom lärarens tal om det estetiska. Lindgren (2006) menar att 

estetikbegreppets tolkning har varit olika genom tiderna. Författaren menar även att estetik 

inte är kopplat till något specifikt ämne utan istället ses som en kunskapsform (a.a.).  

 

Paulsen (1996) skriver att i början av 1900-talet ändrades synen på estetiska uttrycksformer då 

man ville komma ifrån att skolan endast var teoretisk för att få användning av barnens 

kreativitet och fantasi till nya uppfinningar och lösningar. Det blev en estetisk fostran som 

genomsyrades av reformpedagogiken (a.a.). Järleby (2005) skriver om reformpedagogiken 

som handlar om att lära sig genom att göra och testa själv. Tanken var att utgå från barnens 

intresse och pedagogens roll blev att stimulera, bredda och fördjupa barnens utveckling.  

 

2.2. Estetikbegreppet i läroplanen 

I läroplanen Lpfö98 (reviderad 2010) står det att läsa om de uppdrag som verksamheten och 

pedagogen i förskolan ska sträva efter. Läroplanen tar upp hur pedagogen bör arbeta med de 

estetiska ämnena i förskolan och att pedagogen ska ta hänsyn till det enskilda barnet. Det står 

att läsa om att verksamheten ska präglas av ett lustfyllt lärande där fantasin, inlevelsen, 

kommunikationen samt barnens symboliska tänkande ska stimuleras. Genom den skapande 



7 

 

och gestaltande leken får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor samt 

erfarenheter. Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utvecklas med hjälp av olika 

uttrycksformer som till exempel: bild, musik, rytmik, drama, dans och rörelse med mera. 

Barnen ska få möjlighet att använda sig av olika material och tekniker för att främja deras 

utveckling (a.a.).  

 
Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse 

för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

(Skolverket, 2010:9) 

  

I Lpfö98 (reviderad 2010) står det att barnen ska lära på ett lustfyllt och meningsfullt sätt med 

hjälp av sin fantasi och kreativitet. Genom estetiska uttrycksformer får barnen ta del av flera 

olika sätt att kommunicera med omvärlden.  

 

2.3. Estetiska uttrycksformer 

I detta avsnitt skrivs det om de olika estetiska uttrycksformerna. Begrepp kring estetik 

definieras och det skapas en förståelse kring hur och varför det bör arbetas med estetik. 

Avsnittet avslutas med att belysa likheter mellan lek och estetik. 

 

2.3.1. Musik och rytmik 

Vesterlund (2003) skriver att man inte kan särskilja musik och rytmik utan dessa två hör ihop. 

Musiken är ett eget språk som för olika människor samman, eftersom alla med hjälp av 

musiken förmedlar känslor och budskap. Författaren menar även att rytmiken finns hos alla 

människor, men att det kan variera när man finner den (a.a.). ”Musik och känslor hör ihop 

som över- och undersidan på en hand. Man kan inte uttrycka sig genom musik utan att 

samtidigt uttrycka känslor” (Hammershøj, 1997:9).  

 

Vesterlund (2003) beskriver fyra olika självklarheter som pedagogen bör tänka på i sitt arbete 

med musik och rytmik med barn.  

 

1. Trygghet 

Pedagogen bör börja med att se till så att alla barn och pedagoger känner varandra. För 

att barnen ska kunna känna en trygghet kan det handla om så enkla medel som att 

sjunga sånger som är igenkända för barnen i gruppen. Detta för att sedan lägga till nya 

sånger när hela gruppen är redo. 

 

2. Glädje 

Om samtlig personal visar glädje och en entusiasm för det de gör smittar detta sedan 

av sig på barnen i gruppen. Det handlar helt enkelt om att bjuda på sig själv.  

 

3. Tydlighet 

Pedagogen bör vara tydlig och anta en berättande och demonstrerande roll när nya 

sånger och lekar ska introduceras i barngruppen. Det är genom vårt kroppsspråk som 

vi sänder ut den faktiska meningen på bästa vis.  

 

4. Planering 

Pedagogen bör planera varje tillfälle väl för att det ska passa för just den barngrupp 

som leds. Det är viktigt att upplägget har ett tydligt sammanhang där lekar och sånger 

hör ihop. Det kan vara till stor hjälp om pedagogen har några extra planerade 



8 

 

aktiviteter samt att pedagogen är flexibel i sitt arbetssätt, eftersom det ibland inte blir 

som pedagogen har tänkt sig (a.a.).  

 

Frister Lind (1999) skriver om vinsterna med musik och rytmik. Författaren i enlighet med, 

Gren och Nilsson (1994), menar att barnen utvecklas inte bara musikaliskt utan även: 

 

 Motoriskt. Genom att barnen i musiken får ta del av sånger och ramsor med 

rörelser ökar deras kroppsuppfattning.  

 Socialt. Musiken bidrar till tillfällen då barnen måste öva på att visa hänsyn för 

samtliga i gruppen, vänta på sin tur samt att samarbeta genom att spela 

tillsammans, men även öva på sin egen initiativförmåga, att våga ta plats i en 

grupp.  

 Språkligt. Genom sången stimuleras barnens språkutveckling, där andning, röst 

samt artikulation blir huvudaktörerna.  

 Intellektuellt. Genom sånger och rörelseramsor sätts barnens minne på prov.  

 Känslomässigt. Genom musiken blir barnens känslor och budskap förmedlade 

samtidigt som barnen får en chans att utveckla sin empati.  

 Förmågan till koncentration. Under sångstunder krävs det att barnen håller en 

hög koncentration för att lära in texter och rörelser samt hålla samma rytm som 

samtliga i barngruppen.  

 

Frister Lind (1999) menar att eftersom barnen får utvecklas tillsammans med musik och 

använda hela sin kropp stärks barnens självförtroende, självuppfattning, att våga framträda 

inför andra samt sin egen inställning till sin musikaliska förmåga.  

 

Hammershøj (1997) skriver att när pedagogen musicerar med de mindre barnen bör man 

tänka på att variera sitt röstläge, använda sig av rörelse samt sjunga om sådant som finns i 

barnens närhet, till exempel olika kroppsdelar. När barnen sedan är tre till fyra år bör 

pedagogen markera grundrytmen när man sjunger och spelar tillsammans för att hjälpa barnen 

att själva känna rytmen i sången (Hammershøj, 1997). Gren och Nilsson (1994) menar att 

pedagogen bör bjuda tre till fyraåringar på olika typer av musik för att barnen ska bli 

uppmärksamma på att det finns olika genrer samt för att fånga intresset hos flera barn. Vidare 

skriver Hammershøj (1997) att när barnen har kommit upp i fem till sexårsåldern kan 

pedagogen börja introducera olika instrument för barnen och de kan tillsammans bilda en 

orkester. Barn i denna ålder tycker att det är kul att både reproducera och improvisera.  

 

 

2.3.2. Drama 

Järleby (2005) skriver om skillnader mellan teater och drama. Drama som begrepp kan 

ursprungligen förklaras som en handling, det som sätts i handlingen kan ha olika innebörder 

medan teater är något som förknippas med ett framförande med ett budskap för en publik. 

(a.a.). Drama kan enligt Sternudd (2000) delas in i fyra olika perspektiv inom 

dramapedagogiken: 

 

1. Konstpedagogiskt perspektiv  

Här utgår pedagogen från en skriven text som sedan dramatiseras. Detta perspektiv 

förutsätter en process fram till ett slutresultat där en publik får ta del av en 

föreställning. Under processen ska deltagarna och aktörerna bidra med sin kunskap 

och kreativitet för att nå ett bättre slutresultat. Det konstpedagogiska perspektivet 
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innebär att det sker ett lärande för deltagarna under processen som sedan förmedlar 

vidare sitt lärande till publiken under föreställningen. Samtliga parter kan genom 

samma föreställning lära sig olika saker.  

 

2. Personlighetsutvecklande perspektiv 

Det personlighetsutvecklande perspektivet handlar inte om att få fram en slutprodukt 

där publiken får ta del av ett lärande, utan det handlar om att den enskilda individen 

ska utvecklas i samspel med andra människor. Denna typ av arbetssätt kan vara 

användbart då en barngrupp är medveten om hur en föreställning är uppbyggd. Det 

kan även användas som terapiform för såväl enskild individ som grupp. 

 

3. Kritiskt frigörande perspektiv 

Då det personlighetsutvecklande perspektivet endast riktade in sig på den enskilda 

individen skapas det kritik kring publikens roll, som blev betydelselös. På så sätt 

utvecklades ett kritiskt frigörande perspektiv. I det kritiskt frigörande perspektivet kan 

publiken ta en avgörande roll och delge sina tankar kring det som dramatiseras. 

Vanliga former ur det kritiskt frigörande perspektivet är forumteater, där publiken får 

stoppa teatern och själva anta en roll.  

 

4. Holistiskt perspektiv 

Detta perspektiv har sin utgångspunkt i att undersöka en speciell tid, situation eller 

relation. Målsättningen behöver inte vara att arbeta efter något speciellt manus eller 

speciell text som ska dramatiseras, utan syftet är att få högre kunskap kring det som 

studeras.  

 

Beroende på vilket perspektiv pedagogen väljer att arbeta utefter ger det olika slutresultat 

eftersom det fokuserar på olika saker under lärandeprocessen (Sternudd, 2000). 

 

Rasmusson och Erberth (2008) menar att dagens drama i undervisningen bör kallas 

pedagogiskt drama. Basen i drama är att utveckla barnens sociala och kreativa kompetens. 

Författarna skriver att små barn bör komma i kontakt med drama för att träna upp sitt minne 

och få en kunskap kring sina olika sinnen som de sedan kan få användning av senare i livet. 

När man arbetar med estetiska uttrycksformer som drama utvecklas en förmåga att förstå både 

sina egna tankar och känslor, men även andras. Genom framträdande får man träning i att 

våga stå i centrum samt att samarbeta. I rollspel går aktören in i andra roller och på så vis kan 

empatikänslor utvecklas (a.a.).  

 

2.3.3. Dans och rörelse  

Sjöstedt-Edelholm och Wigert (2005) skriver om att när det talas om dans med mindre barn så 

kallas det för danslek. Författaren menar att pedagogen ska arbeta med dans utifrån fyra 

byggstenar: 

 

1. Kroppen 

När deltagarna dansar är kroppen ett verktyg som de kan använda sig av på olika vis. 

Det handlar om att använda sig av hela sin kropp och utnyttja samtliga kroppsdelar 

och rörelser. Det kan vara allt ifrån de stora rörelserna som att hoppa, krypa, rulla, 

springa till de mindre rörelserna som vinka, vicka på tårna eller bara en axelrörelse.  
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2. Rummet 

Här handlar det om vilken riktning rörelsen tar i rummet. Riktningen bör variera på 

flera olika nivåer, det kan vara rakt fram, diagonalt men det kan också handla om att 

hålla sig nära golvet eller högt upp i luften. Rummet innefattar även att deltagarna kan 

vara på en stor yta eller en mindre yta, till exempel hur många får rum att stå i en 

rockring? Det innebär alltså att upptäcka hur man kan röra sig i ett rum. 

 

3. Kraften 

Det handlar om anspänning och avspänning. Hur personen i fråga väljer att utföra en 

rörelse, mjukt eller hårt eller lätt eller tungt. Detta kan ta sin form i att barnen väljer att 

falla lätt som en fjäder till golvet eller att falla tung som en sten. Barnen ska förmedla 

en känsla med sin kropp. Kraften hör starkt samman med den fjärde och sista 

byggstenen. 

 

4. Tiden 

När det talas om tidsaspekten tar deltagaren hänsyn till om rörelsen ska gå långsamt 

eller snabbt. Det handlar även om stillhet och paus, något som är viktigt att träna med 

mindre barn. Ett exempel på hur detta kan utföras är att använda sig av musik som har 

tydliga pulsslag och på så vis blir det lättare för barnen att följa musiken och dess 

pulsslag (a.a.).  

 

Barn bör få arbeta med dans och rörelse för att det är många positiva faktorer som följer med. 

Digerfeldt (1990) skriver om danslekens målsättning, som innefattar att dansen förfinar 

barnens kunskap kring rytm och ljud. Genom dansen tydliggörs kroppsspråket hos barnen och 

de får en möjlighet att ge uttryck för sina känslor och tankar. Barnen bygger även upp sin 

kropp och får en större kroppslig medvetenhet, deras motorik utvecklas (a.a.). Grindberg och 

Jagtøien (2000) menar att fysisk i rörelse i förskolan är ett måste eftersom, genom dans och 

rörelse, utvecklas barnens kroppar och tron på sig själva. Författarna anser även att om inte 

pedagogen ger möjöighet till fysisk aktivitet är risken att barnen blir utestängda från annan lek 

i verksamheten då deras kroppsliga medvetenhet inte är tillräckligt utvecklad. Digerfeldt 

(1990) hävdar också att via dans kan barnen känna en gemenskap utan en tävlingsaspekt som 

många spel och lekar kan innehålla. 

 

2.3.4. Bild och form 

I en avhandling av Änggård (2005) står det att läsa om att bildskapande enligt tradition är 

viktig i en förskoleverksamhet. Författaren menar att genom skapande och bild så utvecklas 

barnet på andra aspekter. Barnens språk, medvetenheten kring sina känslor, deras sociala 

kompetens samt den kognitiva förmågan utvecklas genom att de får uttrycka sig genom bild 

och form. På detta vis kan bildskapande aktiviteter användas som verktyg inom andra 

ämnesområden (a.a.). Även Granberg (2001) skriver om vilka vinster det finns att arbeta med 

bild och form med mindre barn, barn som tillsammans skapar något utvecklar sin sociala 

förmåga. Dessutom utvecklas barnens empatiförmåga. Arbete med bild och form tillsammans 

med barn i de lägre åldrarna handlar dels om att upptäcka omvärlden men även att sätta ord på 

sina känslor samt stimulera sina egna erfarenheter och kunskaper. Författaren delar upp bild 

och form i två olika kategorier: tvådimensionellt skapande samt tredimensionellt skapande. 

 

1. Tvådimensionellt skapande 
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Med tvådimensionellt skapande menas det att det arbetas med teckning, målning, 

trycktekniker, kollage och frottage med mera. När färg ska introducera för barnen bör 

pedagogen gå igenom en färg i taget och då är det bra att börja med en grundfärg. 

Detta för att det annars kan bli för många intryck för barnen. Det är även bra att vara 

medveten om att för barn i de yngre åldrarna spelar det ingen roll vilken färg de 

använder sig av. Samtidigt måste pedagogen kunna erbjuda andra färger än 

grundfärgerna om barnen frågar om det. En skapande verksamhet ska absolut inte ha 

några strikta regler utan ska vara fritt. Något som pedagogen bör tänka på i arbetet 

med yngre barn är att de använder sig av stora och svepande rörelser och behöver 

därför ha stort utrymme när de målar. Därför kan det vara bra att använda sig av staffli 

eller stora papper.  

 

2. Tredimensionellt skapande 

Tredimensionellt skapande material kan delas upp i två olika grupper: fast material 

som innefattar trä, metall med mera. Det plastiskt formbara materialet är sådant som 

lera, gips, snö, sand med mera, sådant man kan forma själv. Vid barnens spontana 

arbete med tredimensionellt material bör värdesättas, till exempel vid klossbygge eller 

vid lek med play-doh-lera, detta för att barnens fantasi och kreativitet ska 

uppmärksammas (a.a.). 

 

2.3.5. Lek 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att lek och skapande är sytt av samma tyg, med detta 

menar författaren att det inte går att särskilja lek och estetik. Båda aktiviteterna måste få ta sin 

tid och det krävs en ostördhet.  

 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver lek som ett tredje rum som innefattar att barnen går 

utanför sin verklighet, de tillåter sig att vara i en annan värld för en stund. Även Lillemyr 

(2002) skriver om en plats där barnen befinner sig både under lek och skapande aktiviteter. 

Författaren benämner det ”som om”, de befinner sig utanför verkligheten. Båda författarna 

anser att under dessa tillfällen då barnen befinner sig i ett ”som om” eller i det tredje rummet 

befästs kunskap hos barnen som de inte behöver anstränga sig för att få, kunskapen kommer 

som en present.  

 

Knutsdotter Olofson (2003) hävdar att alla behöver uttrycka sina känslor och erfarenheter. Det 

har visat sig att det går att använda sig av estetik och lek som en terapiform, till exempel 

lekterapi och bildterapi, detta för att barnen ska få framföra sina känslor och erfarenheter på 

ett mindre smärtfullt vis. Barn i förskoleåldern använder sig av leken när de sorterar sina 

erfarenheter och det kan bli lättare att anta en roll för att skapa ordning och förståelse.  

 

Lillemyr (2002) skriver om hur lek och lärande kan växla under en och samma aktivitet. 

Under dessa situationer bör pedagogen ta till vara på barnens lust och engagemang kring 

leken de har skapat och koppla det till ett lärande. Lek motiverar och ger barn möjlighet att 

använda sig av sin fantasi. Under leken skapas regler och gränser, pedagogen bör ta en roll 

vid sidan av för att sedan plantera in nya idéer, samt låta barnen experimentera med sin lek. 

Ur leken kan barnen sedan befästa nya kunskaper (a.a.).  

 

Lek, precis som estetik, är svårt att sätta exakta ord på eftersom de kan upplevas på olika sätt 

för olika individer.  Leken är utvecklande för barnet, socialt och kognitivt dessutom kan en 

empatiförmåga utvecklas (Lillemyr, 2002). Karaktäristika drag för leken enligt författaren är 
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till exempel upplevelse, engagemang, en förberedelse för vuxenlivet, det ger glädje och lust 

för deltagaren, en frivillig aktivitet, det skapas ordning och regler, samt att leken är 

lokaliserad till en viss tid och plats.  

 
Vi leker med nya material för att lära känna dem och de möjligheter de ger. Vi 

formar om material, finner nya lösningar och experimenterar. Det betyder i detta 

sammanhang att leka. Vi är inte upptagna av produkten, vi har inga regler för hur 

något till slut ska ”bli”. (Paulsen, 1996:103) 

 

2.4.  Teoretiskt resonemang 

I detta avsnitt förklaras den kulturhistoriska teorin samtidigt som den kopplas ihop med 

estetik. Fokus ligger på samspel samt vilken påverkan miljön har i arbete med barn.  

 

2.4.1.  Den kulturhistoriska teorin 

Den kulturhistoriska teorin utvecklades av bland annat Vygotskij och den kan även kallas för 

den sociokulturella teorin. Vygotskij har en social konstruktivistisk kunskapssyn och anser att 

lärandet sker tillsammans med andra. Han menar att allt lärande i grunden är socialt och en 

interpsykologisk process, som innebär att kunskap utvecklas när individer kommunicerar med 

varandra (Lillemyr, 2002). Hundeide (2006) beskriver även att i ett sociokulturellt perspektiv 

ses barn som en social varelse, en ”lärling” som utvecklas tillsammans med andra. För att 

förstå barns lärande och utveckling måste man förstå barnets sociokulturella miljöer, det 

räcker inte att man endast förstår barnet som individ.  

 

Enligt Williams (2006) så är Vygotskijs huvudteori att barn lär sig bättre tillsammans med 

andra än när de är själva. Att lära tillsammans med andra menar Vygotskij innebär att man 

använder sig av kommunikation och imitation. Imitation är en skapande och selektiv process 

som styrs av individen själv och därför är imitation ett tecken på att en utvecklingsprocess är 

igångsatt. När barn imiterar varandra försöker de få en förståelse för vad det andra barnet gör, 

de vill få en likhet med sina vänner och visa en samhörighet samtidigt som de imiterar sådant 

de tycker är intressant. När barn löser problem tillsammans kan det uppstå en proximal 

utvecklingszon då ett barn besitter större kunskap och kan lära ut till ett annat. Vygotskij 

ansåg att det man tillsammans med någon annan kan lösa idag kan man själv klara av imorgon 

(a.a.).  

 

I den sociokulturella teorin är medvetenhet ett centralt begrepp och för barnen är det genom 

leken som de utvecklar sin medvetenhet om världen. Det är i leken som barnen kan 

förverkliga orealistiska önskningar samt skapa sig egna åsikter och på detta vis skapas en 

medvetenhet kring deras handlingar. Leken är ett förstadium till skapande för barnen, det är i 

leken barnen tolkar sina upplevelser och ger dessa liv. Leken antar vissa speciella ramar och 

regler, något som förklaras som att en dag i leken i själva verket kan vara tio minuter 

(Lindqvist, 1996). Vad det gäller fri lek anser Vygotskij att det är utvecklande och viktigt för 

lärandet. Vygotskij menar att både miljö och känslor påverkar utvecklingen (Jerlang, 2008). 

Lillemyr (2002) beskriver att Vygotskij hävdar att leken och lärandet bör integreras med 

varandra samt att fantasin och upplevelsen är en viktig grund för lek och lärande.  

I ett sociokulturellt perspektiv har även miljön runt omkring en betydande roll för hur 

lärprocessen artar sig. Det handlar inte endast om den enskilde individen, utan om att skapa en 

miljö där varje individ har möjlighet att utvecklas. Utifrån den sociokulturella teorin ska inte 

barnet ses som något problem om inte utveckling sker utan då är det miljön eller arbetssättet 
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som bör ändras. Författaren menar att förskolan ska försöka skapa en miljö som kännetecknas 

av värme, positivt intresse och engagemang från främst de vuxnas sida (Hundeide, 2006). 

2.5. Förutsättningar för estetik 

I dessa två delavsnitt fokuseras det på två förutsättningar som krävs i arbete med barn. Det 

kommer även en beskrivning på begreppen: pedagogen och miljön.  

 

2.5.1.  Pedagogen 

Granberg (2001) förklarar att ordet pedagog kommer ifrån det grekiska orden paidos som 

betyder barn på svenska samt argogos som betyder ledare på svenska. Förr var pedagogen en 

slags slav som följde barnen till skolan samt undervisade dem i hemmet. I dag är pedagogens 

huvudsakliga uppgift att hjälpa och vägleda barn. För att de yngre barnen ska kunna utvecklas 

krävs det kunniga och engagerade pedagoger. ”Pedagogen ska stödja barns lärande, bidra till 

att vidga deras intryck och stärka deras erfarenheter” (Granberg, 2001:32).  

 

Grindberg och Jagtøien (2000) skriver om pedagogens grundsyn och menar att det finns tre 

grundelement som pedagoger har olika syn på. Dessa tre grundelement är uppfostran, 

utvecklingsbegreppet samt samhällssyn. Pedagoger i ett arbetslag bör diskutera kring dessa 

element så att det skapas en ömsesidig och likvärdig syn. När pedagogen arbetar med 

uppfostran och barns utveckling är språket det centrala hjälpmedlet för att föra utvecklingen 

framåt.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver hur en pedagog bör agera, pedagogen 

ska se varje enskilt barn samtidigt som de ska skapa en utmanande miljö. Pedagogen måste se 

lärandet på barnens nivå för att nå ett ökat lärande hos barnen. Pedagogens arbete blir att 

upptäcka och hjälpa barnen att utvecklas genom att ställa barnen inför konkreta problem där 

de får ta hjälp av tidigare kunskap (a.a.). I Lpfö98 (reviderad 2010) står det att läsa om 

pedagogens ansvar kring barnens utveckling. För att främja barns utveckling bör pedagogen 

använda sig av barnens nyfikenhet samt lust och vilja till att lära sig som ett hjälpmedel i 

lärandeprocessen.  

 

Paulsen (1996) skriver att det är viktigt att pedagogen finns med under lek- och 

skapandesituationer som en intresserad, lekande samt undrande person som upplever 

tillsammans med barnen. Granberg (2001) menar att det finns två olika typer av pedagogiska 

arbetssätt. Det ena är att pedagogen är en deltagare i barnens lek och lärandesituationer. Där 

ska pedagogen vägleda och stötta barnen samt skapa trygghet och inspirera. Om pedagogen 

väljer att visa intresse, erbjuda och tillåta aktiviteter för barnen är det större chans att barnen 

utvecklas eller skapar ett större intresse kring det de gör. Det är pedagogens uppgift att 

anpassa barngruppen efter den aktivitet som ska utföras så att det blir givande för samtliga 

parter. Det andra pedagogiska arbetssättet Granberg (2001) skriver om belyser vikten av att 

pedagogen kan ta ett steg tillbaka och inta rollen som en i bakgrunden, detta för att ge barnen 

utrymme samt respektera deras individuella sätt att utforska och lära känna nya ting. 

Pedagogen ska vara lyhörd och se till att det finns tillräckligt mycket material så att barnen 

hela tiden har saker att utforska. Att uppmuntra och diskutera med barnen är också 

pedagogens uppgift (a.a.).  

 

Vilket förhållningssätt pedagogen väljer att arbeta utefter har stor inverkan på barnens 

möjligheter att utvecklas och våga prova nya saker. Om pedagogen är ointresserad, avleder 

och förbjuder blir barnens attityd till skapande negativt och utvecklingen blir inte lika 
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gynnsam. För att motverka att det uppstår en stressande och negativ miljö för både pedagogen 

och barnen bör man ha planerat tillfällena väl och se till att det finns tillgång till tillräckligt 

många vuxna i förhållande till de barn som ska vara med (Granberg, 2001).  

 
Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, 

dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med 

hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer. 

(Skolverket, 2010:11) 

 

2.5.2. Miljön 

Granberg (2001) skriver dels om hur viktig pedagogens roll är för bra försättningar i skapande 

aktiviteter, men författaren belyser även hur stor del miljön har för att väcka barnens intresse 

och engagera barnen i deras aktivitet. Miljön har en stor inverkan på barns lärande då de å ena 

sida kan väcka ett större intresse men å den andra sidan kan den även avskräcka barnen. 

Miljön bör vara motiverande, för är den inte det blir barnen inte motiverade till att leka och 

utforska sin omvärld. Författaren menar även att miljön ska vara flexibel beroende på vilken 

aktivitet som ska utföras. Det bör även finnas ”rum i rummet” där barnen kan vara delaktiga i 

förändringar. Alla material som förs in i verksamheten ska vara väl genomtänkta och placeras 

på lämpligt ställe i lokalen (a.a.). Grindberg och Jagtøien (2000) anser att pedagogen bör ha 

en plan när de möblerar om inomhus så att inte vissa ytor stängs. Granberg (2001) menar 

dessutom att miljön i en förskoleverksamhet bör genomsyras av genomtänkta och lockande 

material för att på så vis nå ut till samtliga barn i gruppen. Materialet bör även vara 

lättåtkomligt så att barnen själva kan få inspiration och lusten till att skapa. Det underlättar 

även om alla saker har bestämda platser så att alla kan hålla ordning.  

 

Grindberg och Jagtøien (2000) belyser också vikten av en bra utemiljö för de estetiska 

aktiviteterna då innemiljön ofta är begränsad till fysiska aktiviteter. Därför krävs det att 

verksamheten har en genomtänkt utemiljö eftersom även den kan inspirera barnen.  
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3. Syfte och frågeställning 

 

Huvudsyftet med studien är att klargöra vilka förutsättningar det finns att genomföra estetiska 

uttrycksformer; såsom musik, drama, dans och bild i förskoleverksamheter. Med vårt arbete 

vill vi öka medvetenheten, att använda sig av estetiska uttrycksformer i ett lärandesyfte samt 

kunskaper kring hur och varför man bör arbeta med estetiska uttryckformer med barn i de 

yngre åldrarna.  

 

Ytterligare ett syfte är att granska hur pedagogerna arbetar med estetiska uttrycksformer 

utifrån styrdokumentens mål. 

 

Utifrån ovanstående syften har vi kommit fram till följande frågeställningar: 

 Hur ser förutsättningarna ut för att arbeta med estetik i förskolan? 

 Hur genomförs arbetet kring estetiska uttrycksformer? 
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4. Metod 

I metodavsnittet tas den metod upp som vi använt oss av i vår studie; enkätundersökning. Det 

står att läsa om hur vi valde de som är med i undersökningen och varför dessa valdes ut samt 

hur vi gick tillväga när enkäten byggdes upp. Begreppen kvalitativ och kvantitativ lyfts fram 

och förklaras. Vi har även tagit del av och beskrivit Vetenskapsrådets fyra kravpunkter. I en 

underrubrik beskrivs en enkätundersöknings tillförlitlighet. Till sist lyfts det fram hur vi gick 

till väga med vår insamlade data och på vilket sätt vi valde att bearbeta den.  

 

4.1. Enkät 

För att komma fram till ett resultat valde vi att använda oss av en webbenkät. Patel och 

Davidson (2003) skriver om enkät som metod och beskriver det som ett frågeformulär som är 

en metod för att samla in data genom frågor. Författarna skriver att när undersökaren skickar 

ut en enkät är det viktigt att poängtera för mottagarna om de är anonyma i undersökningen 

eller inte och vilket syfte det är med enkäten samt att det är valfritt om de vill besvara 

frågorna. Trost (2012) menar att en enkät kan byggas upp på olika vis, det finns flera olika 

slags frågor samt svarsmodeller. En enkät kan vara uppbyggd med följande typer av frågor: 

 

 ”sak”-frågor, där det endast finns ett svarsalternativ, faktiska frågor till exempel: 

Vilket kön har du? 

 attityd- eller åsiktsfrågor, där svaren ska ta ställning till ett påstående, 

svarsalternativen kan vara; aldrig, sällan, ofta, alltid eller likande. En fråga kan till 

exempel vara: Hur ofta motionerar du? 

 Tabellariska frågor. När det ställs flera frågor kan de sättas in i en tabell, där flera 

frågor besvaras samtidigt. 

 

I dessa frågor som förklarats finns det fasta svarsalternativ, där man endast behöver kryssa för 

sitt svar. Det finns även frågor som kan besvaras med text, skalor och liknande. Dessa kallas 

för öppna frågor. I dessa frågor kan svaren vara mer utförliga och sändaren kan få ta del av 

mottagarens egna åsikter (a.a.).  

 

Patel och Davidson (2003) belyser vilka frågor som bör undvikas i en enkätundersökning 

samt vad man behöver tänka på. När frågorna ska formuleras bör frågeskaparen tänka på att 

använda ett språk som flertalet förstår, det vill säga att fackord bör undvikas. Andra saker att 

undvika är långa frågor, ledande frågor, två frågor i en, negationsfrågor och förutsättande 

frågor. Dessa frågor kan göra att läsaren tappar lusten att svara samt känna att det inte finns 

någon mening med att besvara enkäten (a.a.). 

 

4.2. Urval 

Vår enkät skickades ut till samtliga pedagoger som arbetar inom förskoleverksamheten i 

Nybro kommun samt utvalda förskolor i Kalmar kommun. Vi har däremot ingen tanke att 

jämföra de olika kommunerna utan använder oss av båda för att få in så många svar som 

möjligt. Anledningen till att det blev Nybro samt Kalmar kommun var att vi själva har gjort 

våra verksamhetsförlagda utbildningar i dessa kommuner och därigenom väcktes en 

nyfikenhet kring hur de arbetar med estetiska uttrycksformer. 
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I Nybro kommun gick det att göra ett massutskick medan i Kalmar kommun fanns inte den 

möjligheten. Detta gjorde att vi tog de förskolor som vi fick fram mejladresser till 

förskolecheferna. Det blev till åtta förskolechefer.  

 

I Nybro kommun sändes vår enkät ut till 146 stycken pedagoger i förskolan och i Kalmar 

kommun sändes enkäten ut till 130 pedagoger. Eftersom en enkätundersökning är valfri att 

besvara ville vi få ut enkäten till så många som möjligt utan att det blev för mycket 

databearbetning. Trost (2012) anser att det inte finns ett maximalt antal i enkätundersökningar 

utan det beror på om man får svar på studiens syfte eller inte när man väljer hur många som 

ska få tillgång till att besvara enkäten.  

 

4.3. Genomförande 

Vi började med att sätta ihop en enkät utifrån en mall på Google+
1
. När vi skrev frågorna tog 

vi hänsyn till de tips och idéer som står att läsa i böckerna kring enkätfrågor. När enkäten 

skapades utformades frågorna på så sätt att svaren skulle kunna hjälpa oss att besvara vår 

studies frågeställningar. I vår enkätundersökning skickade vi ut enkäten via ett e-

postmeddelande. Webbenkät är ett vanligt sätt nu för tiden skriver Hultåker (2012). Detta för 

att det är kostnadsfritt och miljövänligt samt ett smidigt sätt att få ut enkäten till många samt 

att man får svaren sammanställda.   

 

När enkäten sändes ut var vi noga med att beskriva enkätens syfte, anonymiteten samt vilken 

tid de hade på sig att svara. Vi valde att mottagarna hade en vecka på sig att besvara enkäten, 

då en vecka kändes som en lagom tid samt med syftet att vi skulle hinna få in data. Patel och 

Davidson (2003) menar att i en enkätundersökning bör sändaren ta hänsyn till deltagarnas 

villighet att besvara och det var därför vi sände ut vår enkät till en större mängd, dels för att 

det lätt kan bli en del bortfall samt för att kunna få så många svar så att vår studies 

frågeställning kunde besvaras.   

 

I vår enkät förekom det frågor av olika slag, vi hade dels ” sak”-frågor men även attityd- eller 

åsiktsfrågor med både slutna och öppna svar (Trost, 2012). Detta för att enkäten skulle vara så 

smidig som möjligt så att mottagaren kände att den hade lust och tid att besvara enkäten.  

 

För att göra det mer tydligt för mottagaren valde vi att dela upp enkäten i olika avsnitt; ”Om 

dig”, där frågor kring pedagogen skulle besvaras, drama, dans och rörelse, musik och rytmik 

samt bild och form, där frågorna utgick ifrån vilka förutsättningar, åsikter samt vilka 

arbetssätt de hade kring de olika uttrycksformerna. Under avsnitten med de olika estetiska 

aktiviteterna valde vi att ha liknade frågor för att det skulle bli igenkännande för mottagaren 

och lättare att förstå våra frågor. Av de 276 enkäter som sändes ut fick vi 44 svar tillbaka.  

 

4.4. Kvalitativ modell och kvantitativ modell 

Patel och Davidson (2003) beskriver två olika modeller att ta hänsyn till i en forskningsstudie. 

Kvalitativ forskning innebär att resultaten är i form av ord baserade på deltagarens 

uppfattning och tolkning. Det är en kontakt mellan deltagaren och forskaren. I en kvalitativ 

forskning handlar det om att frågorna är inriktade på deltagarens uppfattning och frågor som 

kan förekomma är till exempel: beskriv ert arbetssätt kring estetiska uttrycksformer i er 

verksamhet? 

                                                           
1
 Bilaga 1 
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Kvantitativ forskning är däremot en mätning av svaren där det förs en statistik kring de svar 

som kommer in. I en kvantitativ forskning använder man sig av frågor som till exempel: vilka 

material har ni att tillgå vid arbete med dans? 

 

Trost (2012) samt Patel och Davidson (2003) menar att dessa två modeller ofta används i 

kombination med varandra. Författarna skriver att en forskningsstudie i dag berör båda dessa 

modeller. Vår studie är en kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag. Då vi använder 

oss av en enkät där deltagarna får beskriva sitt arbete utifrån egna upplevelser där vi får 

svaren i en löpande text. Det förekommer även frågor där det finns fasta svarsalternativ som 

de får välja mellan, dessa svar samlas i tabeller och statistikform.  

 

4.5. Etik 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra kravpunkter:  

 

 Informationskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Samtyckeskravet 

 Nyttjandekravet 

 

Dessa kravpunkter har vi tagit hänsyn till under vår enkätundersökning. Informationskravet 

har vi tagit hänsyn till då vi förklarade för mottagarna vilket syfte det fanns med att besvara 

vår enkät samt studiens syfte. När vi skickade ut mejl till samtliga förskolechefer och 

handläggaren meddelade vi att enkäten var frivillig att besvara och detta blev ett sätt att ta 

hänsyn till samtyckeskravet. I detta mejl skrev vi även att databearbetningen skulle utföras av 

oss och att resultatet endast skulle användes till vår studie och inte nyttjas av någon annan, 

detta visade på att vi hade tänkt på nyttjandekravet. I enkäten informerade vi mottagarna att 

det var en anonym enkät. Vi valde även frågor som inte skulle kännas obehagliga eller 

kränkande för mottagarna att besvara, detta för att ta hänsyn till konfidentialitetskravet (a.a.).  

 

4.6. Tillförlitlighet 

Patel och Davidson (2003) skriver om tillförlitligheten kring enkätundersökningar och menar 

att man på förhand inte kan kontrollera detta. Det sändaren bör tänka på är att göra en tydlig 

enkät så att mottagaren uppfattar och förstår frågorna på det vis som sändaren vill. Det 

betyder att mottagaren är informerad om syften men även att varje enskild fråga är väl 

genomtänkt (a.a.).  

 

Reliabilitet betyder också tillförlitlighet och det handlar om att frågorna bör utformas med 

enkla och vanliga ord för att så många som möjligt ska tolka frågan på samma sätt och på det 

sättet sändaren har som syfte. Använder sändaren istället krångliga och svårbegripliga ord blir 

det lätt en låg reliabilitet för att det blir färre användbara svar. Validitet handlar om att ställa 

frågorna rätt, att genom frågan få ut svar som är relevanta. Dessa två begrepp måste 

undersökaren ha i åtanke när en enkät byggs upp, för tänker undersökaren inte på dessa så kan 

svaren från enkäten bli oanvändbara i studiens resultat (Trost, 2012). 

 

Patel och Davidson (2003) menar att i en enkätundersökning så synliggörs det efter avslutad 

undersökning ifall mottagarna har förstått och tolkat frågorna på samma vis som sändaren. 

Detta synliggörs till exempel genom att flertalet har hoppat över samma fråga, svaren passar 

inte ihop med frågan och det kan även handla om att mottagaren kryssat i flera alternativ än 
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vad sändaren bad om. Det är således efter enkätundersökningen som det går att utläsa ifall den 

är tillförlitlig eller inte (a.a.).  

 

 

4.7. Databearbetning 

Eftersom vår undersökning är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag har vår bearbetning 

skett på två olika sätt. I frågor där mottagarna har haft svarsalternativ att välja mellan har 

dessa svar byggts upp i olika statistiska tabeller.  

 

I vår kvantitativa del i studien använde vi oss av två olika diagram, cirkel- och stapeldiagram.   

Trost (2012) beskriver cirkeldiagram som ett tårt- eller pajdiagram där svaren delas in i olika 

tårtbitar. På detta vis blir frekvensindelningen tydlig. I våra cirkeldiagram är tårtbitarna i olika 

färger och frågorna har antingen två eller tre svarsalternativ. Stapeldiagram kan innehålla flera 

olika svarsalternativ, det kan både vara liggande eller stående (a.a.). Vi valde att använda oss 

av stapeldiagram på de frågor som hade fyra eller flera svarsalternativ för att det skulle vara 

lätt och tydligt att läsa av. Diagramen visar vad mottagarna har svarat
2
.  

 

I den kvalitativa delen tog vi vara på texterna mottagarna hade skrivit på frågorna som var 

öppna. Patel och Davidson (2003) beskriver den kvalitativa bearbetningen som en öppen 

metod där forskarna själva får välja hur de går till väga med sina datan. Vårt resultat är 

uppbyggt i olika underrubriker så som; drama, musik och rytmik, bild och form, dans och 

rörelse samt för- och nackdelar med estetiska uttrycksformer. I dessa underrubriker varvas 

sedan citat med andra data som blev synliggjorda i enkätsvaren. Författarna skriver även att 

det är viktigt att det är lagom med citat så texten inte blir svårtolkad eller tråkig för läsaren.  

  

 

 

                                                           
2
 Bilaga 2 
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5. Resultat 

Resultatkapitlet är indelat i underrubriker som redovisar vilket resultat som synliggjordes efter 

avslutad enkätundersökning. Citaten som används i resultatdelen är direkttagna från de 

enkätsvar som samlats in. Det är inga korregeringar i dessa originaltexter. I bilaga 1 går det att 

utläsa diagram som visar resultatet.  

 

5.1. Estetikbegreppet i läroplanen 

I enkätundersökningen frågades pedagogerna hur väl insatta de var i vad Lpfö98 (reviderad 

2010) förespråkar kring estetiska uttrycksformer. Pedagogerna fick här välja på en skala 

mellan 1-10 där flertalet låg mellan 6-10 samt några som kände sig väldigt väl insatta och 

hade svarat 10. I förskolans läroplan (2010) står det att läsa om hur man bör arbeta med 

estetiska uttrycksformer och att dessa aktiviteter ska vara en del av den dagliga verksamheten.  

 

5.2. Musik och rytmik 

Det visade sig att nästan samtliga använde sig av musik och rytmik i sina verksamheter. Det 

kunde handla om att de sjöng under samlingar, spelade instrument eller att barnen dansade 

och lyssnade på CD-skivor. 92 % upplevde att de hade tid med musik och rytmik medan de 

resterande 8 % för tillfället hade annat som de la tid på i sin verksamhet: 

använder exempelvis instrument vid olika tider på dagen och sjunger. inte enbart vid 

samlingar. Barnen säger till om de vill lyssna på en skiva, kan sätta igång musik 

själva i form av musikspelande leksaker. Rytmik: miniröris och rörelser till sånger. 

Varje dag har vi en speciell sångstund. Vi sjunger med barnen improviserade 

sången, vi använder sångkort, vi använder sångerna för att dramatisera, vi lyssnar på 

musik på CD. Barnen väljer varje dag att få lyssna på musik och dansa 

Resultatet visade på att flertalet av pedagogerna såg musik och rytmik som en viktig del i sin 

verksamhet då de ansåg att genom musiken och rytmiken fick man tillgång att utveckla flera 

olika kunskaper hos barnen: 

Mycket bra i arbetet med tvåspråkiga barn för att utveckla språket. gärna sånger med 

rörelser, då det är lättare att lära först. Rytmiken hjälper barnen oxå med språket. 

Takt och rytm är bra inför läsinl. Glädje är ju oxå en viktig del 

Nästan samtliga svarade att de hade instrument till barnen samt en CD-spelare eller annan 

musikutrustning som de hade tillgång till medan det endast var lite över hälften som hade 

instrument till pedagogerna. Tre utav fyra ansåg att de hade utrymme till musik och rytmik 

samt att de hade böcker inom ämnet som kunde hjälpa dem i deras arbete. Endast en tiondel 

hade varit på konserter och liknade tillsammans med barnen. Detta var något som flera hade 

skrivit att de vill ha med i sin verksamhet: 

skulle vara roligt med någon utefrån som kom och spelade instrument 

Vi har redan mycket sång, musik och rytmik i verksamheten, och skulle önska att vi 

kunde ge barnen ett större utbud i form av professionella musiker som kom till 

förskolan 

Några nämnde vikten av ett varierat arbetssätt och att de själva skulle vilja ha 

skiftande metoder när de arbetar med musik och rytmik med barnen samt att de 

skulle vilja ha flera instrument att arbeta med. Så här beskrev en av pedagogerna 

hur hen skulle vilja arbeta med musik och rytmik: 
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Ännu mer medvetet. använda ett mer varierat utbud av instrument. Lyssna mer till 

olika ljud och rytmer. 

Många pedagoger upplevde att barnen kände glädje och harmoni när de arbetar 

med musik och rytmik. De får en chans att visa sina känslor och sända ut sina 

budskap. Det framgick även att genom musik får barnen en gemenskap och ett 

tillfälle för samarbete: 

Viktig uttrycksform. Här får vi in glädje och gemenskap, dagliga sångstunder 

Jag vill att man ska arbeta dagligen med musik och rytmik det ger oss glada och 

harmoniska barn 

Enkätundersökningen visade att pedagogerna kände ett behov av ökad kunskap 

som att fler i personalgruppen kunde spela instrument samt en ekonomisk hjälp 

med att underhålla de instrument som finns i verksamheten: 

 Önskar att personalen kunde spela instrument! 

fler instrument till barnen och pengar till att stämma piano 

Flertalet såg musik och rytmik som något positivt och något de själva ville 

använda i sin verksamhet men några kände även att en planerad musikaktivitet tog 

tid och att det många gånger endast använde sig av denna uttrycksform vid 

spontana och oplanerade sångsamlingar: 

tanken är att vi ska ha musik varje dag men det är inte alltid vi hinner att genomföra 

det 

5.3. Drama 

Resultatet visade att 70 % av pedagogerna upplevde att de sällan använde sig av drama i sin 

verksamhet, resterande använde sig av uttrycksformen dagligen eller 1-2 gånger i veckan. 

Åtta av tio upplevde däremot att de hade tid att arbeta med drama: 

 
Egentligen har vi tid till att arbeta med drama, men just nu har vi inte gjort det 

 

Samtliga pedagoger svarade att de hade utklädningskläder i sin verksamhet, mer än hälften 

ansåg att de hade utrymme och rekvisita att tillgå. Tre av fyra svarade att de hade tillgång till 

handdockor i sitt arbete. Färre än hälften nämner att de har möjlighet att använda sig av 

skuggspel, ansiktsfärger samt att de har varit på någon teaterföreställning. Endast en pedagog 

nämner att de har en dramapedagog i sin verksamhet medan några uttrycker att de skulle vilja 

ha mer kunskaper kring detta ämne: 

Vi har en dramapedagog på vår förskola som arbetar med barnen i större eller 

mindre projekt. På avdelningarna använder vi dockor, bilder, dans och lekar till att 

dramatisera sagor men också att uttrtcka det som händer i vardagen. 

Positiv, är dock osäker själv då jag ej kan så mycket om ämnet 

Pedagogernas svar visade att drama i förskolan kunde ha olika syften och arbetsprocesser. De 

beskrev även vilka vinster barnen samt personalen kunde få tillgång till i ett arbete med 

drama: 

Drama som en estetisk lärprocess är bland det viktigaste uttryckssättet vi har för att 

stimulera och utveckla barnens fantasi, kreativitet, socialisering och vara vägledande 

i processen att bli en "hel" människa. 
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I några verksamheter användes drama på så sätt att pedagogerna spelade upp korta pjäser för 

barnen, de fanns även de som använde drama i sånger för att förtydliga och hjälpa barnen att 

minnas. Drama ansågs som en process där barnen får använda sig av hela kroppen: 

Vi kan dramatisera en sång eller saga för att öka förståelsen eller för att göra det mer 

levande och såklart-ROLIGT. Personalen har små teatrar som vi spelar för barnen 

vid olika tillfällen, tex en julteater, en vid påsk och små Alfonsteatrar... vi kan ibland 

oxå leka olika dramalekar. 

mycket positivt, genom drama kan barnen få en möjlighet att uttrycka sig på ett 

annat sätt än genom ord,de handlar genom att använda kroppen på ett tydligare sätt. 

Några pedagoger uttryckte vissa begränsningar som kan minska chansen att arbeta med 

drama, det handlade om tid, utrymme, stora barngruppen samt okunskap: 

Drama kan man plocka in i det mesta i verksamheten men då barngrupperna är stora 

så finns oftast inte möjligheten mer än att barnen själva spelar rollspel tillsammans 

med någon pedagog 

Det många trycker på är att de vill ta vara på de vardagliga situationerna, dels att 

drama ska vara mer spontant men även att man dramatiserar vardagliga 

situationer: 

Jag tycker att man ska arbeta med drama på så sätt att man gör vardagssituationer 

som barnen känner igen och känner sig delaktiga i. Det är bra om barnen får 

dramatisera och få stöd av någon pedagog. Det ät också utvecklande att se de vuxna 

spela teater för barnen. Då ser barnen att de vuxna blir engagerade att de tar teatern 

på allvar. Teaterstycken kan vara vardagssituationer som sagt, men också att barnen 

själva kan komma på en teater. 

 

Några pedagoger skulle vilja att de hade mer tid att arbeta med drama samt en 

förändring i personalgruppen så att flera vågade använda sig av drama. Det var 

även några som uttryckte att de ville gå på flera studiebesök till exempel att gå till 

en teater: 

det vore trvligt att lägga mer tid på det men det är många saker som tar tid i en 

barngrupp 

 
Det skulle vara roligt med lite fler studiebesök.kanske lite mer rekvisita. 

 

5.4. Dans och rörelse 

Resultatet visade att hälften av pedagogerna menade att de använde sig av dans och rörelse 1-

2 gånger i veckan, det var endast tre stycken som ansåg att de sällan eller aldrig använde dans 

och rörelse i sin verksamhet, resterande använde sig av uttrycksformen dagligen. Åtta av tio 

upplevde att de hade tid med dans och rörelse i sin verksamhet.  

 

Samtliga pedagoger svarade att de hade tillgång till en CD-spelare eller en annan 

musikutrustning, 80 % menade att utrymmet fanns, hälften hade även rekvisita att tillgå under 

dans- och rörelse tillfällen. Däremot hade ingen varit på någon form av studiebesök som 

berörde dans och rörelse, till exempel en dansföreställning. 

vi spelar på cdspelaren och så dansar vi (småbarnsgrupp) barnen älskar det 
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Vinsterna, som pedagogerna belyser, med att använda dans och rörelse var allt ifrån vikten av 

att barn bör röra på sig till att barnen ska få en ökad kunskap kring sin kroppsuppfattning samt 

en motorisk utveckling. Det var även några som uttryckte att barnen visade glädje när de 

dansar: 

Dans och rörelse är ett ämne som kan ses på två sätt, antingen som förströelse eller 

mer ha formen av drama/lek. Viktig för barnes motorik, rytmkänsla och vi-känsla. 

Dessutom väldigt glädjespridande..:) 

 

behövs för att få bra motorik ,göra rörele till musik ..sätta ihpo egan röreser danser = 

kreativitet 

Viktigt inte minst för barnets motoriska utveckling 

Hur de arbetade med dans och rörelse i sin verksamhet varierade, vissa hade ett planerat 

tillfälle, andra menade att det var mer spontant. Sedan fanns det även verksamheter som 

använde det varje dag i anslutning till sångsamlingen: 

Har organiserade rörelsesamlingar till musik eller annan rörelsesamling varje vecka. 

Sedan startas även musik när barnen har önskemål om detta för lite spontandans. 

Sedan har man ju andra rörelseaktiviteter spontant också. 

inte så mycket dans som en planerad aktivitet men vi har mycket rörelser och barnen 

gillar att dansa i den fria leken 

 

sångdanser och rörelse till olika sånger som vi sjunger varje dag 

 

Somliga pedagoger ville lära sig nya saker kring dans och rörelse för att bli mer inspirerade 

samt medvetna om hur de kan använda sig av denna uttrycksform för att främja barns 

utveckling. Det var även några som skulle vilja ha hjälp utifrån, till exempel av kulturskolan: 

Skulle kanske vilja använda dansen på ett mer medvetet sätt för att öppna upp för de 

mer tillbakadragna barnen, det är många som tycker det är jobbigt och pinsamt att 

dansa...Dansa är också väldigt sinnligt och det skulle ge många barn ett lugn att få 

mer aktiviteter med inslag av dans och rörelse. 

 

skulle vilja ha tillgång till personal som kan olika saker såsom dans och kan komma 

och visa eller lära ut till pedagoger. 

 

Några uttryckte att de ville ha mera tid för att arbeta med dans och rörelse samt att de kunde 

arbeta med det mer kontinuerligt: 

tiden räcker inte till för allt som ska göras men viss vore det bra med rörelse varje 

vecka 

 

5.5. Bild och form 

Svaren visade att det endast var en pedagog som uttryckte att de sällan använde sig av bild 

och form i sin verksamhet, resterande använde sig av uttrycksformen dagligen eller 1-2 

gånger i veckan. Två stycken upplevde att de inte hade tid med bild och form medan resten 

tyckte att de hade tid att arbeta med uttrycksformen.  

 

Nästan samtliga svarade att de hade utrymme samt tillgång till material av olika slag så som 

färg, papper och annat skapande material. Hälften av pedagogerna hade även böcker som 
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rörde ämnet men det var endast en av tio som hade varit på studiebesök på till exempel ett 

museum.  

 

Några pedagoger skrev att de har tänkt på att ha material lättillgängligt för att inspirera barnen 

samt att de vid skapande tillfällen lyfter fram och demonstrerar många olika material. 

Pedagogerna ville även ta vara på barnens intresse. Detta anser pedagogerna leder till kreativa 

barn: 

Vi har ställt fram det mesta av målar/pyssel material så barnen själva kan ta fram det 

de vill arbeta med. Varvat med styrd aktivitet med bild och form. 

 

Man erbjuder olika material och typer av aktiviteter till barnen. Deras fantasi låter 

dem tillverka egna skapelser och ibland är det styrt. vi tvingar ingen utan försöker 

vara tillräckligt lockande för att få de försiktiga barnen att våga. 
 

Ett par pedagoger nämnde att de ville ha bild och form integrerat med andra ämnen, det skulle 

vara en naturlig del i verksamheten och i vardagen. De ansåg även att miljön runt barnen hade 

en stor inverkan, då det kunde vara en inspirationskälla: 

 
Bild och form är inte något man arbetar med mellan nio och elva på tisdags 

förmiddag utan ska vara en integrerad del av verksamheten och liksom föregående 

ingå i den dagliga verksamheten, temaarbet osv. 

Jag tycker att det är viktigt att miljön i förskola är tilltalande för barnen, att det är 

vackert. Barnen tar in med alla sinnen och vi skapar mycket med våra barn. Med de 

yngsta utgår vi mycket från de sånger vi sjunger. Just nu målar vi stjärnor med 

självlysande färg. Ni skulle se barnens förtjusta ansikten när de upptäcker att färgen 

lyser i mörkret, Dessa stjärnor ska vi sedan hänga upp faramför en svart vägg med 

en månelampa för att på så sätt uppleva Blinka lilla stjärna. 

 

Somliga pedagoger beskrev vilka vinster barnen kan få genom att de erbjuds bild och form i 

verksamheten. Det var allt ifrån glädje och kreativitet till finmotoriken samt att de utvecklar 

en kunskap kring olika material. En pedagog påpekade även att bild och form är något som 

alla kan vara med på utifrån deras egna förutsättningar: 

viktigt att utveckla sin kreativa sida, kunna uttrycka sig på olika sätt, prova olika 

material m.m 

barnen målar i målarrummet när de vill, vi målar något vi har upplevt, vi målar 

stilleben, vi skapar och följer våra traditioner, använder lera betong m.m 

 

Roligt. något som alla som vill kan vara med på på sin nivå. 

 

Ett fåtal pedagoger uttryckte att de skulle vilja få större kunskap kring bild och 

form så att de skulle kunna inspirera barnen i gruppen bättre samt få nytt material 

att arbeta med. Genom detta ansåg de att barnen får lära sig på ett lustfyllt sätt: 

 
Att genom mer inspiration och utbildning få möjlighet att jobba med bild och form 

för att utveckla mer. 

 

En fjärdedel av de pedagoger som svarat på enkät skulle vilja ha större möjlighet 

att dela in barnen i mindre grupper samt kunna arbeta mer tematiserat med bild 

och form projekt: 

 
Ibland skulle man kunna göra ett litet större projekt tillsammans några stycken.  
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man kan både göra stora och små projekt både i grupp och själv 

 

ibland känner man att våra stora barngruppeer gör att vi inte hinner och klarar av att 

göra så mycket som vi vill 

 

Några pedagoger ville även ha möjlighet att arbeta med denna uttrycksform 

dagligen samt ta tillvara spontana tillfällen som dyker upp. De poängterade även 

att det krävs både planering innan ett skapande tillfälle och att pedagogen bör 

lägga tid på efterarbetet: 

 
Jag skulle önska att man kunde ta tillvara det spontana skapandet mer, men tyvärr är 

tiden en bristvara. Att arbeta med bild och form kräver, enligt mig, förberedelser. 

Materialet ska vara lätt tillgängligt, det ska vara få barn så det finns tillfälle till 

reflektion och samtal. Efterarbetet är också en annan viktig del, det ska 

iordningställas och det barnen skapat ska tas om hand på ett respektfullt sätt och 

också visas på ett respektfullt och estetiskt tilltalande sätt. Att slrvigt hänga upp 

barnens alster med lite klet på en vägg är inte rätt. 

 

5.6. Fördelar med estetiska uttrycksformer 

Utifrån enkätsvaren gick det att utläsa att pedagogerna som svarat ansåg att det fanns många 

vinster med att arbeta med estetiska uttrycksformer i förskolan. En fjärdedel av pedagogerna 

uttryckte vikten av att barnen fick uttrycka sina känslor genom dessa skapande former. Detta 

ansåg de även kunde leda till att barnen blev harmoniska, kreativa, glada och att de stärkte sin 

självkänsla: 

Vinterna [Vinsterna, vår anmärkning] är enorma! Det ger barnen glädje i att få 

uttrycka sig, det ger livsenergi och kunskap både om sig själv och andea. Det 

stimulerar fantasi, upptäckarglädje, ger vi-känla och ökar egenvärdet. med rätt 

vägledning och kompetenta pedagoger är det ett ovärderligt och livsviktigt verktyg 

för barnens fortsatta utveckling! 

 

Det fanns även pedagoger som ansåg att i estetiska uttrycksformer möjliggörs det för alla att 

vara med utifrån sina förutsättningar samt att de utvecklar en tillit till andra. De poängterades 

även att det gynnar barnens utveckling, skapar trygga barn, stimulerar barnens språk samt att 

det är ett viktigt redskap för pedagogerna: 

inspirerande, alla kan delta på sitt egna vis. ger förutsättningar till fortsatt 

lärande/utveckling. 

 

Vinsterna är att eleverna, barnen stärker sin självbild, vågar uttrycka sig i grupp, blir 

tryggare, mår bra, känner tillit till andra ,mm mm 

 

5.7. Nackdelar med estetiska uttrycksformer 

Nackdelarna som lyftes fram i enkätundersökningen var inte många utan samtliga ansåg att 

det inte fanns några klara nackdelar med att arbeta med estetiska uttrycksformer. Dessa kunde 

uttrycka sig på detta vis: 

 
NEJ! ABSOLUT INTE 

 

Däremot framgick det att några pedagoger tyckte att det tog mycket tid i verksamheten samt 

att de inte hade något utrymme för att utföra dessa skapande aktivteter. Ett par tog även upp 

att det kunde vara krävande att utföra vissa av aktiviteterna för de barn som är blyga och har 

svårt för att framträda inför andra. Andra saker som togs upp av en eller ett fåtal av 
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pedagogerna var att det ibland kunde råda personalbrist som gjorde att de inte kunde 

genomföra skapande aktiviteter, stora barngrupper samt att det kunde råda bristande respekt 

för ämnet. Svaren visade även att fler än hälften inte hade någon tidigare utbildning kring 

arbete med estetiska uttrycksformer. 

 
Inte med estetiska uttrycksformer i sig, däremot är det en svårighet att nöjliggöra 

tid/personal för att ge barnen valmöjligheten att dansa/måla/pyssla eller vad det nu 

kan vara. Vi styrs ofta av hur många pedagoger som finns tillgängliga och erbjuder 

val därefter. Fria men styrda val.
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6. Diskussion 

Diskussionsavsnittet startar med en metoddiskussion där vi lyfter hur det gick att arbeta med 

enkät som metod. Sedan diskuteras det kring pedagogernas arbetssätt samt förutsättningar för 

att arbeta med estetiska uttrycksformer. Det framkom även några nackdelar som vi har valt att 

belysa som vi sedan ställt mot litteratur. En underrubrik tar även upp nya frågeställningar 

kring estetik. Före vår slutdiskussion belyser vi vilka pedagogiska implikationer vi har sett 

efter genomförd studie.  

 

6.1. Metoddiskussion 

Metoden enkätundersökning anser vi var en bra metod när våra frågeställningar skulle 

besvaras. Detta eftersom vi på så sätt nådde ut till många pedagoger på ett smidigt sätt samt 

att alla svar samlades i ett dokument automatiskt. Vi ville med vår studie ha en insikt i flera 

olika verksamheter, därför hade det inte varit möjligt att på så kort tid till exempel intervjua 

eller observera så många pedagoger att vi hade fått ett tillförlitligt resultat. I en 

enkätundersökning så förbättras förutsättningarna att få användbara svar ifall man gör ett 

massutskick därför anser vi att vi har fått tillräckligt med utförliga svar för att kunna besvara 

våra frågeställningar samt att ge oss idéer kring fortsatta studier.  

 

Det vi kan se som något negativ med enkätundersökning är att genom att den var frivillig 

resulterade det i att många inte prioriterade att besvara den. Det kan även tolkas som att de 

inte anser att estetiska uttrycksformer är en viktig och betydelsefull del i deras verksamhet.  

 

I enlighet med Patel och Davidsson (2003) anser vi att genom enkäter där det förekommer en 

monolog blir det lätt att frågorna misstolkas och på det viset kan svaren bli betydelselösa för 

oss som undersöker. Efter genomförd studie uppmärksammade vi att det fanns frågor i vår 

enkät som med fördel hade kunnat omformuleras för att få utförligare svar. Vidare gick det att 

se att de frågor som krävde längre svar vid flertal tillfällen inte prioriterades. Är frågorna 

svårtolkade kan det även medföra att mottagarna väljer att hoppa över dessa och då får vi som 

forskare inte ut det vi ville med frågan. När mottagarna besvarar en enkät som är anonym kan 

det leda till att de ”förskönar” sina svar, det kan ske både omedvetet och medvetet då 

mottagaren inte tänker på verksamheten som pågår just för tillfället utan tänker på sådant de 

har arbetat med tidigare eller vad som komma skall.  

 

6.2. Arbetssätt 

I resultatet gick det att utläsa att flertalet av pedagogerna kände sig väl insatta i vad Lpfö98 

(reviderad 2010) förespråkar om estetiska uttrycksformer. Detta kan bero på att läroplanen 

reviderades nyligen och på så vis var det behövligt för pedagogerna att bli insatta i den på 

nytt.  

 

Utifrån vår studie framgår det att det förkommer olika arbetssätt på de förskolor som har varit 

med i undersökningen. Vissa beskrev de estetiska uttrycksformerna som ett spontant inslag i 

verksamheten. Att endast använda estetiska uttrycksformer som någon ”pausunderhållning” 

när det är kaos i barngruppen kan å ena sida ses som ett problem då Vesterlund (2003) skriver 

att skapande former bör planeras, struktureras samt ha ett syfte för att ge barnen kunskap och 

en förståelse för dessa uttrycksformer. Författaren menar till exempel att den dagliga 

sångsamlingen har betydelse för barnens trygghet. Med detta vill vi lyfta att även det lilla kan 

leda till något stort. Å andra sidan är det bra att pedagogerna tar vara på barnens fria lek då 

både leken och estetiska uttrycksformer benämns av Knutsdotter Olofsson (2003) som något 
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som sker i det ”tredje rummet”. Lek och estetik ligger varandra nära och i vissa fall är det 

svårt att särskilja dem. Detta kan uttryckas genom att när barnen befinner sig i det ”tredje 

rummet” befästs kunskap utanför barnens medvetenhet. Enligt det sociokulturella perspektivet 

krävs det även ett samspel för att nå ett lärande hos barnen. I de sammanhang som beskrivs i 

vår studie krävs det ett samspel mellan samtliga parter; pedagog-pedagog, pedagog-barn och 

barn-barn. Genom vår teoretiska ansats bekräftas det att estetiska uttrycksformer bjuder på 

tillfällen där barnen får ta del av samspel.  

 

Andra pedagoger beskrev estetik i verksamheten som något de arbetade med tematiskt eller 

genom att integrera det med andra ämnen. På så vis använder pedagogerna estetiska 

uttrycksformer avsiktligt då det sågs som ett tillfredställande och givande sätt för barnens 

utveckling.  

 

Enkätundersökningen gav resultat som visade att flera pedagoger ansåg att genom estetiska 

uttryckformer syntes en glädje och harmoni hos barnen. Även Granberg (2001) tog upp att 

barn visar sina känslor genom skapande aktiviteter. Det pedagogen bör ha i åtanke är att även 

andra känslor än just glädje kan visas genom estetiska uttrycksformer. Estetiska 

uttrycksformer och lek kan frambringa känslor av alla sorter och det är ingenting pedagoger 

ska vara rädda för. Det är viktigt att barnen får visa sina känslor; både glada, ledsna och arga 

med mera.  

 

Slutsatsen som kan dras utifrån dessa två olika perspektiv på arbetsätt, det spontana eller det 

tematiska, är följande: Utifrån den sociokulturella teorin bör lek och lärande integreras med 

varandra där fantasi och upplevelse bör ha en huvudroll (Lillemyr, 2002). Detta är även något 

som Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver då författaren menar att genom den spontana 

leken når barnen ett lärande på ett lustfyllt sätt. Vesterlund (2003) förespråkar däremot att 

estetiska uttrycksformer bör vara något planerat där aktiviteten ska genomsyras av ett syfte. 

För vissa barn krävs det ena arbetssättet medan det andra arbetssättet passar andra barn bättre. 

Därför kan en kombination samt flexibilitet vara att föredra när man arbetar med estetiska 

uttrycksformer i en förskoleverksamhet.  

  

6.3. Förutsättningar  

Vi undersökte vilka förutsättningar verksamheterna hade för att arbeta med estetik. Där 

framgick det att flertalet av de undersökta förskolorna hade material för att arbeta med 

estetiska uttrycksformer. Däremot yttrade några pedagoger att det saknades kunskap kring de 

olika aktiviteterna. Granberg (2001) skriver om att grunden till att ett lärande ska ske hos 

barnen är att pedagogen ska vara kunnig och engagerad inom ämnet. Precis som Grindberg 

och Jagtøien (2000) beskriver anser vi att det krävs att ett arbetslag bör ha diskuterat kring sitt 

arbetssätt och synsätt för att på så vis förmedla likvärdiga åsikter kring estetiska 

uttrycksformer.  

 

Miljön har också en betydande roll enligt Granberg (2001) som beskriver att miljön i en 

förskoleverksamhet bör vara flexibel med genomtänkta och lockande material samt att detta 

material ska vara lättåtkomligt. Hundeide (2006) skriver om att i den sociokulturella teorin är 

miljön en viktig beståndsdel för att ett lärande ska ske hos barnen. Därav kan en slutsats dras: 

Om miljön inte är inspirerande för barnen så blir miljön av naturliga skäl inte så användbar 

som den bör vara. I dessa lägen gäller det att pedagogen ser över miljö och inte se några fel på 

barnens inlärning.  I resultatet framgick det att pedagoger tänkte på att ha material på barnens 
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nivå för att motivera och inspirera. Det framgick även att i vissa verksamheter lyftes 

materialet endast fram under aktiviter inom ämnet, till exempel under bildskapande.  

 

Vidare framkom det att många pedagoger ansåg att de estetiska uttrycksformerna 

frambringade glädje och harmoni hos barnen. Trots det var det flertalet som tyckte att de inte 

hade tid, kunskap eller de förutsättningarna som krävs till exempel stora barngrupper eller 

personalbrist. Här skapas en konflikt. Pedagogerna i enlighet med Knutsdotter Olofsson 

(2003) och Granberg (2001) belyser vikten av att arbeta med dessa skapande former även om 

det i resultaten framgår att estetiska verksamheter åtsidosätts i förmån till annat arbete.  

 

Slutsatsen som kan dras utifrån vilka förutsättningar som finns i de olika verksamheterna är 

att pedagogerna efterlyser mer utbildning inom de estetiska ämnena. Utifrån våra egna 

erfarenheter efter verksamhetsförlagda utbildningar så är vår uppfattning att det som framgick 

i resultatet samt det som författarna lyfter fram inte efterlevs, då det ofta förekommer att 

material är undanplockat och miljön inte inspirerar till skapande aktiviteter. Två frågor som 

uppkom efter genomförd studie är följande:  

- Om det inte finns utbildad personal inom de estetiska ämnena, är det bättre att strunta 

i dessa aktiviteter eller räcker det att personal brinner för ämnet?  

- Är det pedagogernas okunskap som leder till att miljön blir negativt påverkad eller 

handlar det om att tiden för iordningställande inte finns? 

 

6.4. Nackdelar med estetiska uttrycksformer 

I enkätundersökningen fick pedagogerna sätta ord på om det fanns några klara nackdelar med 

att arbeta med estetiska uttrycksformer. Dessa har vi tagit del av och svaren visar på att det 

inte är nackdelar med estetiska uttrycksformer i sig utan snarare faktorer som krävs för att 

arbeta estetiskt.  

 

Någon pedagog uttryckte att det fanns barn som inte behärskade vissa delar inom estetiska 

uttrycksformer. Digerfeldt (1990) skriver däremot att estetiska uttrycksformer kan nyttjas av 

alla då det handlar om att prestera efter sin egen nivå och förutsättning. Detta är ett tillfälle att 

skapa en gemenskap eftersom det inte är någon tävling (a.a.). Det är snarare så att genom 

skapande aktiviteter utvecklas ett självförtroende och självuppfattning (Frister Lind, 1999). I 

enlighet med den sociokulturella teorin anser vi att det snarare är miljön som inte är utformad 

för barnen istället för att det är barnet som inte behärskar de estetiska uttrycksformerna. Det 

handlar om att vara flexibel samt skapa en miljö som inspirerar men även ta vara på den 

glädje som Lillemyr (2002) skriver om för att barnen ska uppleva en trygghet och våga prova 

nya saker. 

 

Frågorna som berörde aspekten ”tid” i enkäten fick varierande svar beroende på vilken 

uttrycksform det handlade om. Däremot förekom det vid upprepande tillfällen att 

pedagogerna kände att tiden inte räckte till och att detta sågs som en nackdel för estetiska 

uttrycksformer. Detta stämmer överrens med Vesterlund (2003) som anser att estetiska 

uttrycksformer bör planeras och struktureras. Därför tror vi att skapande aktiviteter åtsidosätts 

då tiden går åt till andra sysselsättningar. Planering kring estetik samt möjlighet att integrera 

estetik med andra ämnen anser vi är en svårighet hos pedagogerna eftersom några pedagoger 

uttryckte att deras kunskap kring estetik var begränsad. 
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6.5. Fortsatta studier 

Efter genomförd undersökning uppkom det frågor, funderingar och andra tänkbara perspektiv 

på fortsatta studier kring estetik i förskolan. Det framgick att flertalet av pedagogerna som 

svarade på vår enkät saknade adekvat utbildning inom estetiska uttrycksformer.  

 

Något som vi anser är motsägelsefullt är hur lärarutbildningen väljer att plocka bort kurser 

med estetiska uttrycksformer då Lpfö98 (reviderad 2010) förespråkar detta arbetssätt i 

förskoleverksamheter. Även vår teoretiska ansats belyser endast positiva sidor med att arbeta 

med estetiska uttrycksformer. Vi har inte kunnat finna någon forskning som förespråkar 

motsatsen. Det förefaller som samhället strävar efter mer teoriämnen och går ifrån de 

praktiska ämnena. För att verksamheten ska kunna ta del av båda dessa delar har vi en känsla 

av att estetik och teori bör integreras och då anser vi att det underlättar ifall det finns en 

utbildad pedagog som förstår vikten av att arbeta med estetik.   

 

Med andra ord skulle det vara intressant att göra en jämförelse mellan barngrupper som leds 

av pedagoger som besitter kunskap kring estetik mot barngrupper som har pedagoger som 

saknar kunskaper kring dessa ämnen. Datainsamlingen kring detta skulle kunna ske genom 

observationer eller intervjuer.  

 

6.6. Pedagogiska implikationer  

Utifrån studiens resultat kan vi se att det krävs mer utbildning kring estetik för att 

pedagogerna ska kunna tillfredställa barnens skapande behov. Precis som Vesterlund (2003) 

skriver skulle det tillföra en kunskap samt engagemang hos barnen ifall pedagogerna i 

verksamheten vågade bjuda på sig själva och visa glädje då detta beteende smittar av sig på 

barnen.  

 

Efter egna erfarenheter efter verksamhetsförlagda utbildningar samt svaren som kom fram 

under enkätundersökningen synliggjordes det att de estetiska uttrycksformerna inte integreras 

med andra ämnen i den utsträckning som det är möjligt i en förskoleverksamhets vardag så 

som Lillemyr (2002) beskriver att det kan göras. Detta kan också bero på att pedagogerna inte 

känner sig hemma i de estetiska uttrycksformerna utan det läggs mer fokus på matematik och 

språk.  

 

Studien visade även på att miljön har en stor påverkan på barns lärande och utveckling. 

Därför bör pedagogerna tänka på att skapa en givande miljön, våga ändra i sin miljö samt 

använda det material som finns att tillgå. Det här bör pedagogen tänka på både i inne- och 

utemiljön.  

 

6.7. Slutdiskussion 

En föreställning vi hade innan gjord studie var att det skulle förekomma mer kritik kring dålig 

ekonomi i pedagogernas svar på enkäten. Detta var något som endast framkom en gång i 

svaren och det är något som gjorde oss positivt överraskade då flertalet av pedagogerna inte 

kopplade ihop estetik med något som behövde kosta pengar utan det beror helt på hur 

pedagogen väljer att utforma det.  

 

Något som däremot inte var positivt att läsa var att det var ett fåtal som hade varit på 

studiebesök som kan relatera till estetiska uttrycksformer. Under vår specialisering kring 

estetiska uttrycksformer fick vi lära oss att genom studiebesök kan barnens men även 

pedagogernas intresse och engagemang väckas. Ett studiebesök behöver inte alltid kosta 
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pengar utan det kan vara givande att till exempel gå till ortens bibliotek för att samla 

inspiration till ett kommande tema. Något annat som vi fick lära oss var att våga fråga och ta 

hjälp av personer i sitt kontaktnät.  

 

Med den kulturhistoriska teorin i åtanke vill vi slutligen poängtera att genom samspel och en 

givande miljö kan ett ökat lärande ske hos såväl barn som vuxna. När vi själva kommer ut i 

verksamheten ska vi försöka se till att vi arbetar för att bygga upp de bästa förutsättningarna 

som finns för att kunna arbeta med estetik, detta för att vi vill att barnen ska känna glädje och 

harmoni samt att kunskapen ska komma som en present.  
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Bilaga 2 

OM DIG 

 

Vilken kommun jobbar du i?   Kalmar kommun 20st   45% 

0 Nybro kommun  24st  55% 

 

 

 

 

Vilken yrkesbefattning har du   Förskollärare  35st  79% 

 Barnskötare  3st  7% 

 Annan  6st  14% 

 

 

 

Har du tidigare erfarenheter/utbildningar inom estetiska uttrycksformer? 

 Ja  17st  39% 

 Nej  27st  61% 

 

 

 

 

Hur väl insatt är du i vad Lpfö98 (reviderad 2010) förespråkar om  

estetiska uttrycksformer? 1=Dåligt, 10= Jättebra 

 3: 3st  7% 

5: 5st  11% 

6: 3st  7% 

7: 7st  16% 

8: 15st  34% 

9: 6st  14% 

10: 5st  11% 
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