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Abstrakt 
I Lpfö 98 rev. 2010 (Skolverket, 2011) beskrivs det under Förskolans uppdrag  att barn 

ska få möjlighet att uttrycka sig genom de olika estiska uttrycksformerna och att det 

främjar barns utveckling och lärande.   

 

Syftet med studien är att undersöka hur stort utrymme samt betydelse olika estetiska 

uttrycksformerna har i förskolans verksamhet samt att undersöka vilken kompetens 

pedagoger anser behövs för att stödja de estetiska uttrycksformerna och hur de använder 

estetiken i verksamheten.  

 

I studien observerades fyra förskoleavdelningar i en mellanstor svensk kommun och 

efter avslutad observation gjordes en intervju på respektive avdelning. Under 

insamlingen av empiri framkom att svaren från intervjuerna inte stämde överrens med 

det vi sett i observationerna. Resultatet visade att pedagogerna i intervjuerna ansåg att 

förskollärare inte behöver någon kompetens inom estetiska uttrycksformer. Vi har även 

i studien studerat estetikens betydelse för förskolans verksamhet, där pedagogerna hade 

en gemensam syn på hur förskolan skulle se ut om de estetiska uttrycksformerna inte 

fanns. I observationerna synliggjordes många tillfällen där barnen begränsades i sitt 

skapande då pedagogerna handlade omedvetet. Med denna studie vill vi uppmärksamma 

hur pedagoger genom sitt agerande kan stimulera barns  utveckling och lärande. 
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1 Inledning 
Lpfö 98 rev. 2010 (Skolverket, 2011) beskriver att förskolans uppdrag ska ge barn 

möjlighet att uttrycka sig genom de estiska uttrycksformerna; rörelse, bild, musik och 

drama. Vi har under vår utbildning på olika sätt uppmärksammat att dessa är en enorm 

tillgång för barns utveckling och lärande.  

 

Under vår utbildning till förskollärare vid Linnéuniversitet har vi på olika sätt fördjupat 

vår kunskap inom estetiska läroprocesser och uttrycksformerna; rörelse, bild, musik och 

drama. En av oss har gått en fördjupare kurs i estetiska läroprocesser medan den andra 

har läst övergripande om området. På detta sätt har vi båda förståelse för ämnets 

betydelse och möjlighet i förskolans verksamhet. I vår verksamhetsförlagda utbildning 

har vi sett och tagit del av hur estetiska lärprocesser framträder eller inte framträder i 

verksamheten med fokus på barnen. Vi har också lagt märke till att  pedagoger ser på de 

estetiska uttrycksformerna och dess avnänding på väldigt olika sätt. 

 

 

Estetik är ett gemensamt intresse för oss båda. Vi vill som blivande förskollärare med 

detta arbete skapa en ökad personlig förståelse inom området, men också att arbetet ska 

medföra att andra förskollärare får upp ögonen för hur viktiga de estetiska 

uttrycksformerna är för barnen i förskolans verksamhet.  

 

I detta arbete kommer vi att fokusera på estetikens utrymme och betydelse i förskolan. 

Vi är också intresserade av hur några pedagoger i förskolans verksamhet beskriver sin 

kunskap dels från sin utbildning och intresse, men också vilken kunskap de menar 

behövs i arbetet med estetiska uttrycksformer i förskolan.  

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur stort utrymme samt vilken betydelse de olika 

estetiska uttrycksformerna har i förskolans verksamhet. Syftet är även att undersöka 

vilken kompetens, som pedagogerna anser behövs inom de olika estetiska 

uttrycksformerna.  

 

Utifrån syftet har vi kommit fram till frågeställningarna; 

 

 Vilket utrymme och vilken betydelse tillmäts de estetiska uttrycksformerna i 

förskolans verksamhet?   

 Hur beskriver pedagoger/förskollärare de estetiska uttrycksformerna och vilken 

kunskap menar de behövs inom detta område?   
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3 Bakgrund  
I detta kapitel kommer vi ge en överblick över estetik utifrån litteraturen ocn vår syn på 

estetikbegrepp. De begrepp vi har valt att skriva om ska ge en grundlig förståelse om 

vad vårt arbete kommer fokusera på.     

 

3.1 Estetik  

Estetik härstammar från det grekiska ordet aesthetike som betyder förnimmelselära och 

bemärks som läran om det sköna i naturen (Levin, 2012). Begreppet formades under 

1700-talet och på den tiden delades begreppet in i talande, plastisk konst, sköna spelet 

och känslornas konst (Wiklund, 2009). Både Wiklund (2009) och Paulsen (1996) 

hävdar att estetikbegreppet förr i tiden förknippades med ordet konst, men idag anses 

det handla mer om våra sinnesintryck och hur de ställs i relation till omvärlden. 

Begreppet är också kopplat till litteratur-, konst-, teater- och musikteori men kan även 

kopplas till psykologik och sociologi, då det handlar om att skapa en upplevelse genom 

sina erfarenheter. Estetik är ingen egenskap hos tingen utan Wiklund (2009) menar att 

det är något som finns och utvecklas hos individen.  

   

I estetiken bör det finnas ett samspel mellan det omedvetna och det medvetna för att 

individen skall kunna utvecklas samt utveckla sin identitet (Wiklund 2009). Författaren 

menar att det handlar om ett samspel mellan individens inre och yttre verklighet. Barn 

måste få gestalta sitt inre annars finns det en risk att barnen blir utåtagerande och inte 

får utlopp för sina inre tankar och känslor. Därför är det viktigt att barn med hjälp av 

estetiska uttryck kan förmedla sig på olika sätt. 

 

Paulsen (1996) beskriver att det finns många sammanhang där begreppet estetik 

används. När det handlar om pedagogiska sammanhang finns ett begrepp som heter 

praktisk-estetiska aktiviteter som bygger på att när begreppet används så handlar det om 

slöjd, teckning, musik, dans, diktning och drama. Författaren understryker att begreppet 

estetik också handlar om att barn ska få chans till att uppleva något vackert där det inte 

går att använda sig av ord eller begrepp, utan att individen uttrycker sig genom att skapa 

med sin kropp där utgångspunken är inom de estetiska uttrycksformerna. Levin, (2012) 

förklarar att estetiken kan ses som en redskapsfunktion, med detta menar författaren att 

estetik kan se som ett verktyg för barns kunnande (Levin, 2012).  

 

3.2 Estetiska läroprocesser 

Estetiska läroprocesser utgörs av själva processen som pågår hos det enskilda barnet. 

Genom upplevelser kan barnen bearbeta olika intryck vilket i sin tur statar processer i 

barnet (Paulsen, 1996). Ericsson (2013) och Lindgren (2007) styrker Paulsen då de 

menar att processen startar genom en impuls. Det är impulsen som skapar nyfikenhet 

och drivkraft hos barn vilket i sin tur gör att processen fortsätter. Under processen 

upptäcker individen nya saker som i sin tur ger nya impulser. Andersson (2009) 

poängterar att spänningsförhållandet mellan det kända och okända utvecklar motivation, 

nyfikenhet, intresse och författarna betonar att detta är kunskapens drivkraft. Wallin 

(1981) betonar att pedagogen inte kan ge barn färdig kunskap utan kunskap är något 

barn skapar genom att bearbeta information som barnet fått från sin omgivning. Mötet 

är en förutsättning för barnet att ta del av sina olika personliga upplevelser, erfarenheter 

och kunskaper. Weissenrider (2008) anser att estetiska läroprocesser handlar om att göra 

om frågeställningar och utmaningar till gestaltningar för att det ska bli gripbart och 

levande, det vill säga att synliggöra kunskapen och göra den samtalsbar (2008).  
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Pedagogens roll i den estetiska läroprocessen, betonas och förklaras i antologin Kultur, 

estetik och barns rätt i pedagogiken (Karlsson Häikiö, 2012)  att det handlar om att ge 

barn information och material så att barnen kan skapa sin egen kunskap. Den estetiska 

läroprocessen är en del av lärandemiljön och ska stimulera barns lärande. Barn ska få 

möjlighet att utveckla och använda sin kreativa förmåga i en varierad läromiljö. 

Författarna menar att estetiska läroprocesser består av barns tankar och med hjälp av 

sina sinnen och det intellektuella kan barnen reflektera över sina erfarenheter med 

varandra. I en estetisk läroprocess måste teorin och praktiken samarbeta med de 

estetiska uttrycken. Barnen kan själva välja vilket som fungerar bäst för individen och i 

sin tur förmedla sina tankar och åsikter genom att göra sig förstådd på olika sätt. I den 

estetiska läroprocessen samarbetar känslorna, sinnena och det intellektuella och 

Weissenrieder (2008) kallar samspelet för konstens metod. Genom att använda sig av 

många olika estetiska uttrycksformer medför det att flera möjligheter öppnas upp för 

barnen vilket kan bidra till att barnen kan uttrycka sig på olika sätt. Karlsson Häikiö 

(2012) hävdar att barn som använder sig av olika språk frigör kunnandet från det 

ursprungliga sammanhanget och sätter det i ett annat perspektiv som gör att barn tydligt 

kan se sin kunskap, genom de estetiska uttrycken samt skapa förståelse för sin kunskap. 

Reflektion är en central del av den estetiska läroprocessen, för att individen ska kunna 

synliggöra sitt lärande och få bredare och djupare kunskap. 

  

Genom den estetiska läroprocessen utvecklar barnen en analytisk medvetenhet, vilket 

handlar om att vara målinriktad samt kritiskt kunna sortera sina tankar (Weissenrieder 

2008). Paulsen (1996) benämner att fokus inte bara ligger på den färdiga produkten utan 

att den skapande processen är lika viktig som produkten. Fihn, (2012) hävdar att barnen 

genom verksamheten ska tillägna sig olika strategier så att de genom dem kan förstå sin 

omvärld.      

 

3.3 Estetiska uttrycksformer  

Paulsen (1996) förklarar att estetiska uttrycksformer handlar om att uppleva musik, 

drama, rörelse och bild med hjälp av sina sinnen, känslor och fantasi. De estetiska 

uttrycken kan förklara det vi uppfattar samt hur vi känner för de intryck vi tar till oss. 

Genom att barn använder sig av de estetiska uttrycken bidrar det till att barnen utvecklar 

sin personlighet, med tron på sig själva som skapande personer. Genom att lyfta barns 

tro på sig själva som skapade personer är det viktigt att ta det estetiska skapandet på 

allvar. I Lpfö 98 rev. 2010 (Skolverket, 2011) beskrivs det i Förskolans uppdrag att 

barn ska får möjlighet att uttrycka sig igenom de olika estetiska uttrycksformerna och 

att det främjar barns utveckling och lärande. Paulsen (1996) understryker att tron på sig 

själv är en viktig del i utvecklingen samt att barn behöver utgå ifrån sig själva. Det 

barnen uttrycker är viktigt och det är grundinställningen till barns uttrycksförmåga. 

Författaren beskriver att grunden för lärandet är att uppleva med sina sinnen att se, höra, 

känna, lukta och smaka. Ericsson och Lindgren (2007) betonar att barnen måste få 

använda sig av de olika uttrycksformerna i en så kallad hantverksmässig träning och att 

träningen ska ske genom lek. Med det menar författarna att barnen ska få experimentera 

och leka på ett öppet sätt utan något speciellt slutresultat och att det då skapar då en 

tillåtande atmosfär i barngruppen.   

 

En estetisk upplevelse bygger på att titta på en bild som individen fångas av, utan att 

tänka på materiella ting. Musik handlar om att när du uppmärksammar ett ljud leder det 

till att individen reagerar på musiken. I dansen skapas rörelse, vilket leder till att 

individen glömmer vardagliga tankar och problem. Det handlar inte bara om att 

registrera utan också att känslor uppstår. Det bygger på att vara öppen för sina 
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sinnesintryck samt att reflektera över vilka känslor som har väkts hos individen 

(Paulsen, 1996).  

 

3.3.1 Musik 

Jederlund (2002) hävdar att för att förstå vad musik handlar om är det viktigt att dela 

upp musiken i tre olika grupper: rörelse, ljud och rytmik. Med hjälp av rörelse handlar 

det om att förstå de grundläggande kroppsliga aspekterna av ljud som exempelvis 

vibrationer samt hur ljudet för sig i luften i form av vågrörelser. När vågrörelserna når 

örat omvandlas vibrationerna till elektrokemisk rörelse i nervsystem och hjärnan. Denna 

så kallade hjärnrörelse kommer sedan till uttryck genom motorisk rörelse hos individen. 

Enligt Jederlund (2002) används rörelse i olika former som exempelvis kan vara 

känslor. Begreppet ljud bygger på den enskilda tonen från en ljudkälla. Musikens 

strukturer bygger på en genomskådlig balans mellan ljud, klang och harmoni. 

Författaren förklarar att pulsen är musikens tempo samt att rytmen bygger på hur tempot 

kommer till uttryck. Ericsson (2013) menar att ljud, rytmik och rörelse är beroende av 

varandra i ett samspel. Det kan handla om musikaktiviteter som bygger på mycket 

rörelse lika så rörelseaktiviteter som bygger på musik. 

 
3.3.2 Bild  

Weissenrieder (2008) förklarar att det finns olika sätt att använda bild till exempel som 

skapare av lugn och ro, som koncentrationsstärkare samt som glädjekälla. En bildövning 

kan bidra till att skapa lugn och ro. Det kan handla att vårt samhälle har ett högt tempo 

därför är det viktigt att ta tillvara på de lugna stunderna. Det behövs flera tillfällen att 

hitta lugn och ro för att fungera aktivt koncentrerad. En bildövning kan bidra till att hitta 

sina tankar samt finna sitt inre lugn. Bild som koncentrationsstärkare innebär att 

använda sig av spontanmåleri. Det är också viktigt att stämningen i rummet uppfattas 

rofyllt. För att uppnå detta har pedagogerna en viktig roll. Genom sin närvaro ska de 

hålla uppe energin samt koncentrationen i rummet. Bild som glädjekälla bygger på att 

som pedagog vara väl förberedd, utgå från en struktur samt skapa lust- och lekfullhet. 

Det är viktigt att barnen utmanas och uppmuntras på deras nivå. Genom att utgå ifrån 

dessa tre aspekter kan individen uppnå glädje samt känna tillfredställelse i sig 

själv(a.a.).   

 
3.3.3 Drama 

Drama är ett annat av de estetiska uttrycken och handlar om att fysiskt använda sin 

kropp på ett speciellt sätt. Det finns många olika definitioner av drama, det kan 

exempelvis vara teater, lek, improvisation, konfliktlösning m.m. Drama ses som en 

pedagogisk metod vilken började användas redan på 1930-talet. Weissenrieder (2008) 

skriver att det är en metod för att skapa och uppleva helhet med sin kropp som redskap. 

Genom att dramatisera kan barnen ta till sig kunskap och bearbeta den på ett djupare 

plan. Enligt Linstrand och Selander (2009) handlar kunskap om att skapa och ställa 

frågor. Weissenrieder (2008) anser att kunskap är en process och för att nå kunskap 

måste individen använda sin fantasi.  

 

Fantasi har inom skolans värld haft ett tabubelagt rykte, det vill säga att den används 

bara på vissa lektioner exempelvis bild eller svenska då eleven ska skriva en påhittad 

berättelse. Enligt Weissenrieder (2008) har kunskap varit motsats till fantasi. Vygotskij 

(1995) nämner att fantasins grund bygger på kreativa aktiveter som innehåller kultur, 

konstnärlighet, vetenskaplighet och teknik. Fantasin bygger på individens tidigare 

erfarenheter, desto mer erfarenheter individen har desto bredare fantasi. Vuxna 
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människor har då en bredare fantasi än barn då de har levt längre och har mer 

erfarenheter.  

  

Dramatisering påverkar och förändrar individens personlighet och känsloliv. Vad som 

förändras hos en person går inte säga eftersom förändringen är väldigt personlig och  

individuell. Weissenrieder (2008) uttrycker att på grund av att dramatisering är så 

individuell blir det svårt att greppa förändringen vilket kan vara orsaken till att många 

pedagoger undviker ämnet. Drama har också fått flumstatus och ses som en 

ostrukturerad aktivitet. Författaren anser att det är motsatsen då lektionerna kräver en 

tydlig struktur däremot ska det finnas frihet inom strukturen som pedagogen byggt upp. 

Pedagogens roll är att vara lyhörd och positivt uppmuntra barnens fantasi och kreativitet 

samt vara medveten om målet med lektionen. Weissenrieder (2008) tar i upp att många 

pedagoger inte väljer att använda drama som en metod och att det kan grunda sig på att 

pedagogen inte har valt att utveckla sin egen förmåga. Ofta ses drama som en paus i 

undervisningen istället för ett möjligt redskap. 

         
3.3.4 Rörelse 

Jederlund (2002) synliggöra att rörelse ger möjlighet att arbeta med kroppsspråket. 

Rytm, balans, koordination och motorisk ansträngning är viktiga delar som ingår i 

begreppet rörelse. Genom att använda sig av rörelse ges barn möjlighet att utvecklas på 

många olika sätt samtidigt. Att använda sig av rörelselekar och dans ger också möjlighet 

för barn att förstå ett sammanhang av ord och begrepp. Jederlund (2002) förklarar 

begreppet rörelsesånger som att sätta texter i ett sammanhang med hjälp av 

kroppsrörelser eller också teckenkommunikation. Genom att använda sig av 

uttryckssättet rörelse bidrar det till att innehållet förstärks samt att inlärningen 

underlättas. Ericsson (2013) tar upp att när rörelse ska användas är det viktigt att tänka 

på att göra dubbelt så mycket rörelse vilket innebär att förstora sina rörelser mer än vad 

det var tänkt från början. Detta för att underlätta samt att det blir lättare för barnen att 

förstå och begripa det som sker. Huitfeldt (1998) anser att många lekar, övningar och 

aktiviteter går att anpassa till en aktuell åldersgrupp och situation. Det handlar också om 

att som pedagog våga använda sin fantasi för att kunna uppnå detta. Ibland andvänds 

ordet rörelse istället för idrott detta för att synliggöra för barnen att det i första hand 

handlar om aktiviteter för de yngre barnen. Aktiviteter som sker spontant oavsett ålder 

på barnen benämnas inte heller som idrott utan då används begreppet rörelse (a.a.).  

3.4 Kompetens   

1990 – talet fick kompeten en förnyad betydelse samt blev ett centralt begrepp. Tidigare 

hade begreppet kopplats till formell behörighet men idag handlar det om att ha utvecklat 

en förmåga att kunna klara vissa situationer inom sitt yrke (Waldow, 2010). För att 

utveckla kompetens behöver pedagogen ha tillämpat sig en viss kunskap och färdigheter 

inom många olika områden (Maltén, 1995). Begreppet kunskap är ett mer teoretiskt 

begrepp och kommer från ordet kunna som i sin tur är praktiskt förankrat. Förr såg man 

begreppet som att pedagogen skulle göra det möjligt för barnen att avbilda omvärlden 

men idag ses det mera som att barnen skapar en förståelse om omvärlden genom 

kunskap. Kunskapen kan aldrig fullbordas utan utvecklas till ny kunskap under hela 

livet (Waldow, 2010).   

 

Under utbildningen har blivande pedagogerna fått lära sig att reflektera och 

problematisera över sambandet mellan teori och praktik (Maltén, 1995). Författaren tar 

upp att lärarkompetensen innehåller fyra dimensioner och den första är personligheten 

som bör vara stabil och individuell. Det är då viktigt att pedagogen tror på sin 
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personlighet och vågar vara samt visa den du är. För att förstå sina svagheter och 

styrkor måste pedagogen ha insikt i sin personlighet. Värdering och ideologi handlar om 

pedagogens syn på olika saker som kunskap, människor, samhället m.m. samt hur 

pedagogen förhåller sig till dem. En fördel för pedagogen är att vara säker på sina 

värderingar för att kunna arbeta med läroplanens värdegrund. Pedagogen behöver ha en 

klar syn på pedagogiken gentemot läroplanen för att medvetet kunna använda dem. I 

mötet med andra människor förväntas pedagogen ha utvecklat en relationsfärdighet, 

och med det menar Maltén (1995) att pedagogen skall visa respekt, lyhördhet, förståelse 

samt ha en känsla för rättvisa. Grunden till färdigheten speglas ifrån pedagogens 

erfarenheter och kan se mycket olika ut från person till person men en positiv relation 

kan skapa en god gruppdynamik. Den sista dimensionen författaren tar upp innefattar att 

kunna planera, genomföra och utvärdera, den kallas då för praktisk-pedagogiska 

färdighet. Det handlar om att kunna se en koppling mellan teoretisk och praktisk 

kunskap som i in tur förmedlas till barnen (a.a.). Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) tar upp samma dimensioner som Maltén och de förklarar att kompetensen 

handlar om erfarenheter, teoretisk kunskap om barns lärande och utveckling. Pedagogen 

skall vara medveten om egna värderingar och attityder samt känna empati och 

engagemang gentemot barnen.   

 

Gustavsson (2002) nämner att begreppet kunskap breddades och problematiserades år 

1992 genom läroplanskommittén och begreppet delades upp i fyra olika former, även 

kallat de fyra F:n. Den första formen handlar om regler, konventioner och information 

och kallas för faktakunskap. Individen skiljer inte mellan den ytliga och djupa 

kunskapen, inte heller mellan olika sätt att se eller förstå ett och samma fenomen. 

Förståelsekunskap är motsatsen till faktakunskap, då det handlar om att skaffa sig en 

förståelse om ett fenomens innebörd och betydelse. När individen vet hur något skall 

göras och i sin tur kan utföra fenomenet har individen tillämpat sig en 

färdighetskunskap. Den sista formen kan kallas för den tysta dimensionen av kunskap 

men benämns som förtrogenhetskunskap och innebär att individen har fått en sinnlig 

upplevelse och kommer i uttryck i bedömningar.       
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4 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi lägga fokus på tidigare forskning om estetik relaterat till 

förskola och förskolebarn. Här uppmärksammas några  rapporter, avhandlingar samt 

tidsskrifter som vi funnit relevanta för vårt arbete. 

  

4.1 Pedagogens roll 

Ekström (2007) har skrivit en doktorsavhandling där han genom att observera har 

studerat förskolans verksamhet. Författaren beskriver olika situationer i verksamheten 

där både barnen och pedagogerna studeras. I Samlingssituationen planerar personalen 

på avdelningen vad som skall göras under samlingen och hur det ska genomföras samt 

vilket material som ska ingå i aktiviteten. Barnens roll blir att delta i samlingen och de 

har en liten chans att påverka samlingens struktur och innehåll.  

 

Under ett arbetspass får barnen måla stafflimålning där barnen får måla fritt men även 

här begränsar arbetslaget barnens inflytande och kreativitet då pedagogen väljer ut vilka 

färger som skall användas. Ekström (2007) anser i sitt resultat att pedagogerna redan har 

bestämt ett resultat för aktiviteten och styr i sin tur barnen mot den vuxnes bild av 

resultatet. Aktiviteten ger då inte barnen utrymme till att utveckla sin kreativitet och 

aktiviteten blir därmed ingen utmaning. I studien visar pedagogerna en tendens att 

tillrättavisa barnen under processens gång vilket i sin tur gör att barnen lägger fokuset 

på den färdiga produkten istället för att utforska materialet. Det visar sig även i 

författarens studie att barn på förskolan får använda sig av färdigt material som 

förskolan köpt in och i form av fylleriböcker. I böckerna får barnen genom övningar i 

boken öva på finmotorik och kognitiv förmåga (a.a.).  

  

Lim (2005) har i sin studie ”Aesthetic experience in a dynamic cycle: Implications for 

early childhood teachers and teacher educators” undersökt pedagogens roll och 

betydelse i den estetiska läroprocessen. Resultatet som framkom var att pedagogen 

behöver finnas där för att stödja barnens estetiska upplevelser. Barnen finner glädje 

genom att arbeta med de estetiska uttrycksformerna och pedagogens jobb blir att 

omvandla den ursprungliga konsten, musiken, rörelsen samt dramat till ett meningsfullt 

lärande i barnens läroprocess. Barnen ska utveckla ett samspel mellan det kognitiva och 

det emotionella och skapa ett gemensamt engagemang. ”Most of the teachers in the 

study said that children are naturally intuitive, but added that `it is my role´ to help 

them `to think´ and `go a little further and deeper´” (Lim, 2005:370). Med det menar 

Lim (a.a.) att pedagogerna inte behöver ha all kunskap om estetik utan barnen behöver 

stöd i sina tankar och pedagogen behöver utmana barnen att våga gå lite längre och 

djupare i sin process. Pedagogens uppdrag är att göra så att barnen känner att de kan 

själva. Pedagogen ska då följa och uppmärksamma barnens utveckling och deras 

känslor och idéer under processens gång och utmana barnen med material så att de 

inspireras till att utmana sig själva. De vuxna ska också ställa utmanade frågor till 

barnen så att barnen i sin tur kan uttrycka sig genom materialet på egen hand (a.a.).  

      

4.2 Kompetens  

Kompetensen innefattar självförtroende och självkänsla som Sandvik (2009) tar upp i 

sin avhandling där författaren förklarar skillnad på självförtroende och självkänsla. 

Innan påbörjad studie tolkade författaren begreppen självförtroende och självkänsla som 

två ord för samma sak medan efter studie framkom det att begreppen har olika 

betydelser samt att de är beroende av varandra. Deltagarna som deltog i studien 
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uppfattar nu begreppet självkänsla som något grundläggande till självförtroende. 

Självkänsla bygger också på att våga vara sig själv. Begreppet självförtroende handlar 

mer om vilken insats som görs. I slutet av studien har deltagarna fått större förståelse för 

begreppen samt att de använder sig av begreppen i sitt eget tänkande. I studien läggs 

också fokus på att se ett samband mellan känslor och självkänsla vilket innebär 

känslornas betydelse för självkänsla samt relationernas betydelse för självkänslan och 

sambandet mellan känslor och relationer. En av deltagarna som deltog i studien 

förklarar begreppet självkänsla med att självkänsla byggs upp i en relation samt att det 

krävs flera personer för att utveckla en självkänsla. I sin studie tar författaren också upp 

begreppet självinsikt vilket handlar om att få en ökad förståelse till sig själv samt lära 

sig mer om sig själv vilket leder till att individen får större självinsikt (a.a.).   

 

Kompetensen handlar om att pedagogerna behöver möta barnen på olika sätt eftersom 

barn har olika behov. Pedagogerna behöver ha kunskap om olika metoder för att kunna 

tillfredställa barns behov. I en rapport skriver Antal-Lundström (2006) att ett sätt att 

möta barnens behov på kan ske genom att använda estetiska uttrycksformer i 

verksamheten. De estetiska uttrycksformerna kan ge barnen en möjlighet att 

kommunicera utan ett verbalt språk. Författaren beskriver ett projekt där barnen ges 

möjlighet att använda de estetiska uttrycken som ett medel för kommunikation, men det 

ger även barnen möjlighet att utveckla strategier för att bearbeta sina erfarenheter (a.a.).  

 

4.3 Leken 

Lindqvist (1995) tar i sin studie upp sambandet mellan ”aesthetic forms and play”. De 

estetiska uttrycksformerna har gjort det möjligt att bygga upp ett tema från olika 

berättelser. Temat har väckts till liv med hjälp av drama där både vuxna och barn har 

klivit in i den så kallade lek-världen. Tullgren (2004) anser att pedagogerna får ett annat 

perspektiv på leken då pedagogerna aktivt deltar i leken. De kan genom att delta i barns 

kreativa lek styra den bort från exempelvis något barnen i leken upplever obehagligt 

eller att leken utvecklas aggressivt. Det är även en fördel att delta i leken då pedagogen 

ser hur barnen tänker och agerar i leken och på så sätt komma närmare barnen. Leken 

tillåter barnen ”…att  leva ut sitt `naturliga´ behov av rörelse”(Tullgren, 2004:114). 

Genom att delta kan pedagogen hjälpa till att anpassa utrymmet som behövs i barnens 

lek. Däremot förväntas barn att leka på ett ”rätt” sätt som inte är för mycket eller för lite 

och att man i leken inte spelar över utan håller sig på en accepterad nivå.  

 

4.4 Estetikens utrymme i förskolan 

Cuero (2008) påpekar i sin studie användningen av estetiska uttrycksformer i förskolans 

verksamhet, att med hjälp av de estetiska uttrycksformerna underlättar reflektionen 

mellan barn och pedagoger. De estetiska uttrycksformerna ger många olika möjligheter 

för barnen att vara kreativa samt på ett alldeles särskilt sätt få med sina förkunskaper, 

innehållskunskaper, känslor och upplevelser. De estetiska uttrycksformerna gynnar 

denna process genom att barnen inte bara ses som konstnärer utan också som åskådare.  

 

Cuero (2008) förklarar i sin artikel att användningen av de estetiska uttrycksformerna 

bör kunna involveras mer i förskolans verksamhet. Det är också viktigt att se 

möjligheterna med de olika estetiska uttrycksformerna i förskolans verksamhet. “This 

alternatively aesthetic environment is necessary in order to expand the spaces of 

learning and to risk aesthetic responses within the public nature of classrooms” (Cuero, 

2008:20). Författaren menar att den estetiska miljön är nödvändig för att kunna utöka 

utrymmena, exempelvis av lokaler för att det ska ske ett lärande hos barnen samt att 
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pedagogerna ska våga ta risker gällande estetiska lösningar inom förskolans 

verksamhet. 

 

4.5 Estetik 

Mäkelä (2011) förklarar att estetiskt gestaltande samt kreativa perspektiv tillsammans 

bildar ett gemensamt begrepp ett så kallat helhets perspektiv av estetiken. Författaren 

visar i sin studie en tabell som handlar om olika kännetecken för ett estetiskt 

helhetsperspektiv vilket i sin tur bygger på hur estetiskt perspektiv integreras med hjälp 

av ett gestaltande perspektiv samt ett kreativt perspektiv, och hur var och en av dessa 

aspekter har en rad kännetecken. I tabellen framgår att det estetiska perspektivet har fyra 

kännetecken exempelvis artefakt/produkt, stil, kvalitet och sinnlighet. Tabellen visar 

även att ett estetiskt helhetsperspektiv har ytterligare minst åtta kännetecken, varav fyra 

hör till ett gestaltande perspektiv och fyra till ett kreativt perspektiv. Mäkelä (2011) 

menar att listan över kännetecken för perspektiven också skulle kunna utvidgas. 

Författaren anser att listan riktar sig endast mot några kännetecken som kan anses 

centrala. Kännetecken för estetiska, gestaltande och kreativa perspektiv är i viss 

utsträckning utbytbara. Mäkelä (2011) förklarar att av de som ställde upp att delta i hans 

studie var det inte många som kände till ordet estetisk. Författaren menar trots det att 

deltagarna är estetiskt medvetna. Författaren förklarar att deltagarna har förståelse för de 

estetiska uttrycken som exempelvis bild, musik, rörelse och så vidare men förstod inte 

att de estetiska uttrycken bygger på begreppet estetik. Deltagarna gav också uttryck för 

brist i självförtroende gällande de estetiska uttrycken kopplat i relation till vad de 

uppfattade att estetik är för dem. 

 

Klerfelt (2007) skriver i sin studie att datorn som hjälpmedel bidrar till att barnen kan 

skapa en berättelse samt att utgå ifrån det jag ser genom kamerans öga öppnar upp för 

de estetiska uttrycksformerna. Det är också viktigt att tänka på i denna process att lyssna 

på barnens intresse gällande skapandet av en berättelse så att barnen ska kunna avbryta 

när lusten avtagit. Detta tankesätt ger möjligheter att se sociala sampel mellan barnen 

samt följa barnens process i sitt skapande. Författaren förklarar i sin avhandling att 

genom att ta del av barnens tankar och fantasi, genom att göra berättelser med modern 

teknik synliggörs barns olikheter. Allt från att barnen gärna vill visa upp vad de har 

åstadkommit till att inte vara intresserade alls. Författaren hävdar att närvarandet i 

barnens lek skapar bekräftelse och gör det möjligt att i leken kunna följa processen 

utifrån exempelvis ett tema som i sin tur genomsyrar hela verksamheten.  
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5 Teorianknytning 
 

5.1 Lekpedagogiskt arbetssätt 

Lindqvist (1996) hävdar att i det lekpedagogiska arbetssättet arbetar pedagogerna med 

teman som baseras på de estetiska uttrycksformerna vilka skapar ett samspel mellan 

olika uttrycksformer.  Musik, drama, bild och rörelse används för att komplettera och 

involveras i varandra. Författaren menar att arbetssättet baseras på en samverkan mellan 

kultur och lek. Pedagogiken utgår från ett gestaltande arbetssätt så kallat lekpedagogik. 

Det teoretiska och estetiska samarbetar och berikar och hänger samman med barnens 

lek. Inom det lekpedagogiska arbetssättet använder man sig av drama, litteratur, 

pedagogik, musik, rörelse samt bild. Till grunden ligger Vygotskijs teori (enligt 

Lindqvist, 1996) om reproduktion och produktion eller kreativitet och hur de interagerar 

med varandra. Pedagogikens syfte är att barnen ska tillägna sig nya upptäckter och inte 

bara lära sig kunskap som redan har upptäckts. Teorin handlar om relationen mellan 

produktion och reproduktion vilket i sin tur handlar om fantasi och verkligheten (a.a.).  

 

Lindqvist (1996) skriver att barn genom lek iscensätter sina erfarenheter både på distans 

och med inlevelse och detta gör att barnen utvecklar medvetenhet om sin omvärld. I 

leken kan verkligheten ses från olika utgångspunkter och tillsammans med barnen kan 

pedagogerna skapa en verklighet som barnen kan hantera och på så sätt se ur ett annat 

perspektiv. Ett tematiskt arbete kan utveckla barnens lek och pedagogerna behöver ta 

vara på barnens intresse. Leken kan hjälpa barnen att lösa konflikter, skapa trygghet i 

gruppen och genom leken arbeta med känslor och situationer som berör barnen vilket de 

kan relatera till tidigare erfarenheter. Pedagogens roll inom det lekpedagogiska 

arbetssättet är att vara en medforskare, då pedagogerna ofta behöver delta och vara aktiv 

i barns lek vilket i sin tur gör att leken utvecklas (a.a.).  

 

Lindqvist (1996) menar att i det lekpedagogiska arbetssättet måste det finnas en litterär 

grund och den ska vara mångtydlig. Den litterära grunden behöver kunna tolkas ur ett 

vuxet samt ett barns perspektiv. Litteraturen behöver ha olika nivåer så att alla läsare 

kan hänga med på sin egen nivå. Mångtydliga texter gör att leken får många olika 

utgångspunkter därför att barnen har olika tolkningar av texten. Barnens tolkningar eller 

intresse använder pedagogerna för att bygga och arbeta vidare med temat så att barnen 

fortsätter att vara nyfikna på vad som ska hända och barnen börjar göra sina egna 

föreställningar inne i huvudet. Hon förklarar att barnen kliver in i texten och 

tillsammans med pedagogen skapar en påhittad värld som man kan förstärka genom att 

tillverka eller köpa in rekvisita till leken. Lindqvist (a.a.) menar att sambandet mellan 

lek och berättelse är ett tydligt tecken på hur de estetiska uttrycken tar form i barns lek. 

När pedagogerna gestaltar är det viktigt att föra en kommunikation med barnen så de 

känner sig delaktiga och om barnen kommer in på ett visst spår behöver den vuxne vara 

flexibel och följa upp spåret. Det handlar om att som pedagog inte följa berättelsen till 

punkt och prickar, bara pedagogen har en handlingslinje så att man inte tappar spåret 

helt. När pedagogerna ger barnen utrymme att delta i dramat ska pedagogerna inte ge 

givna repliker utan ge barnet en roll och spelrum vilket då kan då skapa upplevelse som 

får betydelse för barnet. Lindquist (a.a.) menar att barnen tar till sig dramat på ett annat 

sätt genom att delta i det gestaltande dramat som de inte får då de bara tittar på en teater 

utan att delta.       
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5.2 Fantasi och kreativitet i barndomen  

Vygotskij (1995) menar att utgångspunkten från barnpsykologi och pedagogik är en 

viktig del i barnets skapande och i det kreativa arbetet får barnet en betydelse för sin 

utveckling och mognad. Tidigt i barns liv har leken en viktig plats i deras kreativa 

process. I leken iscensätter barnen det som de redan har sett och upplevt. En annan 

viktig aspekt är att härma någon annan. Barn tar efter vad de har sett och hört av vuxna i 

deras närvaro som sedan synliggörs i leken.  Barn utgår ifrån tidigare erfarenheter samt 

använder sitt minne för att skapa lektillfällen där de använder sin kreativitet samt 

upplevda intryck. Tillsammans i leken skapar barnen sin egen verklighet där deras 

intressen och behov kommer till uttryck. Genom att utgå från barnens fantasi i deras lek 

leder det i sin tur till att barnen känner sig trygga och kan återskapa leken med sina 

tidigare erfarenheter. När barnen får utgå ifrån sin fantasi skapar leken nya dimensioner 

genom att barnen tillåts att vara kreativa samt att barnen vågar utgå ifrån sig själva och 

kommer med olika förslag istället för att bara återskapa något som de tidigare har sett 

eller upplevt. I detta tänkande sätts gamla tankar ihop med nya tankar för att bilda en 

helhet vilket är grunden för allt skapande (a.a.).  

 

Vygotskij (1995) hävdar att det är viktigt att utöka barnens erfarenheter om vårt mål är 

att skapa en stadig grund i verksamheten. Ju mer ett barn vet och har tagit till sig 

exempelvis upplevt, sett och hört, desto lättare är det för barnet att ta till sig 

verkligenheten från sina erfarenheter, vilket leder till att barnens fantasi blir mer 

betydelsefull samt effektivare om det bygger på samma grund (a.a.).   

 

Vygotskij (1995) jämför den skapande processen med ett barns födsel att det som vi 

väljer att kalla för skapande är dramatiken från ett barns födelseakt som resulterar till ett 

livslångt lärande av ett barns utveckling. Det handlar också om de inre och yttre 

sinnesintrycken som är grunden för våra erfarenheter. I barnens skapande process 

hämtar barn intryck från det som de ser och hör. Barnen samlar även in material utifrån 

sina fantasier som i sin tur bildar deras skapande. Det viktigaste i processen när 

materialet skall bearbetas är dissociationer.  Begreppet dissociationer handlar om att 

dela in helheten i olika delar. Exempelvis att vissa får företräde framför andra samt att 

vissa glöms bort och andra bevaras. Dissociationen handlar om att bevara fantasins 

olika villkor i verksamheten (a.a.).   

 

Vygotskij (1995) anser att själva processen är viktigare än resultatet när det handlar om 

att barn gestaltar olika lekar, utifrån deras erfarenheter och tankar. Det är viktigt att 

barnen känner sig trygga och känner att de spelar för sig själva, för sin egen skull inte 

för att uppnå ett färdigt resultat. Författaren förtydligar att betydelsen för att skapa ett 

verk bygger på att ge barnet möjlighet att vara med i hela processen från en tanke till att 

få se hur det har tagit form på vägen. Det handlar också om barnets fantasiutveckling 

som sedan följer med hela livet. Genom skapandet får barnet möjlighet att utveckla sin 

emotionella sida där betydelsen bygger på att fånga barnets intresse för skapandet. 

Vygotskij (1995) förklarar att när barn skapar, speglar leken av sig i deras skapande. 

Författaren jämför skapande processen med hjälp av leken att barn har ofta ett starkt 

intresse från början som sedan resulterar i att barnen får utlopp för sina känslor i sitt 

skapande och i leken. 

 

Vygotskij (enligt Hwang & Nilsson, 2003) lägger vikt vid att barnet ingår i ett socialt 

och kulturellt sammanhang genom att bygga upp sin kunskap om världen. Språket 

öppnar upp dörrar för barnet att delta i sociala sammanhang. Det kan exempelvis vara i 

ett samtal med andra barn eller ett samtal/en inre dialog som handlar om att barnet får 
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tillfället att tänka samt resonera med sig själv. Genom att resonera med sig själv 

utvecklas också tänkandet. 

  

Vygotskij (enligt Hwang m.fl. 2003) lägger också stor vikt på den proximala 

utvecklings zonen som bygger på att i pedagogiska sammanhang ligga ett steg före men 

inte för långt bort från barnets nuvarande utveckling. Det handlar om att som vuxen 

utmana barnet så det får känna olika krav som barnet klarar av samt bli utmanad på sin 

nivå, det handlar också att som vuxen vara ett stöd för barnet så att de får testa på sina 

olika förmågor. Den proximala utvecklingen bygger även på att se samband mellan vad 

barnet kan göra på egen hand samt vad de kan åstadkomma tillsammans med en vuxen 

som har större erfarenheter. Att som vuxen väcka intresse hos barnet genom att ställa 

öppna frågor är också viktigt och inte komma med färdiga lösningar. För en vuxen är 

det också viktigt att tänka på att hela tiden hålla barnets intresse vid liv detta för att 

barnet inte ska tröttna, tappa fokus samt hänga upp sig på detaljer. Vygotskij (enligt 

Hwang & Nilsson 2003) anser även att det är viktigt för utvecklingen att klara något 

tillsammans med andra. 

 

Vygotskij (enligt Strandberg, 2006) förklarar att leken utvecklar barnets förmågan att 

skapa sin egen omvärld. I sin egen omvärld utvecklar barnet också sin relation till 

omvärlden samt relationen till sig själv. I leken får barnet också möjlighet att öva på att 

göra medvetna val. Det bygger på att barnet får styra sin egen lek samt förhålla sig till 

sina egna regler vilket innebär att det är barnet själv som styr leken inte leken som styr 

barnet. Utifrån leken utvecklar barnet ett samspel med sig själv. I leken får också barnet 

pröva på vem det är samt vem det är på väg att bli.  

 

Vygotskij (enligt Strandberg, 2006) menar att vara spontan i vissa sammanhang leder 

till att kunskap tar sig i uttryck på olika sätt. Kunskap ska inte uppfattas som något som 

sitter fast i huvudet, som i sin tur ska uttryckas i ett samtal. Utan att samtalet med 

omgivningen är en kunskapsprocess i sig.  

 

Säljö (2010) skriver utifrån Vygotskijs tankesätt om kommunikation med inriktning på 

det talade språket. Att samtala med andra människor är det som ligger till grund för vårt 

tänkande. Författarna uttrycker så kallade högre funktioner som bygger på tänkande, 

fantasi, förmågan att minnas på ett avancerat sätt samt estetiska uttryckssätt. Med 

kommunikation kan vi uttrycka oss på olika sätt för varandra och de språkliga verktygen 

hjälper oss att organisera vår omvärld. Språket är vår vägvisare i allt vi gör. Författarna 

menar även att en annan del när det handlar om kommunikation är det talade samt 

skrivna språket som vi kan kommunicera med vår omvärld genom skapar förståelse för 

våra medmänniskor (a.a.).  

 

Sammanfattningsvis utifrån bakgrunden, tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

kommer vår empiriska studie i vårt arbete fokusera på vilket utrymme och vilken 

betydelse estetik har i förskolans verksamhet. Vi söker efter data om hur bild, musik, 

drama och rörelse används i verksamheten och vilka uppfattningar man har om dess 

betydelse. Vi försöker också ta reda på hur pedagogerna använder sin kunskap och 

vilken kompetens som finns på förskolorna i förhållande till estetiska processer. 
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6 Metod 
För att få svar på frågeställningarna valde vi att observera förskollärare i verksamheten 

och intervjua förskollärarna vi följt under observationen. Med hjälp av observationerna 

får vi en tydligare bild av hur de estetiska uttrycksformerna kommer till uttryck i 

verksamheten. I intervjuerna ville vi också undersök hur pedagogerna talar om de 

estetiska uttrycksformerna och hur det stämmer överrens med det som framträdde i 

observationerna. 

  

Utifrån vårt syfte formulerade vi några frågor innan observationen. Observationen 

skulle ligga till grund för intervjun och därför tillkom det frågor efter observationen. 

Detta kan även kallas som en semistrukturerad intervju där ordningsföljder samt antal 

frågor varierar (Bryman, 2011). Det kallas även för en kvalitativ intervju vilket innebär 

att frågorna är öppna och intervjupersonen ges stort utrymme att svara med egna ord.  

Även observationen som vi använt oss av var ostrukturerad och formades under 

observationens gång. Observatören kan inte planera observationen i förväg utan det 

skrivs en loggbok eller en beskrivning av situationerna (Lokken & Sobstad, 1995). 

   

Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att få en uppfattning om intervjupersonernas 

tankar och uppfattningar om ett speciellt ämne. I vårt fall handlar det om att ta del av 

intervjupersonernas tankar och uppfattningar kring estetikens betydelse och utrymme i 

verksamheten, förskollärarens kompetens gällande de estetiska uttrycksformerna samt 

pedagogernas syn på de estetiska uttrycksformerna. Patel & Davidsson (2011) anser att 

kvalitativa intervjuer bygger på att det förs ett samtal med intervjupersonen där 

intervjufrågorna ligger till grund för själva samtalet. Den kvalitativa observationen utgår 

från att observatören väljer att observera olika delar utifrån observatörens intresse vilket 

gör att fokus läggs på intresseområdet. I vårt arbete observeras estetiken i förskolan där 

fokus ligger på pedagogens roll. Syftet med kvalitativ observation är att se en helhet till 

skillnad från en kvantitativ observation där fokus ligger på de olika delarna. Under den 

kvalitativa observationen fokuserar observatören på samspelet mellan personerna i 

grupp då den kvalitativa är mer inriktad på processen där det skapas en djupare 

förståelse samt en djupare empiri (Lokken & Sobstad, 1995). 

 

I vårt arbete utgick vi ifrån en hermeneutisk ansats. Kvale & Brinkmann (2009) anser 

att begreppet hermeneutik bygger på tolkning av text. Inom detta perspektiv läggs fokus 

på frågeställningar som ställs till en text samt vilken mening de fyller. Hermeneutiskt 

perspektiv handlar också om samtal och text som är en viktig del inom detta begrepp 

där fokus ligger på tolkarens förkunskaper gällande en texts innehåll. Syftet med det 

hermeneutiska perspektivet är att ha en gemensam förståelse för meningen i en text. 

Att intervjua utifrån ett hermeneutiskt perspektiv bygger på att den som intervjuar har 

en förmåga till medkänsla. Att vara en hermeneutisk forskare handlar om att försöka 

närma sig forskningsobjektet genom att se utifrån sin egen synvinkel vilket bidrar till 

ökad förförståelse. Forskarens förförståelse har således också betydelse för de 

tolkningar som görs (Patel & Davidsson, 2011). Vi har även använt oss av ett 

etnografiskt perspektiv som handlar om att forskaren vill närma sig människors 

situationer och se den andres perspektiv på situationen. En av våra metoder var att 

observera förskolläraren genom att vara med i verksamheten och författarna anser att 

observation är en stor del av etnografi då det är en fördel att se intervjupersonen i sin 

närmiljö (Ahrne & Svensson, 2011).  
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6.1 Urval 

Vårt arbete fokuserar på att ta reda på vilken syn förskollärare har på estetiken. Vi valde 

att intervjua förskollärarna i en mellanstor svensk kommun, om deras roll gällande de 

estetiska uttrycken samt observera hur pedagogerna utförde detta i praktiken.  

 

Vi valde att göra observationer och intervjuer på olika förskolor, varav barnen på två 

avdelningar var tre till fem år och i den ena var barnen i åldrarna tre till fyra år samt den 

andra avdelningen bestod barngruppen av enbart treåringar. I observationerna 

observerades hela arbetslaget där antalet varierade från avdelning till avdelning. 

Intervjun genomfördes med den pedagogen i arbetslaget. I genomförandet av 

observationer och intervjuer deltog vi gemensamt. Vi valde att göra en provobservation 

samt en testintervju. Syftet med ett prov- samt testtillfälle var att vi skulle bli lyhörda 

och få en djupare förståelse om hur observationer och intervjuer genomfördes. 

Förskolorna och personalen på de förskolor vi observerade var okända för oss. 

Anledningen till att vi tog kontakt med okända förskolor berodde på att vi inte ville 

påverka svaren då pedagoger som vi tidigare lärt känna under vår verksamhetsförlagda 

utbildning var medvetna om vårt intresse för estetik. Lokken m.fl. (1995) skriver om 

den öppna observationen som vi valt att använda oss av, och den innebär att 

observatören öppet visar sin närvaro men däremot inte sina frågeställningar. Rollen vi 

tog i observationerna var åskådare där vi inte deltog aktivt i verksamheten utan höll oss 

i bakgrunden (a.a.). I intervjuerna kände vi av att det var svårt att konfrontera 

pedagogerna då man inte visste hur reaktionen skulle bli samt att det i något fall blev en 

annan pedagog som intervjuades än den som deltog i händelsen.  

 

6.2  Genomförande 

Vi började med att skriva ett missivbrev (Bilaga A) som förklarade värt syfte med det 

självständiga arbetet och innehöll de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 

(2002) tagit fram. Missivbrevet delades ut vid intervjutillfället. Därefter formulerade vi 

några intervjufrågor. Vi gick vidare med att ta kontakt med förskolorna som gärna 

ställde upp på observation samt intervju.    

 

Vi ville se och jämföra om svaren under intervjuerna, stämde överens med hur 

pedagogerna agerade under obeservationstillfällerna och valde därför att observera 

under en stor del av förskoledagen, Efter avslutad observationsdag valde vi att samma 

dag eller i en snar framtid intervjua den pedagog som vid varje obeservationstillfälle 

varit mest engagerad med barnen. I intervjun samtalade vi om det vi sett i 

observationen. Pedagogerna vi intervjuade var kvinnor. De hade jobbat inom 

barnomsorgen allt från fyra år till tjugo år.  

 

Till observationerna valde vi att göra ett observationsschema (Bilaga B) där vi delade in 

schemat i sex olika kategorier, klockslag, ålder/antal barn, händelse, pedagogens roll, 

estetiska uttryck och övrigt. Vårt nästa steg blev att utifrån vårt syfte bygga upp teman 

som intervjuguiden (Bilaga C) grundar sig på. Under observationens gång framkom nya 

intervjufrågor beroende på vad vi sett i verksamheten, som vi sedan vid intervjutillfället 

ställde till deltagren. 

 

När vi kom till förskolorna satte vi upp ett anslag ”Till vårdnadshavare” (Bilaga D) med 

informationen om att observerat och intervjuat personalen på avdelningen. Vi förklarade 

att vi skulle hålla oss i bakgrunden och att varken personal eller barnen skulle ta hänsyn 

till oss eller interagera med oss under observationen. Pedagogerna samlade barnen och 
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vi presenterade oss samt berättade om vårt syfte med besöket för barnen. I 

observationerna deltog vi i inne- samt utomhusmiljön, efter observationstillfällena 

intervjuade vi den pedagog som varit mest aktiv i observationen. På två förskolor fick vi 

komma tillbaka senare för intervjun medan vi i de andra två förskolorna kunde 

genomföra intervjuerna samma dag. Vi valde att inte visa intervjuguiden innan intervjun 

för att skapa ett öppet samtal, där vi kunde ställa följdfrågor utifrån observationerna. Vi 

fick tillåtelse att spela in samtliga intervjuer, då vi inte ville riskera något bortfall i 

intervjusvaren.    

  

6.3 Bearbetning  

Vi skrev ner svaren från hela intervjun efteråt för att tydligt se skillnader och likheter i 

de svar som pedagogen angett under intervjuerna. Vi fortsatte också att förhålla oss till 

de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002).  

 

Vi har efter nedtecknandet av deras svar valt att ta ut de svar som vi anser vara relevanta 

för våra frågeställningar. Intervjupersonerna har varit anonyma för varandra. Vi valde ut 

de händelser efter observationstillfällena som vi ansåg var mest väsentliga till vårt syfte. 

Vi valde att döpa varje avdelning och för att underlätta för läsaren satte vi även in 

fiktiva namn för varje intervjuperson, exempelvis avdelningen Ankan och 

intervjupersonen Anita hör ihop med varandra. Vi besökte fyra olika förskolor och 

använde oss av namn mellan A-D. Vi har under vår bearbetning valt att inte 

sammanställa våra intervjuer samt observationsscheman utan istället leta efter likheter 

och skillnader samt plockat citat och händelser under tiden resultatet skrevs. Utifrån vårt 

syfte har vi delat upp vårt resultat i olika teman som växte fram under intervjuerna. 

Rubrikerna som uppstod är estetikens utrymme, betydelse, pedagogernas kunskap om 

de estetiska uttrycksformerna samt hur pedagogerna använder sig av de estetiska 

uttrycksformerna i verksamheten. 

 

6.4 Metodkritik 

En kvalitativ undersökning ansåg vi vara relevant för att få svar på våra frågeställningar. 

Med hjälp av en kvalitativ undersökning fångas förskollärares tankar, inställningar, 

värderingar och reflektioner. Bryman (2011) förklarar att kvalitativ forskning brukar 

bedömas som att vara alltför subjektiva. Det vill säga att forskarna lägger för stor vikt 

på sin egen syn och vad de anser är relevant samt på de relationer som skapas med 

intervjupersonerna. Kritiken riktas också mot att de frågor som intervjuerna bygger på 

är grundade på vad forskarna själv är intresserad av och inte vad litteraturen belyser. På 

så vis blir forskningen inte allmän utan mer riktad mot vad forskaren själv vill ta reda 

på. Författaren belyser också att det finns för- och nackdelar med kvalitativ forskning. 

Författaren beskriver exempelvis att forskaren inte kan få fram ett resultat som visar hur 

det ser ut på alla förskolor, utan resultatet är endast ett resultat som bygger på de 

förskolor samt förskollärare som deltagit i studien (Bryman, 2011). Grundat på vårt 

syfte ansåg vi att en kvalitativ forskningsmetod passade vår studie, eftersom vi sökte 

efter en djupare förståelse inom ett specifikt område, som i vårt fall handlade om att få 

förståelse för hur förskollärare använder sig av de estetiska uttrycksformerna och dess 

betydelse för verksamheten samt pedagogens kunskap inom estetik.  

 

I vår studie valde vi att inte kontakta förskolor vi kände sen tidigare. Vi anser på detta 

sätt att vi får ett pålitligare resultat eftersom pedagogerna inte kände oss och inte visste 

vad vi ville få för svar. Det kan uppfattas som en fördel av att känna pedagogerna sen 

tidigare genom att samtalet känns tryggt för båda parter. Denna trygghetsfaktor valde vi 
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med andra ord bort eftersom det viktigaste var att vår bild av förskola och förskollärare 

skulle vara så neutral som möjligt. Observationer kan upplevas kritiska för pedagogerna 

om de känner sig iakttagna och då ändras kanske deras förhållningssätt då de vill visa 

upp den bästa sidan av verksamheten.    

 

Bryman (2011) förklarar att vid en kvalitativ undersökning är forskaren själv det 

viktigaste verktyget vid insamling av information. Det är nämligen forskaren själv som 

avgör vad som anses vara viktigt. Det är forskarens intresse som styr forskningen. Patel 

& Davidsson (2011) skriver också att med hjälp av en kvalitativ forsknings påverkas 

validiteten också av hur forskaren formulerar frågorna och tolkar svaren. Utifrån denna 

metod krävs det därför att man ständigt reflekterar. Författarna förklarar också att det är 

viktigt att intervjufrågorna ställs för att svara mot studiens syfte. Följden blir därför att 

en kvalitativ intervju tolkas utifrån forskarens erfarenheter samt det teoretiska ramverk 

som forskaren valt. Med andra ord handlar det om att hade en annan forskare analyserat 

resultatet hade tolkningarna förmodligen blivit annorlunda beroende på olika synsätt 

och erfarenheter.  

 

6.5 Etiska principer 

I vår studie har vi förhållit oss till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2002) vilket bygger på fyra olika huvudkrav. Det första kravet heter informationskravet 

och innefattar att forskarens uppgift är att informera deltagarna om studien och dess 

syfte. Forskaren skall också ta upp vilka villkor som deltagaren har inom studien det vill 

säga att deltagare skall vara medveten om att de kan avbryta samarbetet när som helst 

under arbetets gång. Det ska tydligt framgå för deltagaren vad forskningen går ut på, så 

att det inte sker missförstånd mellan forskaren och deltagaren. Det andra kravet är 

samtyckeskravet vilket handlar om att forskaren skall få ett godkännande antingen 

muntligt eller skriftligt. Om deltagarna är under 15år eller har etisk känslig karaktär 

skall vårdnadshavare samtycke finnas med. Medverkande skall känna att det är okej att 

avbryta eller tacka nej utan att det skall påverka dem negativt(a.a.). 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och där skall forskaren spara personuppgifter 

så att obehöriga inte kan ta del av dem samt att uppgifterna ska vara anonyma och det 

skall inte gå att lista ut identiteten på deltagaren i redovisningen av resultatet. Kravet 

handlar om frågor som berör sekretess och offentlighet. Det sista kravet benämns 

nyttjandekravet, och innebär att de underlag man fått fram i sin forskning endast skall 

användas i vetenskapligt syfte samt inte lånas ut till eller visas för andra. Deltagarna 

skall även få ta del av studien och resultatet på sitt eget deltagande (a.a.).      
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7 Resultat 
I detta kapitel kommer vi redovisa vår empiri som baseras på det vi har sett genom 

observationer samt förskollärans egna ord genom intervjuer. Vi har valt att använda 

fiktiva namn på avdelningarna samt intervjupersonerna. Namnen är uppdelade i 

bokstavsordning från A-D där avdelningen och intervjupersonen tillhör samma bokstav. 

Utifrån vårt syfte har vi delat upp vårt resultat i olika teman, estetikens utrymme, 

betydelse, pedagogernas kunskap om de estetiska uttrycksformerna samt hur 

pedagogerna använder sig av de estetiska uttrycksformerna i verksamheten. Vi har delat 

in estetikens utrymme i underrubriker för att uppmärksamma varje estetisk uttrycksform 

var för sig och avsikten med detta är att se om alla uttrycksformerna uppmärksammas 

på samma sätt eller i lika stor utsträckning. 

   

7.1 Estetikens utrymme och användning i verksamheten 

På samtliga förskolor såg vi att det fanns estetik men det uttryckts på olika sätt. 

Estetiska uttrycksformer fanns både i styrda aktiviteter och i den fria leken som 

pedagogerna uttrycker det. I veckoplaneringen hade alla förskolor fasta dagar där fokus 

låg på bild, musik och rörelse till exempel varje fredag har vi sångsamling. För att 

uppmärksamma detta har vi valt att ta ut några händelser från varje förskola.  
 
7.1.1 Musik i fria leken 

På avdelningen Ankan såg vi genom våra observationer musiken uttryckas i den fria 

leken genom barn som sjöng samtidigt som de pusslade och ritade. Pedagogen fångade 

barnens sång och sjöng med vilket ledde till att flera barn deltog i aktiviteten. Barnen 

som ritade började sjunga på låten ”The Fox” samtidigt började barnen göra rörelse till 

sången. Pedagogen tog tillvara på barnens intresse genom att ta fram datorn och visa 

musikvideon ”The Fox”. Barnen sjunger med samtidigt som de härmar rörelserna på 

musikvideon. Barnen börjar också fundera på vilken roll i musikvideon de ska vara, ett 

barn utropar ”jag är räven”. Efter att ha tittat två gånger på musikvideon stänger 

pedagogen av datorn och säger ”man kan ju inte titta hela tiden” varpå ett barn svarar 

”jo, det kan man”.  

 

På avdelningen Björnen övade barnen till julspelet under tiden de vuxna sysslade med 

andra förberedelser inför julspelet. På avdelningen Citronfjärilen observerades inte 

musik under den fria leken. Däremot under intervjun förklarade Camilla hur musiken 

uttrycks på följande sätt:  

 
Musik har vi i varje grupp, det planerar vi i vår grupp och det 

är mycket fritt och de har mycket dans och sång som de själva 

vill ha. Ni har sett att vi har det gula rummet och där inne är det 

en cd-spelare och vi har massor med cd-skivor med musik och 

sådant och de väljer själva vad de vill ha för musik, och där är 

det fritt. Sen har vi mycket i grupperna och då är det mer styrd 

sådär, då är det sånger med rörelser och sådana saker. 

 

På Daggmasken kunde vi i utemiljön se att pedagogen involverade sången på olika 

språk i barnens sandbakande genom att låtsas att någon hade födelsedag. Inne på 

Daggmasken använde pedagogerna bakgrundsmusik under tiden barnen lekte i ett stort 

lekrum och barnen rörde sig fritt till musiken. I rummet fanns det tillgång till piano där 

en pedagog satt och spelade tillsammans med ett barn. En annan pedagog och spelade 

gitarr under tiden barnen lekte fritt i rummet. 
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7.1.2 Musik i planerad aktivitet 

I den planerade gymnastikaktiviteten kunde vi på Ankan se att pedagogerna använde sig 

av musik i uppvärmningen som bestod av ”MiniRöris3”. Barnen fick i takt till musiken 

röra sig beroende på hur rösten instruerade på skivan. På Björnen övade hela 

barngruppen på julspelet under samlingen, sittandes i ring. Pedagogerna styrde denna 

aktivitet från början till slut där barnen fick öva replikerna och sångerna. Avdelningen 

Citronfjärilen hade storsamling där barnen övade på sitt kommande luciatåg. I vissa av 

sångerna ville barnen göra rörelser men blev stoppade då pedagogerna förklarade att det 

inte skulle förekomma några rörelser i luciatåget. Avdelningen Daggmasken hade två 

samlingar där musiken förekom däremot användes gitarren bara vid ett av dessa 

tillfällen. 

 

Pedagogerna från samtliga avdelningar beskrev att de dagligen använde sig av musik i 

samlingen och att de en gång i veckan hade sångsamling med hela förskolan. Tre 

avdelningar av fyra har tillgång till gitarr där någon av pedagogerna kan spela vilket de 

hävdar gynnar verksamheten. Under intervjun med Berit beskrev hon hur de använder 

musiken i verksamheten: 

 
Musik har vi ju. En pedagog i arbetslaget spelar gitarr, men vi 

andra klarar ju att ha samling ändå och sjunga, men det blir 

alltid lite lättare och roligare när man har gitarr. Det blir lite 

annat så och vi har gitarren framme varje dag tror jag och 

sjunger gör man ju varje dag också på olika sätt.     

 
7.1.3 Bild i fria leken  

På samtliga avdelningar kunde vi se att alla hade läsvila efter lunch där barnen själva 

fick välja böcker. Det återkom även att barnen på de olika avdelningarna ritade, målade 

och klippte. Vi kunde även se att det förekom mycket konstruktionslekar där de byggde 

med klossar, Lego med mera. I den fria leken användes ”Play doh” lera på avdelningen 

Ankan och Björnen. I en händelse på Ankan hämtade ett barn färgglada pinnar som 

barnet använda sig av i degen detta stoppade pedagogen och barnet fick ta ut pinnarna 

ur degen. Pedagogen förklarade att degen inte stelnar och därför bör pinnarna användas 

i en annan deg. På Björnen började några barn tillverka flätor i ateljén med olika garner 

som de själva hade tillgång till. Barnen fick stöd av pedagogen under processen och 

pedagogen lät barnen knyta ihop fläta själva. 

 

Ett barn på Citronfjärilen satt och pusslade och bjöd in en kompis att hjälpa till med 

pusslet då avbröt en pedagog och sade till att barnet som ville hjälpa sin kompis fick gå 

och hämta ett eget pussel istället. Pedagogen berättade för barnen att de kan pussla på 

egen hand. Ett annat barn har suttit och klippt ut olika bitar av ett papper då pedagogen 

frågade barnet vad bitarna ska vara till berättade barnet att de skulle slängas. Pedagogen 

fångade barnets skapande och frågade om bitarna kunde användas till att göra ett julkort 

istället. När barnet klistrat färdigt satte barnet upp julkortet bland de andra och sade 

högt ”nu är det färdigt” men pedagogen som tidigare fångat barnet, var då i ett annat 

rum och hörde inte. Pedagogen som återkom frågade barnet vart kortet tog vägen och 

undrade om barnet ville att de tillsammans ska skriva namnet på kortet. Efter att ha 

skrivit namnet sade pedagogen till barnet ”när ateljén är ledig kan du gå in och sätta 

glitter på ditt julkort, för är inte färdigt”. Barnet och pedagogen gick in tillsammans i 

ateljén och satte dit glitter och placerade bland de andra julkorten. Camilla förklarade 

bildens utrymme: 
… bild, formen och färger har vi både i grupperna och i den 

fria tiden eller den fria leken som man kallar det. Man kallar 
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det för fri lek men det är inte alltid lek utan ibland är det sådana 

aktiviteter som dom är sugna på. Så vi har både och, både 

schemalagd och när vi jobbar med tema så jobbar vi från deras 

intresse om man säger så. 

 

Daggmasken hade i den fria leken olika sätt att använda bilder på. Barnen hade tillgång 

till Ipads där de fick spela spel under en viss tid för att det skulle bli rättvist. Det var 

pedagogerna som hade valt ut spelen som fanns tillgängliga på ipaden. En annan 

situation som uppstod var när pedagogen frågade om barnen ville bygga en raket i lego 

och de började bygga. Efter en stund säger pedagogen ”Kolla det liknar en katt om man 

vänder på den. Jag gör nog en katt istället för en raket” och så visade pedagogen 

barnen hur det liknade en katt. På eftermiddagen satt två barn och målade med 

vattenfärger tillsammans med en pedagog. Plötsligt utbrast ett barn ”titta det blev lila 

när jag målar blått över rosa”, pedagogen fångad upp situationen och skriv ner vad 

barnet hade sagt och sätter in i barnets portfolie och samtidigt berättar pedagogen vad 

hon skrivit för barnet. 

 
7.1.4 Bild i planerad aktivitet 

I samlingen på avdelningen Ankan hade ett barn fått i uppdrag att ta med sig olika saker 

som började på första bokstaven i barnets namn. Barnet visade upp innehållet i påsen 

och pedagogerna ställde öppna frågor till barnen. Avdelningen Björnen delade in 

barngruppen i tre olika grupper, där två av grupperna var inne och skulle ha skapande 

och en grupp var ute. I ena gruppen hade pedagogen planerat att barnen skulle göra 

ljuslyktor av glasburkar. Barnen fick först kavla ut en deg som de sedan tryckte ut olika 

figurer med hjälp av pepparkaksformar. Figurerna skulle torka för att sedan limmas fast 

på glasburken. Under tiden barnen tillverkade sin ljuslykta tog ett av barnen en 

tuschpenna och målade på degen. Pedagogen upptäckte och sade ”Det var inte okej” 

och sedan tar hon bort pennan. Ett annat barn ville inte tillverka sin ljuslyckta men 

pedagogen sa till barnet att sitta kvar och skapa flera figuren fast barnet kände sig färdig 

med de två figurer barnet hade tillverkat. Pedagogen satte sig sedan hos barnet som inte 

hade gjort sina figurer färdiga. I samlingen på avdelningen Citronfjärilen började 

pedagogerna med att de visade upp ett schema som bestod av bilder där barnet tydligt 

kunde se hur dagen ser ut. Dagens planerade aktivitet var att barnen skulle göra tomtar 

inne i ateljén och att det skulle vara två barn i taget som fick måla resten av barnen hade 

fri lek. Inne i ateljén visade pedagogen upp en färdig tomte så som barnens slutresultat 

skulle se ut. Barnen målade en pinne med röd färg som skulle symbolisera kroppen på 

tomten.  

 

Daggmaskens pedagoger har låtit barnen rita gubbar på bakplåtspapper som sedan blev 

en mall till deras pepparkakor. Barnen fick hjälp av pedagogerna att skära ut sin egen 

gubbe och sedan fick de lägga på glasyr med hjälp från pedagogen. När pepparkakorna 

var klara hängdes de upp i en gren som fanns i taket över bordet. Den andra planerade 

aktiviteten var samling där pedagogen berättade flanosagor för barnen. Under intervjun 

berättade Doris att bilden kom till uttryck på detta sätt i deras verksamhet. 

 

I intervjuerna framkom det att någon dag i veckan har pedagogerna planerat aktiviteter 

med bild samt att man ständigt skapade på olika sätt. På avdelningen Björnen förklarade 

Berit att de arbetar utifrån teman och att det då passar bra att använda material beroende 

på valt tema. Doris beskrev aktiviteter där de brukar använda sig av olika 

sinnesstämningar genom att barnen får måla till klassisk musik.   
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7.1.5 Drama i fria leken  

På samtliga avdelningar har vi sett att dramat kommer in i den fria leken och att det 

används både i inne- samt utevistelsen. Barnen klev in i olika rollen som exempelvis 

”mamma, pappa och barn”, tjuv och polis, åka och handla, åka till tivoli. Under 

dramatiseringen använde barnen sig av utklädningskläder. På avdelningen Ankan lekte 

barnen ”hunden och benet” tillsammans med pedagogen. Pedagogen frågade vilket djur 

barnet ville vara och fick olika förslag på djur från barnen. Pedagogen fångade det 

barnen sa och ställde följfrågan ”vad äter det djuret?” och då fick benet symbolisera 

djurens mat.  På Björnen såg vi att barnen dramatiserade när de lekte med Barbiedockor 

och riddarborgen där barn gick in i olika karaktärer i samspel med varandra. På 

Citronfjärilen var det några barn som lekte att de dukar ett bord där barnen använde sig 

av sin egen snuttefilt som duk på bordet. Barnen hämtade böcker som de använde som 

tallrikar. På Daggmaskens avdelning såg vi när två barn kom gående förbi och säger 

”här går vi som pennor”. Under observationen klädde även ett barn ut sig till spöke och 

skrämde pedagogen, som agerade rädd och levde sig in i leken.  

 
7.1.6 Drama i planerad aktivitet 

Under gymnastikpasset på avdelningen Ankan hade pedagogen byggt upp en 

hinderbana som handlade om att inte nudda golvet. Pedagogen berättade att golvet är 

vatten och att det finns hajar i vattnet. För att starta hinderbanan sa pedagogen ”Jag tar 

på mig stövlarna så går ni upp på land”. På avdelningen Björnen kunde vi se att 

pedagogerna tillsammans med barnen övade inför julspelet i samlingen. Några barn 

hade en roll där de skulle säga några repliker. En annan aktivitet var julkalendern där 

det varje dag kom olika karaktärer från en dörr som barnen fick knacka på.  För att välja 

vem som skulle knacka på dörren skapade pedagogen en situation där en fiktiv fågel 

viskade vilka som skulle gå och knacka på. På avdelningarna Citronfjärilen och 

Daggmasken kunde vi inte se några planerade aktiviteter som innehöll drama. 

 

På avdelningarna arbetar de på olika sätt med drama men de känner att drama behövs få 

mer utrymme i verksamheten. Berit beskrev att på avdelningen Björnen brukar de arbeta 

med drama:  

 
Vi personal brukar spela teater för barnen massor med olika 

gamla sagor och vi blandar in aktuella ämnen i och vi kan 

ändra lite genus och sådant där, det behöver inte vara 

prinsessan på ärten det kan bli prinsen på ärten istället eller så 

leker prinsessan med verktygslådan och sådan där. Ibland 

spelar vi bara en teater eller så är det någon lättare som dom 

som dom kan spela sen efter oss då, att vi låter dom sitta kvar 

och så får några gå fram åt gången så spelar dom. 
 

7.1.7 Rörelse i fria leken  

På de olika avdelningarna kommer rörelsen till uttryck i den fria leken genom att barnen 

sändigt rörde sig både i inne- och utemiljön. Utomhus var det mycket fysiska aktiviteter 

där barnen sprang, cyklade, lekte bollekar och övriga lekar. Inomhus var det mycket 

lugnare lekar där rörelsen användes när barnen lekte rollekar, skapade, byggde med 

mera.  

 
7.1.8 Rörelse i planerad aktivitet 

I den planerade aktiviteten förekom det gymnastik och på förskolorna berättas att de 

gick till närliggande skola där förskolan får använda gymnastiksalen. Pedagogerna 

beskriver rörelsens betydelse på olika sätt. Anita beskrev rörelse på följande sätt att på 
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”tisdagarna har vi alltid gympa, rörelse. Nu testade vi förra veckan inte nudda golv och 

det tyckte dom var jättekul.” Berit på avdelningen Björnen beskrev att det är viktigt med 

rörelse och att det uttrycks både inne och i utemiljön då de tillsammans leker olika 

lekar. Pedagogen Camilla på avdelningen Citronfjärilen berättade hur de arbetar med 

rörelse på följande sätt: 

 
Dom stora barnen som går sista året dom har idrott i skolan, så 

vi går med dom till närliggande skola och där har dom rörelse. 

Så det innebär jättemycket det är fysisk det ingår jättemycket, 

både gymnastik och dans och alla möjliga uppgifter. Men de 

yngre har vi här inne i huset men då har vi, när vi planerar 

verksamheten planerar vi att dom har lite det här med rörelse 

en gång i veckan så att det inte kolliderar och då har vi har 

tillgång till den stora salen.  

 

Doris beskrev hur de på avdelningen Daggmasken arbetar med rörelse. Att de använder 

sig av:   

 
…sprattelgubbe där man ska hoppa som Perks sprattelgubbe, 

olika sådana där man sjunger skakar och ruskar hela min 

kropp. När vi varit på utflykt har vi kört lite sånt rörelse då man 

går balansgång.   

 

7.2 Estetikens betydelse  

I intervjuerna har pedagogerna beskrivit begreppet estetik samt vad estetikens har för 

innebörd i verksamheten. Vi har också försökt se hur det tagit sig uttryck i 

verksamheten ur ett helhetsperspektiv.  

 
7.2.1 Begreppet estetik  

Pedagogerna beskrev vid intervjuerna att begreppet estetik har något med uttryck att 

göra och att barnen med hjälp av de estetiska uttrycksformerna får möjlighet att 

förmedla sig på olika sätt. Doris förklarade att barn kan använda kroppen som ett 

verktyg och att det blir lättare för barnet att uttrycka sig. Pedagogen Berit berättade i sin 

intervju att de estetiska uttrycksformerna ”…betyder ju jättemycket och man får in 

jättemycket i alla dom bitarna”. Camilla anser att estetik är ”…individuellt, för det som 

är estetiskt för mig kanske inte är för någon annan. Så det är lite olika det är ganska 

personligt tycker jag”.  

 
7.2.2 Estetiska uttrycksformers betydelse för förskolan 

Under intervjuerna ställdes frågan, hur skulle förskolan se ut om de estetiska 

uttrycksformerna inte fanns? Ett återkommande svar var att det skulle vara en tråkig 

förskola samt att den skulle vara kall och stel. Berit berättade under intervjun:  

 
Jag tror inte det hade varit någon förskola, dötråkigt. Jag kan 

inte tänka vad man skulle göra, sitta och spela spel kanske. Nä 

det hade varit tråkigt, det hade nog inte varit någon förskola. 

   

Camilla förklarade estetikens betydelse på följande sätt: 

 
Åhh, jättetråkig. Då tror jag att vi skulle hamna i den slags 

förskola där barnen sitter runt ett bord och att det finns en 

pedagog som styr hela tiden vad man ska göra och hur en bild 

ser ut och sådana saker. Jättetråkigt faktiskt. Jag tror inte att 

barnet skulle känna sig nöjda med sig själva för att allt som 
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ingår i det estetiska det är för att var och en ska uttrycka sig på 

om dom inte skulle finnas idag i förskolan skulle man nästan 

ha det som mall hur ett barn i 3årsåldern är men var och en är 

olika vi har 32 olika barn och personligheter och jag tycker 

man ska respektera dem som man är. Om de ämnena inte skulle 

finnas vad skulle vi vara idag, mat, fri lek och gå ut och 

komma in och så kommer mamma så går man hem. Jag skulle 

inte vilja jobba i en sådan förskola, det är så viktigt i dom 

tidigare åren men i skolan tror jag man hamnar lite grann i det 

här att man ska följa vissa mallar och allt ska vara på ett visst 

sätt, inte den här friheten som de har i den här åldern. 

 

När det handlar om hinder för utövande av de estetiska uttrycksformerna är ett argument 

att tiden inte räcker till samt att det är för stora barngrupper och för lite personal. Anita 

ansåg att ett hinder kan vara att man inte har tillgång till lokalerna utan att de 

gemensamma utrymmena är upptagna. Både Berit och Anita tog upp materialet som ett 

hinder då det kan bli dyrt att beställa mycket material. Däremot berättade Berit att det 

inte behöver bli så dyrt om personalen ber föräldrarna att hjälpa till med material som 

exempelvis toalettrullar, glasflaskor, konservburkar med mera.  

 

Pedagogerna såg stora möjligheter med de estetiska uttrycksformerna och menade att 

med hjälp av dem kan barnen förmedla sig och hitta egna sätt att uttrycka sig på. Doris 

såg möjligheten att kunna fånga alla barnen genom de estetiska uttrycksformerna.  

Camilla såg möjligheteten att utveckla barnens självkänsla och lära barnen hur de ska 

vara mot varandra. Hon såg även att när barnen använder de estetiska uttrycksformerna 

kan pedagogerna få in andra ämnen som matematik, naturkunskap med mera. Berit sa 

att: 

 
… om det finns problem med något barn eller nått sådan där 

kan man ju använda sig av drama är ju väldigt bra då eller att 

man har problem i barngruppen om någon är utanför eller att 

någon mår dåligt kan man väva in det i någon teater, vi har kört 

sådan här teater där man inte har något färdigt slut utan stoppar 

mitt i så kan det till exempel var att Alfons slog lillkillen, hur 

ska vi göra för att det ska bli ett bra slut på den här sagan så får 

dom komma med idéer och sen fortsätter  vi spelar dom säger 

då. Just drama är ju bra på det att man kan liksom få in att dom 

ser det på ett annat sätt, när man ser någon annan mår dåligt så 

är det lättare av att man har sådant i gruppen.  

 

Genom att ha besökt de olika förskolorna har vi fått möjlighet att se hur estetiken tar 

form i miljön. Musiken hade vi svårt att se avtryck från. På någon avdelning fanns det 

musikrum där barnen hade tillgång till Cd-spelare och piano. Bild som exempelvis 

färger, former, material, tekningar och bilder på väggarna såg vi överallt. På samtliga 

avdelningar fanns det tillgång till att klä ut sig och på så sätt kom dramat in i miljön. 

Rörelsen bjöds in till på olika sätt då avdelningarna hade olika lokaler samt hur 

pedagogerna hade begränsat utrymmet på grund av hur de möblerat. Några förskolor 

hade stora ytor som inbjuder barnen till röra på sig fritt och detta bidrog till högre 

ljudnivå till skillnad på de mindre lokalerna där barnen lekte på ett lugnare sätt.  

  

7.3 Pedagogernas kunskap om de estetiska uttrycksformerna 

I intervjuerna med de olika pedagogerna har det kommit fram olika svar när det gäller 

kunskap om de olika estetiska uttrycksformerna. Ett återkommande svar hos deltagarna 

var att de inte anser att det behövs någon särskild kunskap, däremot berättade deltagarna 
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att det behövs andra egenskaper. Berit beskrev vad en pedagog behöver för att kunna 

arbeta med de estetiska uttrycken:  

 
Jag tror inte det är sådär viktigt det man lärde sig i skolan 

sådana saker som hur man trycker en fjäril som vi gjorde utan 

det är väll mer att man vågar testa kanske, att man kanske får 

lite tid att prova lite själv till exempel det här vill jag testa och 

det här gör jag med barnen sen. Ja att man vågar liksom man 

får inte alltid ha dom här kraven på sig att allt blir bra utan att 

vissa kan misslyckas, oj den här uppgiften var inte så bra men 

då gör jag den inte igen. Det kan inte alltid bli bra ju, flexibel 

är viktigt och så märker man att barnen inte är intresserade men 

då kanske bara det var jag som ville göra det här och då har 

man ju också kommit fel.  

 

Camilla uppmärksammade att det behövs: 

 
… lika mycket som dom andra ämnena, precis lika mycket som 

att man går på mattelekar och sådant och att man behöver 

förnya sig hela tiden, för annars blir det lätt att det bli mindra, 

mindre, mindre. Att folk kanske tröttnar så det kräver ganska 

mycket att man ska skapa om man ska skapa krävs det att man 

har ganska bra stämning i gruppen bland pedagogerna och 

pedagogerna och barnen också. Så kunskap i sig räcker inte, 

man kan gå på hur många kurser som dom skickar dig på bild, 

form, musik men om du inte känner för det då hjälper det inte 

så det är inte bara den här kunskapen, det är mycket annat som 

räknas också. 

 

Doris påpekade att pedagogen: 

 
... behöver lite självförtroende för att man ska våga. Man 

behöver också en bra personalgrupp där man känner sig trygg, 

man vågar göra bort sig inför varandra och våga spela ut eller 

så. Att man är öppensinnig, vågar prova olika saker och inte 

vara rädd för nya grejer. 

 

7.4 Sammanfattning 

De olika estetiska uttrycksformerna ges lite olika uttrymme i förskolans verksamhet. 

Musik har inte varit framträdnande i barnens lek även om der förekommit inslag av 

sång i den fria leken. Detta har dock varit mera framträdande i de av vuxna styrda 

luciaövningarna.Det som framträder är bild/skapande där barnen ofta ses utföra någon 

form av skapande och vilket också stimuleras av de vuxna. Vi har även sett styrda 

bild/skapande aktiviteter genom planerade julpyssel. När det gäller rörelse är det 

framträdande utifrån att barnen är i ständig rörelse men här ser vi att mijön påverkar hur 

barnen ges möjlighet att röra sig. Dama är också något som sker i framför allt den fria 

leken men vi har också sett exempel på drama utifrån att det snart är jul och det övas på 

olika engagemang. 

  

När det gäller estetikens betydelse i verksamheten såg vi att miljön gjorde det möjligt 

för barnen att uttrycka sig estetiskt på olika sätt mer eller mindre framträdande. I de fria 

aktiviteterna var bildskapande och rörelse det som framträdde. Drama hade barnen 

tillgång till genom utklädningskläder och leksaker som stimulerade dramatisering och 

fantasi. Musik var inte lika tydligt även om miljön gjorde det möjligt för barnen att be 

om material för få tillgång till musik via inspelade cdskivor. Resultatet visar att de olika 
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uttrycksformerna oftast uttrycktes var för sig och att det inte framträdde någon 

samverkan mellan dem. inte heller pedagogerna uttyckte i intervjuerna att de använde 

dem i samspel med varandra utan de berättade att de gjorde olika saker olika 

veckodagar. 

 

Pedagogerna beskrev behovet av estetiska uttrycksformer som stort och kan inte tänka 

sig en förskola utan dem.  

När det gäller deras egen kompetens så gav de uttryck för att det inte behövs någon 

särskild kompetens utan det räckte med att vara intresserad och våga prova olika saker. 

En av pedagogerna ger uttryckte att det krävs självförtroende för att våga prova. 

  



  
 

25 

 

 

8 Analys 
Vi kommer i detta avsnitt att koppla samman empiri och teori som vi sedan ställer i 

relation till vårt syfte. Vi har utifrån observationer och intervjuer sett olika former på 

hur de estetiska uttrycksformerna används i verksamheten samt vilket utrymme de ges 

på de olika förskolorna. Syftet med vår studie är också att undersöka vilken kompetens 

som pedagogerna anser behövs inom de olika estetiska uttrycksformerna. Vi kommer 

också att lägga vikt på Vygotskijs samt Lindqvist tankar inom de olika estetiska 

uttrycksformerna. Vi har valt att använda samma rubriker resultatet som i analysen.  

 

8.1 Estetikens utrymme och användning i verksamheten 

I resultatet beskriver vi en händelse där barnen sjunger på låten ”The Fox” där 

pedagogen tar vara på tillfället och visar upp videon på internet för barnen. Lindqvist 

(1996) menar att arbetssättet baseras på en samverkan mellan kultur och lek. Det 

teoretiska och estetiska samarbetar och de berikar och hänger samman med barnens lek. 

I pedagogiken används drama, litteratur, pedagogik, musik, rörelse och bild. I denna 

situation tar pedagogen vara på barnens kultur som i detta fall är populärkulturen, det 

vill säga använder sig av modern musik utifrån barnens intresse. Det som dock sker är 

att pedagogen begränsar barnens möjlighet att lyssna många gånger, vilket vi då tolkar 

som att pedagogen inte ger barnen möjlighet till att utveckla samverkan mellan kultur 

och lek.  

 

På avdelningarna får barnen möjlighet att skapa. Pedagogerna anser att det är viktigt att 

låta barnen skapa fritt. Däremot blir barnen styrda och hämmade i sitt skapande bland 

annat på avdelningen Citronfjärilen fick barnen arbeta med endast en färg, där 

pedagogen redan bestämt hur det färdiga resultatet skulle se ut. Lindqvist (1996) 

beskriver att det är viktigt att som pedagog vara medforskare i skapandets process vilket 

i sin tur leder till att processen utvecklas. Inne i ateljén visade pedagogen upp en färdig 

tomte så som barnens slutresultat skulle se ut. Barnen fick måla en pinne med röd färg 

som skulle symbolisera tomtens kropp. I resultatet tar vi även upp en annan händelse 

när barnen gjorde pepparkaksgubbar. I händelsen framträder ett annat sätt att se på 

skapandet, här är vägen till resultatet det viktigaste inte själva resultatet gentemot vad 

som kom fram i ateljén där barnen skulle skapa en tomte med hjälp av pinnar.  Detta 

kan kopplas till både Lindqvists (1996) och Vygotskijs (1995) tankar då de anser att 

själva processen är viktigare än resultatet. När barn gestaltar genom olika 

skapandeprocesser som bygger på barnens egen erfarenhet och tankar utvecklas deras 

lärande. Barnet ges möjlighet att använda tidigare erfarenheter för att bygga vidare på 

sitt lärande. I de båda situationerna ser vi två olika sätt att möta barnens kreativitet. 

 

Vygotskij (1995) beskriver att det är viktigt att barnen känner trygghet och att barnen 

bör känna tilltro till sin egen förmåga samt att pedagogen är medveten om att barnet 

skapar för sin egen skull inte bara för att uppnå ett färdigt resultat (a.a.). I en 

observation när ett barn sitter och klipper ut olika bitar av ett papper frågar pedagogen 

vad bitarna ska användas till och barnet berättar att de ska slängas, pedagogen erbjuder 

barnet att göra ett julkort istället för att det slängs. Händelsen avslutas med att 

pedagogen säger till barnet ”när ateljén är ledig kan du gå in och sätta glitter på ditt 

julkort, för det är inte färdigt”. Pedagogens roll är att skapa tryggheten genom att låta 

barnet själv bestämma över sitt skapande för att i sin tur kunna känna sig stolt och 

genom det kreativa arbetet få betydelse för sin utveckling samt mognad (Vygotskij, 

1995). I detta exempel tolkar vi pedagogernas agerande först som att det ger barnen 
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möjlighet att skapa något eget av sina pappersbitar men sedan bestämmer den vuxne hur 

det färdiga resultatet ska se ut vilket gör att vi undrar över om pedagogen var medveten 

om barnets självbestämmande och lust att skapa samt om pedagogens fokus var på 

barnets process eller det färdiga resultatet.  

   

En händelse från avdelningen Björnen när barnen tillverkar en ljuslykta tar ett av barnen 

en tuschpenna och målar på degen som de tillverkar olika figurer i. Pedagogen 

upptäcker och säger ”Det var inte okej” och sedan tar hon bort pennan. I denna 

händelse tolkar vi det som att pedagogen hämmar barnets skapandeprocss. Vygotskij 

(1995) påpekar att det är viktigt att barnen fångas av olika intressen till att skapa att det 

inte bara handlar om att pröva och utforska materialet utan fokus på att få ett färdigt 

resultat. Även i observationen på avdelningen Ankan framkommer att ett barn i den fria 

leken hämtat färgglada pinnar som barnet sedan placerar i sin deg. När pedagogen 

upptäckte barnets skapande stoppas barnet och får ta ut pinnarna från degen. Pedagogen 

förklarar för barnet att den degen inte stelnar utan att barnet får använda pinnarna i en 

annan deg som stelnar. Vygotskij (a.a.) hävdar att betydelsen av att skapa ett verk 

bygger på att ge barnet möjlighet att vara med i hela processen från tanke till att få se 

hur sitt verk har tagit form under processen. Det handlar också om barnets 

fantasiutveckling som sedan följer med hela livet. Med hjälp av skapandet får barnet 

möjlighet att utveckla sin emotionella sida där betydelsen bygger på att fånga barnets 

intresse för skapandet. I de båda exempeln ser vi att barnen inte ges möjlighet till 

erfarenhetesutveckling utifrån sig själv.   

 

Under observationerna får vi ta del av lekens möjligheter och hur barnen använder den.  

Dramaleken ”mamma, pappa och barn” återkommer i observationerna där barnen 

dramatiserar olika roller. Lindqvist (1996) förklarar att barnen genom leken iscensätter 

sina erfarenheter både på distans och med inlevelse och detta gör att barnen utvecklar 

sin medvetenhet om sin omvärld. I leken kan verkligheten ses från olika utgångspunkter 

och tillsammans med barnen kan pedagogerna skapa en verklighet som barnen kan 

hantera och på så sätt se den ur ett annat perspektiv (a.a.). Även Vygotskij (1995) anser 

att i leken iscensätter barnen det som de redan har sett och upplevt. I leken klär även 

barnen ut sig och författaren belyser att härmning också spelar en viktig roll. Barnen tar 

efter vad de har sett och hört av vuxna i deras närvaro vilket återspeglas i leken (a.a.). 

En situation som uppmärksammar detta fångades i observationerna när två barn 

kommer gåendes förbi och säger ”här går vi som pennor”. Vygotskij (1995) menar att 

då barnen skapar lektillfällen utifrån sina erfarenheter och genom att använda sin 

kreativitet kan barnen leva ut sina intressen genom leken. I den här leken tolkar vi 

barnens agerande som att de prövade att gestalta något känt på ett för dem annorlunda 

sätt. 

 

Vygotskij (1995) benämner att om pedagogen utgår ifrån barnens fantasi i deras lek 

leder det i sin tur till att barnen känner sig trygga samt att de i leken kan återskapa sina 

tidigare erfarenheter. När barnen får utgå ifrån sin fantasi skapar leken nya dimensioner 

genom att barnen tillåts att vara kreativa, vågar utgå ifrån sig själva och kommer med 

olika förslag istället för att bara återskapa något som de tidigare har sett eller upplevt. 

Detta tänk bidrar till att gamla tankar sättas ihop med nya tankar för att bilda en helhet 

vilket är grunden för allt skapande. I den fria leken fångade pedagogerna barnens fantasi 

och det såg vi tydligt på avdelningen Ankan där barnen fick använda sin fantasi när de 

lekte ”hunden och benet” tillsammans med pedagogen. Lindqvist (1996) anser att 

pedagogens roll inom det lekpedagogiska arbetssättet är att vara en medforskare, då 

pedagogerna ofta behöver delta och att det i sin tur gör att leken utvecklas. 
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I det lekpedagogiska arbetssättet arbetar pedagogerna med teman som baseras på de 

estetiska uttrycksformerna och skapar ett samspel mellan dem, då de används för att 

komplettera varandra och inte arbeta separat med musik, drama, bild och rörelse. Ett 

tematiskt arbete kan utveckla barnens lek och pedagogerna behöver ta vara på barnens 

intresse (Lindqvist, 1996). På avdelningen Björnen berättade pedagogerna att de 

använde sig av dramatisering för att lösa konflikter och stora frågor. Leken kan hjälpa 

barnen att lösa konflikter samt skapa trygghet i gruppen och att genom leken arbetar 

med känslor och situationer som berör barnen och att de kan relatera till tidigare 

erfarenheter (a.a.). Det kan också kopplas till när Berit berättar att pedagogerna kan 

använda dramat som en tillgång till en tryggare barngrupp.   

 

När pedagogerna gestaltar/dramatiserar något för barnen är det viktigt att föra en 

kommunikation med barnen så de känner sig delaktiga.Om barnen i denna 

kommunikation kommer in på ett annat spår behöver den vuxne vara flexibel och följa 

det nya spåret. Det innebär att som pedagog inte följa den egna berättelsen till punkt och 

prickar, utan ha en handlingslinje så att man inte tappar spåret helt. När pedagogerna ger 

barnen utrymme att delta i dramat ska de inte ges givna repliker utan ge barnet spelrum 

vilket kan skapa upplevelse och få betydelse för barnets fantasi och inlevelseförmåga. 

Det är däremot viktigt att de ges stöd från pedagogerna (Lindqvist 1996). På samlingen 

övade barnen tillsammans inför julspelet med styrning av pedagogerna. Några barn hade 

en roll där de skulle säga några repliker. Lindqvist (1996) menar att barnen tar till sig 

dramat på ett annat sätt genom att delta och detta uppnås inte om barnen bara tittar på en 

teater utan att vara aktiva i teatern. Vi ser kanske inte övningen till julspelet som en 

gestaltning där barnen får leva i ett rollspel och påverka utgången. Julspelet kanske 

snarare handlar om att reproducera något som någon annan har uttryckt och skulle i 

högre grad kunna tolkas som teater. 

 

Pedagogen hade byggt upp en hinderbana under gympasset som innebar att inte nudda 

golvet. Pedagogen berättade/dramatiserade att golvet är vatten och att det finns hajar i 

vattnet. För att starta hinderbanan säger pedagogen ”Jag tar på mig stövlarna, så går ni 

upp på land” Vygotskij (enligt Strandberg, 2006) förklarar att leken utvecklar barnet 

förmågan att skapa sin egen omvärld. I sin egen omvärld utvecklar barnet också sin 

relation till sin omvärld samt relationen till sig själv. I leken får barnet också möjlighet 

att öva på att göra medvetna val. Det bygger på att barnet får styra sin egen lek samt 

förhålla sig till sina egna regler. Det är också viktigt att komma ihåg att det är barnet 

själv som styr leken inte leken som styr barnet, utan leken utvecklar barnet ett samspel 

med sig själv. I leken får också barnet pröva på vem det är samt vem det är på väg att 

bli. I ”intenuddagolvet leken” övar barnen sin relation till omgivningen och sig själv 

genom att ta ställning till vilken väg de ska välja för att akta sig för hajarna. Barnen övar 

sig i att lära känna sin egen kropp i denna lek och barnen utmanar sig själv så att de 

vågar klättra på ett nytt ställe och en ny plats.  

 

8.2 Estetikens betydelse 

Vygotskij (1995) jämför den skapande processen med ett barns födsel och menar att det 

som vi väljer att kalla för skapande är dramatiken från ett barns födelseakt som 

resulterar till ett livslång lärande av ett barns utveckling. Det handlar också om de inre 

och yttre sinnesintrycken som är grunden för våra erfarenheter. I barnens 

skapandeprocess hämtar barn intryck från det som de ser och hör. Pedagoger beskriver 

att begreppet estetik har något med uttryck att göra och att barnen med de estetiska 

uttrycksformerna får möjlighet att förmedla sig på olika sätt. Doris förklarade att barn 
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kan använda kroppen som ett verktyg och att det blir lättare för barnet att uttrycka sig. 

Säljö (2010) skriver att kommunikation kan ge möjlighet att uttrycka oss på olika sätt 

för varandra och de språkliga verktygen hjälper oss att organisera vår omvärld. 

 

Pedagogen Berit berättade i sin intervju att de estetiska uttrycksformerna ”… betyder ju 

jättemycket och man får in jättemycket i alla dom bitarna”. Camilla ansåg att estetik är 

”… individuellt, för det som är estetiskt för mig kanske inte är för någon annan. Så det 

är lite olika det är ganska personligt tycker jag”. Säljö (2010) skriver om 

kommunikation med inriktning på det talande språket. Att samtala med andra 

människor är det som ligger till grund för vårt tänkande. Författarna uttrycker så kallade 

högre funktioner som bygger på tänkandet, fantasi, förmågan att minnas på ett 

avancerade sätt samt estetiska uttryckssätt. Språket är vår vägvisare i allt vi gör. 

Författarna förklarar också en annan viktig del när det handlar om kommunikation att 

det är med hjälp av det talade och skrivna språket som vi kan kommunicera med vår 

omvärld samt skapa en förståelse för våra medmänniskor. Det pedagogerna ger uttryck 

för tolkar vi som att de menar att de estetiska uttryckssätten är viktiga för barnens 

utveckling och tänkande. Vi ser också att pedagogerna beskriver det som en individuell 

utveckling. I exemplet där den vuxne lyssnade på ”the fox” kommunicerade pedagogen 

utifrån barnens intresse och tänkande vilket kan ha bidragit till att deras kommunikation 

utvecklades. Däremot menar vi att när barnen inte fick lov att pussla tillsammans var 

pedagogerna inte närvarande i barnens språkutveckling och lärande utan hämmade deras 

möjlighet till kommunikation i denna situation.  

 

Lindqvist (1996) anser att de estetiska uttrycksformerna skapar ett samspel mellan de 

olika uttrycksformerna, då de används för att komplettera varandra och inte arbeta 

separat med musik, drama, bild och rörelse. I resultatet gav pedagogerna ett 

återkommande svar, att det skulle vara en tråkig förskola samt att den skulle vara kall 

och stel utan de estetiska uttrycksformerna. Vygotskij (1995) hävdar att det är viktigt att 

utöka barnens erfarenheter, om vårt mål är att skapa en stadig grund inom de estetiska 

uttrycksformerna samt i verksamheten. Camilla berättar i sin intervju att om vi inte hade 

haft de estetiska uttrycksformerna om de inte skulle finnas hade förskolan sett helt 

annorlunda ut, då förskolan bara skulle bestå av rutiner som exempelvis mat, sova, 

hämtning/lämning med mera. Pedagogerna talade om de estetiska uttrycksformerna på 

ett sätt som vi kan relatera till Lindqvist (1996) lekpedagogiska arbete där alla utgör en 

helhet och är länkande i varandra. Författaren menar att barnet tillägnar sig kunskap 

genom exempelvis upplevelser som i sin tur ger barnen olika erfarenheter. Utifrån 

upplevelserna blir det lättare för barnet att ta till sig verkligenhet som sin tur blir mer 

betydelsefull och effektivare för barnets fantasi.  

 

8.3 Pedagogernas kunskap om de estetiska uttrycksformerna 

Ett återkommande svar hos deltagarna vara att de inte anser att någon kunskap behövs, 

däremot berättar deltagarna att det behövs andra erfarenheter. Vygotskij (enligt Hwang 

& Nilsson 2003) lägger stor vikt på den proximala utvecklingszonen som bygger på att 

ligga ett steg före, men inte för långt bort från barnets nuvarande utveckling. Det 

handlar om att som vuxen utmana barnet så de får känna på olika krav som barnet klarar 

av samt blir utmanad på sin nivå men det handlar också om att som vuxen vara ett stöd 

för barnet så att de får testa på sina olika förmågor.  

 

Den proximala utvecklingen bygger också på att se samband mellan vad barnet kan göra 

på egen hand samt vad de kan åstadkomma tillsammans med en vuxen som har större 
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erfarenheter. Att som vuxen väcka intresse hos barnet genom att ställa öppna frågor. Det 

är också viktigt som vuxen att inte komma med några lösningar. För en vuxen är det 

viktigt att tänka på att hela tiden hålla barnets intresse vid liv detta görs för att barnet 

inte ska tröttna, tappa fokus samt hänga upp sig på detaljer (Vygotskij enligt Hwang & 

Nilsson 2003). I intervjun berättar Berit att hon förklarar att det är viktigt att som  

pedagog få utforska och våga testa nya saker. Det vill säga att pedagogen inte behöver 

någon kunskap inom de estetiska uttrycksformerna. Vygotskij (enligt Strandberg 2006) 

menar att vara spontan i vissa sammanhang, leder till att kunskap tar sig i uttryck på 

olika sätt. Det är också viktigt att tänka på att kunskap inte bara ska uppfattas som något 

som sitter fast i huvudet, som i sin tur ska uttryckas i ett samtal. Utan att samtalet är en 

kunskapsprocess i sig. I oberservationen på avdelningen Citronfjärillen ser vi att 

pedagogen utmanar barnet att göra mera av sina pappersbitar vilket vi kan tolka som att 

pedagogen vill utmana barnet i sin utveckling. Det som sedan händer är att pedagogen 

bestämmer vad barnet ska göra och från tar barnets möjlighet att fatta egna beslut 

pedagogen strävar efter att bibehålla barnets skapande intresse.  

 

Vygotskij (enligt Hwang & Nilsson 2003) lägger vikt vid att barnet ingår i ett socialt 

och kulturellt sammanhang genom att ta till sig kunskap om världen. Han klargör också 

att barns utveckling skall bygga på barns sociala förmåga.  En av pedagogerna anser det 

är viktigt att vara ”öppensinnig, vågar prova olika saker och inte vara rädd för nya 

grejer”. Camilla berättar i sin intervju att det krävs en bra stämning i arbetslaget också 

att man behöver mer erfarenheter än kunskap. Hwang & Nilsson (2003) förklarar, för att 

förstå barnets olika problem hur de hanterar samt tolkar dem är viktigt för att ge barnen 

de rätta verktygen med andra ord ett språk. Språket ger barn möjlighet att släppa 

situationen här och nu lägger större fokus på framtiden samt vilken riktning den ska 

styras. Språket öppnar upp dörrar för barnet att delta i sociala sammanhang exempelvis 

att i ett samtal med andra barn skapa samtal och en inre dialog som handlar om att 

barnet får tillfället att tänka samt resonera med sig själv. Genom att resonera med sig 

själv utvecklas också tänkandet. Pedagogerna uttryckte inte något om detta men vi 

menar att vi kunde se att barnen skapade dialoger med varandra som gjorde att de kunde 

delta i ett socialt sammanhang och på det sättet utvecklas språkligt.   
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9 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi slutligen att diskutera resultatet från analysen mot våra egna 

tankar och åsikter för att få svar på våra frågeställningar. Vi kommer också att koppla 

diskussionen till tidigare forskning samt bakgrund. I metodiskussionen för vi ett 

resonemang runt vårt metodval och avslutar sedan med fortsatt forskning.  

 

9.1 Resultatdiskussion 

Vi kommer i under denna rubrik att diskutera de tankar som har väckts under studiens 

gång.  Vi kommer också att koppla våra tankar till det som framkommit i analysen.  

 
9.2.1 Estetikens utrymme i förskolan  

Det vi har sett med hjälp av observationer är att etetikens utrymme har varierat mellan 

avdelningarna som vi har besökt. Även deras arbetssätt har sett olika ut, vilket vi tror 

beror på att pedagogerna på de olika avdelningarna har ett varierat intresse för de 

estetiska uttrycksformerna. Arbetslagen är väldigt olika och därför ser verksamheterna 

olika ut. Vi anser att det är viktigt i ett arbetslag att vara sammansvetsade när det 

handlar om de estetiska uttrycksformerna och att arbetslaget strävar mot samma mål. 

Detta ser vi en brist på i vårt resultat där pedagogerna har olika syn på estetikens 

utrymme. Vi kan också koppla detta till att pedagogerna besitter olika kunskaper inom 

estetiken vilket i sin tur påverkar användningen av de estetiska uttrycksformerna. Vi har 

även under insamlingen av vår empiri sett att pedagogerna arbetar på ett visst sätt men i 

intervjuerna har det framkommit att de beskrivit arbetet på ett annat sätt än vi sett. Detta 

tror vi kan bero på att pedagogerna i arbetslaget tänker olika och ser olika på estetik 

eller att de vill visa sig från sin bästa sida samt visa att de aktivt arbetar med estetik i 

förskolan. Det vi kan tolka utifrån observationerna är att utrymmet gällande de estetiska 

uttrycksformerna används i verksamheten men att de får olika utrymme beroende på 

vilka som arbetar på förskolan.  

 

Under vår studie har vi sett att drama har kommit till uttryck mest i den fria leken 

genom olika rollekar som barnen gestaltat. Detta anser vi beror på att barnen själva får 

bestämma vilken roll som de vill gestalta samt att de vågar spela ut då pedagogen inte 

har synpunkter på hur dramat kommer till uttryck. Vi tror att en anledning till att dramat 

syns mest i den fria leken kan vara att pedagogerna finner det obehagligt att dramatisera 

och att det i sin tur påverkar barnens inställning till drama. Vi kan i observationerna se 

att barnen gärna använder drama i leken och därför väcks det tankar hos oss om varför 

dramat inte tas till vara på i den planerade aktiviteten, då det är naturligt för barnen att 

dramatisera. Utifån ett lekpedagogiskt arbetet används dramatiserning som ett verktyg 

och Lindqvist (1996) menar att det är viktigt att barnen får vara delaktiga i 

dramatiseringen för att barnen ska utvecklas. Musiken ser vi mest i den styrda 

aktiviteten där pedagogerna har bestämt vad barnen ska sjunga och det kan exempelvis 

ses under samlingen. Musik handlar precis som drama om att prestera samt att barn och 

pedagog är i centrum. Vi ställer oss frågan hur det kan komma sig att pedagogerna inte 

tar vara på barnens vilja att dramatiser i de planerade aktiviteterna där musiken får 

större utrymme. Som vi ser det ställer både drama och musik förväntningar  på att 

prestera och agera men är det då enklare eller mindre iögonfallande att sjunga än att 

dramatisera? 

 

 

Rörelse ser vi både i den styrda aktiviteten och i den fria leken. När det gäller den styrda 

aktiviteten sker rörelsaktiviteten utifrån pedagogernas tankar om hur den ska planeras 
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och genomföras. Den fria leken genomsyras av rörelse och skapar en helhet i den fria 

leken. Däremot ser rörelsen olika ut beroende på om barnen är inne eller ute. Ericsson 

(2013) anser att som pedagog är det viktigt att tänka på att göra större rörelse än vad 

man är van vid för att underlätta för barnen och ge möjlighet till förståelse. I utemiljön 

använder sig barnen av större och friare rörelse än vad barnen gör inomhus då rörelsen 

är mindre och begränsade. Därför är det en fördel att förskolorna har tillgång till 

grymnastiksal där barnen kan få möjlighet utnyttja hela sin rörelseförmåga.  

 

När det handlar om bild har vi sett att de kommer till uttryck både genom den styrda 

aktiviteten samt i den fria leken. I den styrda aktiviteten är det utifrån pedagogernas 

tankar och idéer som genomsyrar vad barnen ska skapa. I den fria leken är det barnen 

själva som bestämmer  vad de vill skapa samt att barnen visar en spontanitet till att 

skapa. Utifrån observationerna har vi också sett att materialet har haft stor betydelse och 

Cuero (2008) förklarar i sin avhandling att den estetiska miljön har stor påverkan för att 

de ska kunna ske ett lärande. Genom att pedagogerna har materialet framme anser vi att 

det uppmuntrar barnen till att skapa med de olika estetiska uttrycken. Det skapar 

öppenhet och positiv atmosfär i verksamheten och barnen känner sig trygga samt att de 

får utlopp för sina känslor. Det är också viktigt att tänka på att utöka utrymmet, samt 

som pedagog våga tänka utanför ramarna när det handlar om estetiken i förskolan och 

ge barnen möjlighet att följa upp nya vägar. Pedagogen bör vara medveten om sitt 

förhållningssätt gentemot barnens skapande. Under observationerna såg vi att barnen 

hade ett stort behov av att bli bekräftade av en vuxen vilket vi anser att barnen inte fick 

tillräckligt av för att uppfylla barnets behov. Det är viktigt att ge barn bekräftelse i sitt 

skapande för att det ska öppna upp nya vägar för barnen att ta.     

 

När det handlar om utrymmet i förskolan har vi sett och hört från pedagogerna att de 

estetiska uttrycksformerna ofta delas upp var för sig och att det sker omedvetet men 

också i vissa fall medvetet. Att arbeta separat med de estetiska uttrycksformerna innebär 

att skapandet delas upp på olika dagar som exempelvis på tisdagar bild, fredagar 

sångsamling och onsdagar gympa/rörelse. Utifrån våra erfarenheter och Lindgvist 

(1996) finns det möjligheter att skapa ett helhetsperspektiv som handlar om att barnen 

får en förförståelse om de olika estetiska uttrycksformerna och att de tillsammans bildar 

en helhet vilka är beroende av varandra. Genom att använda många olika sätt att 

uttrycka sig anser Weissenrieder (2008) att barnen får större möjlighet att bli hörda. Vi 

vill påpeka att de estetiska uttrycksformerna ska genomsyra verksamheten i allt som 

sker och det är då viktigt att vi pedagoger är medvetna och tar tillvara på barnens 

intressen för de estetiska uttrycken. Levin (2012) belyser att det är viktigt att 

pedagogens roll bygger på att tillägna barnen material och information som i sin tur 

utvecklar barnens kunskap och förståelse. Paulsen (1996) menar att i de estetiska 

uttrycksformerna kan även barnen uppfatta sina känslor samt ta till sig olika intryck från 

omvärlden.  

 
9.2.2 Estetikens betydelse i förskolan 

De estetiska uttrycksformerna ska ses som ett redskap för att barn kan utveckla sig 

själva och därför är det viktigt att använda dem i förskolans verksamhet. Vi anser att det 

är viktigt att använda redskapen tillsammans då de stärker varandra och bildar en helhet. 

Pulsen (1996) skriver att barnen utvecklar sin personlighet samt skapar en tro på sig 

själv som individ och för att kunna göra det behöver barnens skapande tas på allvar av 

pedagogerna. I observationerna har vi sett att barnen stoppas i sitt skapande. Är det då 

så att det i sin tur kan leda till att barnens utveckling och personlighet begränsas stället 

vi oss frågande till om pedagogernas kunskap om estetiska uttryckssätt är tillräckliga? 
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Lpfö 98 rev. 2010 (Skolverket, 2011) lägger stor vikt vid de estetiska uttrycksformerna 

då de bidrar till barns utveckling och lärande. Det är då viktigt att pedagogerna 

använder estetiken som en tillgång i det pedagogiska arbetet där det handlar om att ta 

tillvara på barnens utveckling och utveckla den. Där deras kunskap ska vara sådan att de 

kan utmana barnen i överrensstämmelse med Vygotskijs (enligt Hwang & Nilsson 

2003) proximala utvecklingszon. 

 

Pedagogerna beskriver i intervjuerna att estetiken har stor betydelse för om vi inte hade 

haft de olika estetiska uttrycksformerna hade det inte varit någon verksamhet. Vi håller 

med pedagogerna från våra intervjuer att estetiken har en viktig roll i förskolans 

verksamhet. I våra observationer har vi sett att förskolans miljö består av de estetiska 

uttrycken ett exempel på detta kan vara bild, där förskolan tar till vara på barnens 

skapande genom att sätta upp dessa bilder på väggarna i verksamheten. Därför ställer vi 

oss kritiskt mot förskollärarutbildningen där utrymmet för estetik minskar. Vi har i 

miljön sett att barnen har olika tillgång till materialet vilket vi tror kan påverka barnens 

skapande. På förskolorna fanns det material framme som inbjöd till bild, drama och 

rörelse. Däremot fanns det bara tillgång för barnen att själva lyssna på musik på en 

förskola. En fråga som har väckts hos oss är att det alltid finns utklädnings kläder, 

pennor och papper, material som inbjuder till rörelse på barnens nivå, det vi sällan ser är 

att det finns tillgång till instrument och cd-spealer som barnen fritt kan använda.   

 

Under observationerna såg vi vissa situationer där pedagogerna i arbetslaget hade olika 

syn gällande estetikens betydelse. Detta väckte starka tankar om hur barn skall bemötas 

i sitt skapande. Pedagogerna fokuserade mycket på själva resultatet istället för 

processen. Barnen kom på nya sätt att skapa men pedagogerna tog inte tillvara på deras 

”nya vägar” utan stoppade barnen i deras utforskande. Vygotskij (1995) skriver att det 

är viktigt att pedagogerna lägger fokuset på processen då barnen skapar för sin egen 

skull och inte för någon annans. Vi har tidigare nämnt händelserna pepparkakssbakandet 

och tillverkningen av tomtar där pedagogerna har två olika sätt att använda barns 

skapande. I tomtetillverkningen var resultatet i fokus till skillnad från pepparkaksbaket 

där själva processen var i centrum och där barnen fick en uppgift utan att pedagogerna 

hade ett förväntat resultat. Vi kan då som observatörer undra vad det fanns för tanke 

bakom vissa planerade aktiviteter. Var det för barnens eller för pedagogernas skull eller 

var det för att verksamheten skulle visa upp ett resultat?  

 
9.2.3 Kompetens inom de estetiska uttrycksformerna 

I intervjuerna har det framkommit att pedagogerna anser att det inte behövs någon 

kunskap gällande de estetiska uttrycksformerna i utbildningen utan att blivande 

förskollärare istället behöver mycket erfarenheter. Antal–Lundström (2006) förklarar att 

kompetens innebär att pedagogerna behöver kunskap om olika metoder för att kunna 

tillfredställa barnens olika behov. Författaren beskriver att med de estetiska 

uttrycksformerna kan barn och pedagoger kommunicera  utan ett verbalt språk. Vi anser 

att författaren tydligt synliggör att det är viktigt att ha kunskap om de estetiska 

uttrycksformerna då vi möter olika barn i vår kommande yrkesroll. Vi anser även att det 

är en fördel att ha ett intresse för de estetiska uttrycksformerna och detta samstämmer 

med pedagogerna i intervjuerna. Om pedagogen har kunskap i grunden skapar det  en 

trygghet i utövandet av de estetiska uttrycksformerna. En av pedagogerna berättar att 

hon i sin utbildning inte hade nytta av att lära sig hur hon skulle gör olika saker utan att 

hon skulle velat lära sig att testa nya saker och få utrymme till att experimentera sig 

fram. För att kunna utveckla sin kompetens skriver Maltén (1995) att det är viktigt att 

pedagogen vill utveckla ny kunskap. Författaren belyser att pedagoger även behöver ha 
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färdigheter i många olika estetiska uttryck. I intervjuerna har det framkommit att, utan 

de estetiska uttrycksformerna hade det inte funnits en verksamhet vilket vi tolkar som 

att de estetiska uttrycksformerna ses som väldigt centrala och viktiga. Däremot 

beskriver de att blivande förskollärare inte behöver någon kunskap inom estetik utan 

enbart erfarenhet. Det gör att vi då ställer oss frågan hur förskolans pedagoger, utan 

kunskap genom studier och erfarenhetsbaserad kompetens, men med egen erfarenhet, 

lyckas utmana och möta barnen i deras proximala utvecklingszon? 

    

Vi har under vår utbildning fått olika kunskaper samt erfarenheter som består både av 

teori och praktik. Utifrån det pedagogerna säger känner vi att det är för lite kunskap om 

de estetiska uttrycksformerna i utbildningen då vi anser att det är en stor del av 

förskolans verksamhet. Då pedagogerna förklarar att det är viktigt att ha erfarenheter 

inom estetiken, bör det ges större utrymme i den verksamhetsförlagda utbildningen där 

den blivande förskolläraren kan öva och skapa sig erfarenheter. Vi hävdar däremot att 

utan någon kunskap kan vi inte skapa oss erfarenheter då vi menar att det behöver en 

stadig kunskapsgrund för att kunna känna trygghet i utövandet av dem. Maltén (1995) 

tar upp att en viktig del av utbildningen är att pedagogerna behöver lära sig att reflektera 

och problematisera teorin och praktiken.   

 

9.2 Metoddiskussion 

Vi har under studien använt oss av observationer samt intervjuer för att få en helhet av 

estetikens utrymme och dess betydelse. Då vi både ville veta vad pedagogen ansåg samt 

hur de arbetade blev det relevant att använda sig av observationer och intervjuer. Vi 

hade ingen tidigare relation till förskollärarna eftersom vi inte kände pedagogerna sen 

innan. Fördelen med att inte ha någon relation till pedagogerna är att vi känner att vi får 

ett pålitligare resultat. En annan fördel är också att vi inte lämnade ut intervjuguiden 

innan själva intervjun skulle genomföras eftersom vi utvecklade frågorna under 

intervjun utifrån det vi hade sett vid observationerna.  

 

Genom att göra observationer har vi fått ett tydligt resultat på hur de estetiska 

uttrycksformerna tar form i verksamheten samt hur pedagogerna agerar i samspel med 

barnen. En annan fördel med att använda observationer i kombination med intervjuer är 

att vi som forskare får möjlighet att besöka förskolan och få en tydligare förståelse. 

Däremot kan det vara en nackdel i intervjuerna eftersom pedagogerna kanske inte ger så 

utförliga svar då de är medvetna om att vi vet hur miljön ser ut. 

 

Nackdelar med observationerna är att både personal och barn är väldigt nyfikna på vad 

vi gör där och vill gärna ta kontakt med oss. En annan nackdel kan också vara att som 

observatör ta ställning till oförberedda frågor där vi känner oss obekväma. Om 

pedagogerna vill ta del av vårt observationsschema kan detta uppfattas som negativt då 

vi har skrivit ner våra tankar om det som vi har uppmärksammat under observations 

tillfälle. Anteckningarna i observationen kan i sin tur tas på fel sätt och pedagogerna 

kanske känner sig kränkta i sin yrkesroll, men det kan också ses som positiv kritik då 

pedagogerna har möjlighet att förklarar och förändra sitt tankesätt. Nackdelen med att 

inte ha en relation till pedagogerna kan innebära att de känner sig otrygga under 

intervjutillfället och känner att de måste prestera. Under intervjuerna och 

observationerna valde vi båda att delta och det kan då uppfattas som att pedagogen 

känner sig i underläge. En annan nackdel kan vara att pedagogerna känner sig iakttagna 

när vi observerar. Pedagogerna var måna om att visa upp sin verksamhet utifrån sin 

bästa sida och detta kan i sin tur påverka observationens resultat och att vi som 

observatörer tolkar en felaktig bild av verksamheten.  
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Hermeneutiska perspektiv handlar om att tolka vårt resultat. Det vi tolkar behöver inte 

betyda att den tolkning vi gjort är den korrekta. Det är då viktigt för oss som forskare att 

vara medvetna om det under arbetets gång. Har forskaren en relation till förskolorna kan 

tolkningen påverkas av tidigare erfarenheter därför anser vi att det var en fördel att 

kontakta förskolor som vi inte haft kontakt med sen tidigare. Vårt resultat hade kanske 

sett annorlunda ut om vi bara använt oss av intervjuer eller bara observationer. Fördelen 

är att vi fick en inblick i verksamheten och kunde ställa det i relation till hur 

pedagogerna beskrev den.  

 

Syftet med vår metod var att utifrån observationerna ställa frågor i intervjun om 

händelserna som uppstod. Detta kan i sin tur ha påverkart vårt resultat då vi inte visste 

bakomliggande tanke hos pedagogen. För att få ett annat resultat i observationerna 

skulle vi valt färre förskolor och deltagit under en längre tid, då förskolorna arbetar med 

olika estetiska uttrycksformer på olika dagar, men detta var inte genomförbart då vi 

hade begränsad tid på arbetet. Vi kan också ställa oss frågan vad som hänt om vi filmat 

verksamheten och haft det som utgångspunkt vid vårt samtal med pedagogerna. Vad 

hade hänt om vi tillsammans med pedagogerna kunnat analysera olika situationer och 

på det sättet fört ett resonemang kring det som framträdde i filmen?  

 
9.3 Fortsatt forskning 

Under vår studie har vi sett olika sätt att använda estetiken i verksamheten och under 

studiens gång har nya tankar väckts hos oss vilket i sin tur kan leda till fortsatt 

forskning. 

 

Fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur man arbetar på olika förskolor 

med profilering utifrån de estetiska uttrycksformerna som musik-, bild-, drama- och 

rörelseprofil. Studien bör då ske fortlöpa under en längre tid på varje förskola för att 

verkligen kunna se hur verksamheten framträder under en längre tid. 

 

En annan intressant aspekt skulle kunna vara att studera enbart den fria lekens estetik. 

Vi menar med detta att pedagogerna lägger fokus på planerade aktiviteter där de 

estetiska uttrycksformerna arbetas med separat och de ser inte skapandet i den fria leken 

där uttrycksformerna i hög grad samspelar med varandra.  

 

Pedagogerna i studien anser inte att kunskap är viktigt inom de estetiska ämnena och en 

forskning kan därför vara att undersöka vilken kompetens som finns på förskolorna.Det 

skulle också vara intressant att göra utbildningsinsatser där pedagogerna får möjlighet 

att utveckla sitt estetiska kunnande för att sedan omsätta det i praktiken. Talar de då om 

estetisk kunskap på samma sätt som tidigare? 
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10  Slutord  
I vår studie har vi kommit fram till att de medverkande förskollärarna är eniga när det 

handlar om estetikens utrymme samt betydelse i förskolan. Resultatet av vår studie visar 

att utrymmet samt betydelsen är en viktig del för verksamheten, då den är uppbyggd av 

de olika estetiska uttrycksformerna. När det handlar om kunskap är förskolelärarna 

överens i sina svar då de anser att det inte behövs någon kännedom inom de estetiska 

uttrycksformerna utan det handlar om att skaffa sig erfarenheter. Förskollärarna hävdar 

även att det inte skulle vara någon riktig verksamhet utan de estetiska ämnena. 

Pedagogerna har i sina utlåtanden talat om att det är viktigt att personerna i ett arbetslag 

känner trygghet och att det ska finnas en öppenhet för att agera de estetiska 

uttrycksformerna. Om arbetslagets miljö är öppen och inbjudande kommer det i sin tur 

påverka barngruppen positivt och skapa trygghet hos barnen.     

 

Vår förhoppning med vår studie är att se estetiken som en tillgång och belysa dess 

betydelse för förskolan, då det kommit fram i intervjuerna att hela förskolans 

verksamhet bygger på de estetiska uttrycken. Vi vill också lyfta att estetiken är så 

mycket mer än ett färdigt resultat. Det är i processen som barnet utvecklar sig själv och 

skapar ny kunskap. Processen utvecklar även tron på sig själv och barnet får komma i 

kontakt med sina känslor och sitt inre jag. Vi hoppas att vår studie kommer till 

användning för såväl verksamma som blivande förskollärare men inte att förglömma 

vårdnadshavare med barn i förskolan. Med hjälp av våra intervjuer, observationer, 

litteratur samt den aktuella forskning vi har använt oss av i vår studie har vi fått en ökad 

förståelse för förskolans viktiga arbete. Vi hoppas nu att vårt arbete öppnat upp ögonen 

för estetiken i förskolans verksamhet.  
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

 

Hej! 
Vi är två studenter som studerar på lärarprogrammet vid Linnéuniversitetet med 

inriktning förskollärare. Vi håller nu på att avsluta vår utbildning och vår sista uppgift är 

att skriva ett självständigt arbete (examensarbete). Vi kommer i vårt självständiga arbete 

fokusera på estetikens betydelse samt vilket utrymme det ges i förskolans verksamhet. 

Syftet med vårt arbete är att få/skapa djupare förståelse kring hur estetiska 

uttrycksformer samt estetiska läroprocesser kommer till uttryck i förskolans 

verksamhet. 

Vår metod kommer vara observationer och intervjuer. Genom observationen vill vi se 

hur en dag på er förskola ser ut. Det är viktigt att göra det så vardagligt som möjligt. 

Någon dag efter vårt besök återkommer vi för att samtala med en förskollärare på 

avdelningen där observationen ägt rum. Intervjun beräknas att ta ca 1 timme. 

Vi följer de forskningsetiska principerna CODEX och försäkrar att ni kommer vara helt 

anonyma i vårt arbete. Materialet kommer endast att användas i vårt arbete och 

intervjusvaren samt observationsresultaten kommer inte kunna kopplas till den enskild 

förskola eller person. 

Vi är tacksamma för att få göra våra observationer på din avdelning samt att du 

tar dig tid och delar med dig av din erfarenhet och dina synpunkter! 

Vår handledare Birgitta Lundbäck
1
 har tagit del av och godkänt våra tankar 

Vid frågor eller avbokning kontakta oss: 

Tel: 070-61 04 758   Mail: me222ct@student.lnu.se 

Tel: 073-65 71 764   Mail: es222di@student.lnu.se 
 

Med vänliga hälsningar 

Mikaela Eggimann & Emilie Sandberg 

  

                                                 
1
 Birgitta Lundbäck 0470 7088067 Birgitta.Lundback@lnu.se  

mailto:me222ct@student.lnu.se
mailto:es222di@student.lnu.se
mailto:Birgitta.Lundback@lnu.se
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Bilaga B Observationsschema 
 

Observationsschemat är liggande och har sex olika kategorier: 

1) Klockslag 

2) Ålder/Antal barn 

3) Händelse  

4) Pedagogens roll 

5) Estetiska uttrycksformer 

6) Övrigt 

     1 

     2 

     3 

     4 



  
 

III 

 

     5 

     6 
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Bilaga C Intervjuguide      
 

Intervjuguide 
Allmänna frågor: 

 Hur länge har du arbetet i förskolan?  

 Vilken åldersgrupp arbetar du med?  

 Vilken utbildning har du? Har du under din arbetstid gått någon fortbildning? 

 

Estetik 

 Vad betyder estetiken för dig?  

 

 Beskriv på vilket sätt ni arbetar med det vi kallar de estetiska uttrycksformerna 

rörelse, musik, bild och drama i verksamheten?  

 

  Hur mycket estetiska uttrycksformer ingick ungefär i din utbildning? 

 

 Vad finns det för kunskap om musik, drama, rörelse och bild i ert arbetslag? Är 

det någon i arbetslaget som är särskilt intresserad av drama, rörelse, bild och 

musik även privat t.ex. måla, spelar instrument? Ger det avtryck i verksamheten? 

Om ja hur ger det avtryck? 

 

 Skulle du vilja arbeta med bild, musik, drama och rörelse på något annat sätt 

mot vad ni gör idag? Om ja beskriv hur om nej motivera varför.  

 

 Vilken kompetens menar ni behövs för att utveckla de estetiska uttryckssätten? 

Kompetensutveckling? Mer resurser? 

 

 Vad ser du för möjligheter samt hinder med olika bild, musik, drama och 

rörelse? 

 

 Hur tror du att förskolan hade sett ut om bild, musik, rörelse och drama inte 

fanns?  

 

 

 

 Vill du tillägga något? 

 

  



  
 

V 

 

Bilaga D Informationsbrev till vårdnadshavare 
 

 

Till vårdnadshavare! 
Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Linnéuniversitetet och 

skriver just nu vårt examensarbete om estetik i förskolan. Vi vill informera 

dig som vårdnadshavare att vi kommer finnas på förskolan för att observera 

det som sker i verksamheten med fokus på pedagogens roll. 

Vi följer de forskningsetiska principerna CODEX och försäkrar er om att 

förskolan kommer vara helt anonym i vårt arbete. Materialet kommer 

endast att användas i vårt arbete och observationsresultaten kommer inte 

kunna kopplas till den enskilda förskolan. Fokuset i vårt arbete är 

pedagogens roll. Personalen på avdelningen har samtyckt till och godkänt 

att vi observerar det som sker i verksamheten under en dag. 

Vår handledare, Birgitta Lundbäck, har tagit del av och godkänt våra 

frågor och arbetssätt. 

Birgitta Lundbäck tel. 0470 708867 birgitta.lundback@lnu.se 

 

Vi är tacksamma för att få göra våra observationer på er avdelning. 

Har du/ni frågor, tveka inte att ta kontakt med oss: 
Tel: 070-61 04 758   Mail: me222ct@student.lnu.se 

Tel: 073-65 71 764   Mail: es222di@student.lnu.se 
 

Med vänliga hälsningar 

Emilie Sandberg och Mikaela Eggimann 
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