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Abstrakt 
 

 

Författare: Elin Bengtsson och Ida Runberg 

 

Titel: Att dansa som vinden – en studie om förskollärares uppfattning om estetiska 

lärprocesser och hur de kan uppnås. 

 

Engelsk titel: To dance like the wind – a study of preschool teachers' perceptions of 

aesthetic learning and how to reach them. 

Antal sidor: 27 

 

Denna studie handlar om hur förskollärare uppfattar estetiska lärprocesser. . 

Undersökningens syfte är att ta reda på några aktiva förskollärares uppfattning om 

estetiska lärprocesser i förskolan och hur dessa kan uppnås. Studien utgår från en 

empiriinsamling baserad på intervjuer. Intervjuerna, utifrån en kvalitativ 

forskningsansats, visar att de intervjuade förskollärarna har olika föreställningar om vad 

estetiska lärprocesser innebär. Förskollärarna använder frekvent mer eller mindre 

omedvetet arbetssätt som på olika vis kan skapa förutsättningar för estetiska 

lärprocesser. Estetiska lärprocesser kretsar främst kring de sinnliga upplevelserna och 

de erfarenheter som bildas i olika sammanhang. Förskollärarnas fokus ligger på barns 

erfarenhets- och kunskapsbildning samt deras möjlighet att utforska sin omvärld. Detta 

blir möjligt främst när förskollärarna erbjuder aktiviteter med bild, musik och drama i 

sin verksamhet (som används av samtliga intervjuade förskollärare) men resultatet visar 

även att estetiska lärprocesser inte nödvändigtvis är direkt kopplat till konstnärliga 

ämnen utan kan nås genom exempelvis experiment. De intervjuade förskollärarna 

uppmärksammar även hur de arbetar utifrån tema eller projekt, gärna i samarbete med 

kontakter som möjliggör att arbetet går vidare, till exempel teaterbesök. Förskollärarna 

ser också det viktigt att ta bort barnens prestationsångest och höja deras självkänsla. 

Avslutningsvis visar analysen att huruvida man når de estetiska lärprocesser handlar 

mycket om förskollärarnas roll och hur de väljer att forma verksamheten.  

 

 

Nyckelord 
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Tack 
Tack till våra informanter som ställde upp på intervju. Ni har inspirerat oss även 

personligt till vår kommande yrkesroll. Tack även till de lärare vi stött på under 

utbildningen som har gett oss möjlighet att bli nyfikna på och uppleva estetiska 

lärprocesser. Ett stort tack till vår handledare Gunilla, för du har gett oss stöd och hjälpt 

oss komma vidare och utveckla detta arbete. 
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1 Inledning 
Vårt intresse för att genomföra en fördjupad undersökning kring estetiska lärprocesser 

har väckts under vår verksamhetsförlagda utbildning på olika förskolor. Vår upplevelse 

är att pedagogiska verktyg som musik, drama och bild skulle kunna få större utrymme i 

verksamheten. Många gånger är förskollärarna medvetna om detta, men förklarar att 

frånvaron av de estetiska ämnena beror på den egna okunskapen. Lim (2005) skriver hur 

lärares konstnärliga litteracitet kan vara avgörande för barns erfarenhetsbildning inom 

konstnärliga ämnen. Vidare har vi upplevt att det är vanligt att skapandet i förskolan är 

“platt”, det vill säga att uttrycksformen inte leder till reflektion eller vidare fördjupning i 

arbetet. Vi har sett att barn ritar, målar bilder sjunger sånger där det viktiga med 

skapandet är den färdiga produkten snarare än processen, en process som annars kunnat 

ge en möjlighet till upplevelse och utveckling. Genom barnens aktiviteter skapas 

mening, och skapandet är samtidigt ett verktyg för lärande och kan ses som ett språk.  

 

Estetiska lärprocesser gynnar kunskapsutveckling eftersom barn får “knyta samman 

känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet” (Wiklund 

2009:20). Kunskaper binds ihop och skapar samband. Men begreppet estetiska 

lärprocesser är inte helt entydigt. När vi läser litteratur och tar del av tidigare forskning 

får vi uppfattningen av att det är svårt att definiera estetiska lärprocesser. Olika 

författare har sin uppfattning om begreppet estetiska lärprocesser som heller inte går att 

hitta i något lexikon. Det kan därför finnas flera olika föreställningar om vad begreppet 

faktiskt innebär och kan upplevas som svårdefinierat. I Läroplan för förskola -98 (rev 

2010) finns strävansmålet “att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som 

lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket 2011:10). Det finns 

också flera olika sätt att se på inlärningen kring estetiska ämnen och Lindström (2012) 

uppmärksammar fyra olika perspektiv kring detta, som vi kommer att redogöra för 

under avsnittet Tidigare forskning. Detta borde ge stora möjligheter för förskolan att 

arbeta på ett sätt som ger förutsättningar för estetiska lärprocesser, samtidigt som det 

finns stor risk att begreppet blir svårtolkat. 

 

Det vi vill undersöka är om förskollärare medvetet eller omedvetet arbetar för att främja 

estetiska lärprocesser och hur de i så fall arbetar med dessa. Vi vill ta reda på mer vad 

det finns för uppfattningar om vad estetiska lärprocesser innebär och hur förskollärare 

kan arbeta för att nå dem. Vi vill också undersöka om estetiska lärprocesser behöver ha 

en direkt koppling till bild, musik och drama som hantverk.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur förskollärare uppfattar estetiska lärprocesser samt vilken 

betydelse det får i förskoleverksamheten. De frågeställningar vi utgår ifrån är: 

 

 Hur uppfattar förskollärare estetiska lärprocesser? 

 Hur skapas förutsättningar för estetiska lärprocesser i förskolan? 

 

2 Tidigare forskning 
Nedan kommer vi att redogöra för tidigare forskning som gjorts kring estetiska 

lärprocesser och estetiska ämnen. Vi har valt att organisera forskningen utifrån olika 

teman. Samma forskning kan därför återkomma under fler rubriker. Vi har fritt översatt 
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de engelska begrepp som förekommer. De olika aspekterna innefattar estetiska 

lärprocesser för att ge klarhet i begreppet. Därefter kommer vi att redogöra för 

begreppet konstnärlig litteracitet utifrån ett lärandeperspektiv och även hur 

kunskapsbildning sker inom det konstnärliga området. Vidare synliggörs perspektiv 

kring inlärning och attityder samt den materiella utforskningen som sker i samband och 

estetiska lärprocesser med arbetet med estetiska ämnen.  

 

Estetik är ett komplext begrepp som hänger samman med konst och skapande. 

Begreppet estetik har i denna undersökning en vidare och något abstrakt betydelse som 

främst berör de upplevelser vi har i samband med både vårt eget skapande och andras. 

Thavenius menar att ”det estetiska är mer än konst, men det är också konst” (Persson & 

Thavenius 2003:15). Estetik är subjektivt och därmed svårt att definiera med en exakt 

översättning. Vi kommer därför i den mån det är möjligt att använda andra ord. I citat 

kommer dock begreppet estetik att förekomma. Estetiska ämnen, koncentrerat på 

ämnena bild, drama och musik, kommer att benämnas estetiska ämnen eftersom vi anser 

det vara ett vedertaget begrepp. 

 

 

2.1 Estetiska lärprocesser 
Estetiska lärprocesser är ett begrepp utan entydig översättning. Ericsson och Lindgren 

(2007) har skrivit en rapport utifrån det utvecklingsprojekt, pilotskoleprojektet, de haft 

kring estetiska lärprocesser i skolan. I det treåriga projektet deltog ett antal skolor i 

Värmland, och Ericsson och Lindgren (2007) har analyserat projektet. De beskriver 

begreppet estetiska lärprocesser som ett sätt att processa sinnliga upplevelser genom 

konstnärliga uttrycksformer. Dessa  uttrycksformer innefattar musik, bild och skapande 

samt drama och rörelse. Ordet estetik har sitt ursprung i grekiskans ord för ”det 

sinnliga” eller ”förnimbara” och författarna beskriver hur vår kunskapsbildning har sin 

grund i sinnesupplevelser. De beskriver begreppet estetiska lärprocesser som ”en impuls 

som utgör startpunkten i en process där sinnena och fantasin tar vid i uppbyggandet av 

en gestaltad estetisk form. Impulsen skapar motivation och drivkraft till det fortsatta 

arbetet, till gestaltningen, som i sin tur leder vidare till nya impulser och gestaltningar” 

(Ericsson & Lindgren 2007:19). Estetiska lärprocesser behöver dock inte vara kopplat 

till estetiska ämnen. Ericsson och Lindgren menar att ”den estetiska kunskapen idag 

länkas till kompetenser av en mer generell art, vilka inte nödvändigtvis kräver arbete 

med konstnärliga uttryck” (Ericsson & Lindgren 2007:15). Vad de innebär kan variera. 

 

Ett annat sätt att se på estetiska lärprocesser är den erfarenhet som barn upplever i 

samband med skapande (Lim 2005). Denna erfarenhet är kopplad till att läraren ses som 

en slags handledare vars uppgift är att uppmuntra barnen att gå vidare och djupare i sina 

skapande erfarenheter. Läraren har också ett ansvar att själv ha konstnärliga erfarenheter 

för att kunna föra dessa vidare hos barnen. Det krävs alltså en kunskap inom området 

hos läraren för att göra aktiviteter till meningsfulla erfarenheter. Det sätter även krav på 

lärarens känslomässiga engagemang och medvetenhet om vilka goda frågor som blir 

avgörande för en lärandesituation.  

 

Estetiska ämnen och perspektiv är ingen självklarhet i skola och förskola, men 

undersökningar, bland annat en undersökning genomförd av Kim och Kemple, visar att 

de kan ha en stor inverkan på oss människor. Små barn är exempelvis mer mottagliga 

för alla olika sorters musik och har inga preferenser utan reagerar på all musik. 

Förmågan att uppfatta musik har vi alltså redan från början. Musiken skulle kunna spela 

en stor roll i undervisning, men det är vanligt att lärare väljer bort det till förmån för 
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andra mer akademiska ämnen (Kim & Kemple 2011). Kim och Kemple har genomfört 

sin undersökning genom en enkät och ett antal intervjuer med lärarstudenter i sydöstra 

USA. Ericsson och Lindgren (2007) menar att estetiska ämnen inte bara innebär uttryck 

utan även hantverk kring uttrycksformerna. Hantverket är viktigare än vad som först 

framkommer, men även i författarnas undersökning har lärares synpunkter 

uppmärksammat hantverkets betydelse. Till exempel ser lärarna hantverkskunnandet 

som grundläggande för konstnärliga uttrycksformer. För lärarnas del kan brist på 

hantverkskunnande minimeras genom fortbildning. Bland barn ses leken som en viktig 

utgångspunkt för hantverksträningen. För att kunna använda sig av olika uttryckssätt 

måste barnen få prova på de olika uttrycksformerna i en öppen atmosfär för att ”lära 

känna de skilda medierna” (Ericsson & Lindgren 2007:19). De måste få chans att 

bekanta sig med dem så att de kan arbeta friare. 

 

 

2.2 Konstnärlig litteracitet 
Lim (2005) beskriver att det är viktigt att läraren har en bred konstnärlig litteracitet. 

Med detta menas att läraren ska ha god kunskap kring skapande, både teoretisk kunskap 

och praktisk kunskap. Nedan beskrivs litteracitet, eller literacypraktik, i ett bredare 

perspektiv än endast läs- och skrivkunnighetsperspektiv.  Lidberg och Säljö (2010) 

vidgar begreppet litteracitet något; det behöver inte bara handla om läs- och 

skrivkunnighet i sitt sammanhang. Det kan koncentreras till begreppet text, vilket är 

snarare något mer abstrakt än en skriven text med ord. Det handlar om att förstå sin 

omvärld och kunna ha möjlighet att påverka den. Det kallas här literacypraktiker och 

finns på olika sätt i varje undervisningssituation. Författarna menar att det är upp till 

varje lärare att förstå de literacypraktiker som förekommer i sitt ämne – även de 

estetiska ämnena. Begreppet literacypraktiker kan beskrivas såhär ”I literacypraktiken 

gestaltas ett möte mellan den text som ska behandlas eller skapas och deltagarna” 

(Lidberg & Säljö 2010:241). Även gestaltning blir här ett vidare begrepp som kan 

kopplas till estetiska lärprocesser. Det blir en fri tolkning av den enskilda läraren, men 

ger stora möjligheter, att här i samband med litteracitet kunna uppnå estetiska 

lärprocesser. 

 

 

2.3 Kunskapsbildning genom skapande 
Nedan presenteras två olika aspekter kring kunskapsbildning genom skapande, både 

gällande barns inlärning men även vilka förutsättningar lärare har. Flera olika perspektiv 

kring estetiska lärprocesser och inlärning kommer även att presenteras, både utifrån 

barnets perspektiv men även lärarens synvinkel.   

 

Barns inlärning delas in i två olika delar (Ericsson & Lindgren 2007). Den första 

handlar om den personliga utvecklingen där uttrycksförmåga och kommunikation ingår. 

Den andra delen av kunskapsbildningen innefattar hantverkskännedom och kunskap om 

fakta. Lärarens perspektiv handlar liksom barns inlärning också om kunskapsbildning, 

men här handlar det snarare om medvetenhet kring begrepp och reflektion. Lärarens 

perspektiv handlar även om hantverkskännedom. Ericsson och Lindgren (2007) menar 

att ju klarare uppfattning lärare har om begrepp och hantverk, ju större möjlighet har de 

att se kapacitet för utveckling i till exempel projekt. ”I de fall där lärarkompetens kan 

tolkas som en framgångsfaktor har den innefattat både en pedagogisk och en 

konstnärlig/estetisk kunskap, en slags ”dubbel” kompetens (Ericsson och Lindgren 

2007:185). I studien  har brister inom hantverkskunnandet i vissa fall lett till 
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misslyckanden, vilket visar på vikten av kunskap inom hantverket. Även Lindström 

(2012) menar att det finns olika perspektiv kring estetiska lärprocesser. Lindström 

räknar upp fyra olika lärstilar inom estetiska ämnen där han främst koncentrerar sig på 

slöjd och utifrån elevers skapande gör en analys. Dessa lärstilar kan anpassas till alla 

ämnen som lärs ut i samband med estetiska lärprocesser. Till dessa inlärningsstilar hör 

också olika lärstilar – hur barn lär har ett samband med hur kunskap och erfarenheter 

lärs ut. 

 

Den första inlärningsstilen handlar om Learning with (lära med) som innefattar 

integrering av de estetiska ämnena. Här handlar arbete med de estetiska ämnena inte 

bara om ett dekorativt syfte eller färdighetsövning utan har även ett vidare syfte. 

Lärarens roll är här the Advisor (Rådgivaren), som har förutbestämda resultat, som en 

given uppgift, och resultatet kan nås genom olika metoder och material. Nästa 

inlärningsstil handlar om Learning about (lära om) och har fokus på kunskap om teknik, 

konstnärer, stilar och genrer. Läraren visar det som ska göras och kan tyckas vara något 

bakåtsträvande eftersom det som ska göras redan är gjort. Lärarens roll kallas här the 

Instructor (Instruktören). Ytterligare en lärstil är Learning in (lära i) som ofta handlar 

om att uppnå läroplansmål. Det kan innebära ett sätt att uppnå visuella effekter genom 

experimentering, vilket i sig innebär ett oförutsägbart resultat. Det är viktigt att få 

kunskap och färdighet i resultatet, och lärarrollen benämns som the Facilitator 

(Underlättaren). Learning through däremot (lära genom) handlar snarare om att väcka 

tankar genom konst där reflektion, observation och uttryck är i centrum. Här kallas 

läraren the Educator (Utbildaren), där resultat är oförutsägbara och processen är viktig. 

Barnet ska få möjlighet att utveckla sin personlighet, erfarenhet, kreativitet och 

livserfarenhet (Lindström, 2012).  

 

 

2.4 Erfarenheter av skapande verksamhet och materiell utforskning 
Detta avsnitt kommer att handla om vilken roll material och utforskning generellt har 

för de estetiska lärprocesserna och det konstnärliga skapandet. Nedan kommer tre olika 

dimensioner att beskrivas – den perceptuella, den utforskande och den intellektuella 

dimensionen – och dessa har ett samband med estetiska lärprocesser.  

 

Ericsson och Lindgren (2007) tar upp faktorer kring vad som står i centrum för lärandet 

– estetiska lärprocesser i direkt kontakt med konstnärligt uttryck eller ett fokus på de 

pedagogiska verktygen. Vidare tar författarna upp att det är viktigt att inte separera den 

sinnliga upplevelsen och det praktiska uttrycket med teori och kunskap kring material 

och teknik, eftersom dessa faktorer fungerar bäst i samspel. En fördjupning inom ett 

område kan bearbetas genom olika uttrycksmedel. ”I gestaltandet synliggörs 

kunskapsinnehållet från olika perspektiv och elevers egna erfarenheter integreras med 

detta innehåll och de gör på så sätt innehållet till sitt eget” (Ericsson & Lindgren 

2007:48f). 

 

En annan aspekt kring estetiska lärprocesser är kring tre dimensioner som utgör det 

naturliga som sker i samband med skapande verksamhet (Lim2005). Den första 

aspekten är den perceptuella dimensionen. Den innefattar förmåga att vara medveten 

om omgivningen. Medvetenheten uppnås när barnen blir presenterade i miljöer i alla 

dess former som skapar förundran och därmed lägger grunden för estetiska lärprocesser. 

Den andra aspekten handlar om den utforskande dimensionen, som främst kretsar kring 

materiellt utforskande. Krav ligger på läraren att presentera de olika materialen och 

känna sig förtrogen med dessa. Först då kan läraren se möjligheter i användandet av 
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materialen. Viktigt är också att poängtera att material inte endast ses i samband med 

bild och konst, utan även i samband med andra konstnärliga uttrycksformer (Lim 2005). 

Den tredje aspekten är den intellektuella dimensionen (Lim 2005). Grundtanken med 

denna dimension handlar om att kunna låta tanke och känsla samspela men även kunna 

omskriva erfarenheter till konstnärliga uttryck. Barn ska även i denna dimension ha 

förståelse för erfarenheters innebörd som mer än känslor och uppfattningar. Författaren 

poängterar också vikten av barnens möjlighet att kunna forma sina idéer till symboliskt 

språk eller konstnärliga uttrycksformer. De olika dimensionerna fungerar bäst i 

samverkan med varandra och formar då ett meningsfullt lärande. Det skapas en 

integrerad inlärning som innebär att de estetiska lärprocesserna tillför god nytta för 

lärandet. Ett barn ska få möjlighet att se det vackra i det vardagliga livet, men även i 

samspel med andra och i material (Lim 2005).  

 

 

2.5 Inställningar och föreställningar 
Lärarens tankar om musikens roll är utgångspunkten för Kim och Kemples (2011) 

forskning. De undersökte vilka inställningar lärarstudenter för tidiga åldrar hade till 

musik, vilka föreställningar de hade om vilka för- och nackdelar som finns, samt vilka 

kunskaper lärarna hade inom musik och om det fanns något samband däremellan. 

Undersökningen genomfördes i USA och bestod både av enkäter och ett antal 

intervjuer. Studien visade att även de lärare som saknade utbildning inom området 

musik såg ämnet som viktigt i de tidiga åldrarna. De hade en positiv inställning till 

ämnet. Ju högre utbildning inom musik lärarna hade, desto viktigare ansåg de ämnet 

vara. Men en uppfattning att någonting är viktigt räcker inte för att man själv ska 

använda det. Lärarnas självförtroende inom musikanvändning varierade i studien. Vissa 

lärare ansåg musik som viktigt men valde på grund av egen osäkerhet att inte använda 

sig av det i sin verksamhet. Ämnet hamnade i skymundan inte på grund av ointresse 

utan på grund av osäkerhet (Kim & Kemple 2011). Lärarkompetens var även i Ericsson 

och Lindgrens studie (2007) en viktig faktor för framgång, utöver ledarskap, relationer, 

resurser och nätverk. 

 

 

3 Teoretiskt ramverk 
Nedan beskrivs forskning som ligger till grund för vårt resultat och vår analys. Först 

presenteras Thavenius (2003) forskning kring modest och radikal estetik. Vidare 

kommer Deweys teori om Art as experience (Dewey 1934) att presenteras, där fokus 

ligger på barnets erfarenhetsinsamling i relation till den vuxnes roll att presentera nya 

möjligheter för erfarenhetsbildning. Avslutningsvis redogörs Bamford (2006) och 

hennes forskning kring konstundervisning i världen. Tillsammans bildar denna 

forskning ett teoretiskt ramverk som ligger till grund för vår analys. Författare vars 

forskning vi tar upp i detta kapitel använder själva begreppen estetik eller estetisk. I 

citat har dessa begrepp behållits. I övrigt har vi om möjligt försökt att översätta 

begreppen till ord som i sammanhangen är lättare att förstå. Estetiska ämnen benämns 

dock fortfarande estetiska ämnen eftersom vi anser att detta är ett vanligt förekommande 

begrepp. 

 

 

3.1 Modest och radikal estetik 
Estetik är ett brett begrepp. Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) listar fyra olika 

innebörder av begreppet estetik. Den första är att estetik kan varas sinnlig kunskap som 
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handlar om att uppleva med kroppen och känslor. Den andra, Verkligheten sedd genom 

estetiska uttryck och intryck, handlar om att kunna tolka verkligheten med hjälp av 

konsten. Den tredje är Formens betydelseskapande och handlar om form. För att vi ska 

kunna förstå något måste det ha en form. Alla verksamheter har till exempel en särskild 

form, men den kan vara svår att få syn på. Den fjärde innebörden av estetik är Estetik 

som social form. Det handlar om att konst är offentligt och att skolan också borde vara 

det. Inom konsten går det att vända på föreställningar. Ett begrepp som ibland dyker 

upp i samtal om lärande är estetiska lärprocesser. Liksom med begreppet estetisk så 

råder det även med estetiska lärprocesser en oenighet om vad begreppet egentligen 

innebär.  Estetiska lärprocesser saknar en klar definition och i olika sammanhang kan 

det komma att betyda olika saker. Det kan vara ett sätt att skapa kunskap om vad som 

helst bara det på något sätt handlar om formen. Det kan också vara lärprocesser som 

använder sig av konstnärliga metoder eller konstföremål, eller lärprocesser inom det 

konstnärliga området (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003:120). 

 
Betyder ”estetiska läroprocesser” för lärare att använda konsten för att bli bättre på 

svenska, medan det för konstpedagogen betyder att se på och samtala om konst för att bli 

bättre på att se på konst? Borde det inte för båda parter, och för eleverna, betyda att 

använda alla möjliga saker och ting för att förstå angelägna frågor? 
    (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003:84). 

 

Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) ser inte estetiska lärprocesser som låsta till 

konsten. Estetiska lärprocesser handlar mindre om konsten och konstnärligt arbete, och 

mer om ett arbetssätt där reception, reflektion och analys är viktiga delar. Det handlar 

om att olika erfarenheter och tankar får möjlighet att mötas. Det är ett perspektiv på 

lärande och en del av en social praktik. Möten mellan egna erfarenheter och andra 

tiders, personers eller samhällens erfarenheter kan leda till en upplevelse eller lärprocess 

om den förändrar ens tankar. Estetiska lärprocesser handlar inte bara om att föra in 

estetiska ämnen i en verksamhet, utan om att använda konstnärliga, ifrågasättande 

perspektiv när man ser på lärprocesser. Thavenius ser gärna att lärarutbildningarna låter 

studenter använda sina erfarenheter och reflektera och vara kritiska. Blivande lärare bör 

få uppleva hur man kan använda sig av estetiska (perspektiv på) lärprocesser. ”Alla 

lärare, oavsett ämnesområde, behöver utveckla språk för sina kunskaper, sin 

kunskapssyn och sin kultursyn” (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003:65). Thavenius 

menar att estetiska lärprocesser är hela skolans angelägenhet. Han skriver att estetiska 

lärprocesser tar för lite plats i skolan (Persson & Thavenius 2003). Den finns tillfällen 

när man arbetar på ett sätt där man kan uppnå estetiska lärprocesser, men det borde 

finnas mer plats för det. Den radikala estetiken uttrycker ett ifrågasättande perspektiv 

som skulle kunna vara ett bra verktyg för barns utveckling och lärande. Skolan vågar 

ofta inte ta in barnens kultur i skolan, skolans möte med konst och kultur är modest när 

marknadsestetiken, som är populärkultur, lämnas utanför. Nedan kommer vi att 

redogöra för Thavenius definitioner av estetik och estetiska lärprocesser.   

 

Det råder olika åsikter om vilken roll estetiska lärprocesser spelar, och även om 

definitionen av vad det estetiska är. I olika sammanhang kan begreppet ha olika 

innebörd. Definitionerna kan skilja sig mycket åt och är situationsspecifika men går inte 

att applicera på andra företeelser. Det är ett problem att man alltid måste definiera 

begreppen. ”Det estetiska är mer än konst, men det är också konst” (Aulin-Gråhamn & 

Thavenius 2003:15). Det består av flera delar. Thavenius talar mycket om hur man kan 

använda det estetiska som ett verktyg men menar att det även är konst. Det ena utesluter 

inte det andra, och båda delar kan vara viktiga. Genom konst kan skolan ta sig an 

viktiga frågor från en annan utgångspunkt.  
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Kunskap utvecklas, liksom kultur, i sociala sammanhang, i möten mellan människor och 

deras olika kunskaper och erfarenheter. Kunskap handlar om förmåga att se och urskilja 

mönster och sammanhang, om relationer, förhandling och samtal. Kunskap är inte bara 

logiska fakta eller rationell analys, det handlar också om känslor, upplevelser och 

erfarenheter som måste bearbetas och bemötas och det är med estetikens hjälp känslor och 

analys kan hållas samman. Det är en viktig aspekt av det estetiska att all kunskap och all 

undervisning har en form och att formen betyder något för vad som kan bli sagt, för vad 

man kan lära sig. Därför är det viktigt att både lärare och elever får erfarenhet av olika 

uttrycksformer, de är inte utbytbara. 
    (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003:13) 

 

Estetiska lärprocesser kan vara ett verktyg för att bearbeta känslor och utveckla en 

djupare förståelse när erfarenheter kopplas samman med ny kunskap. Estetiska 

lärprocesser kan ses som något brett och allmänt eller något som är kopplat till konstens 

värld. I skolan kopplas begreppet estetik ofta till konsten – den så kallade höga konsten 

– och Thavenius frågar sig själv om det är tillräckligt. Det nyskapande saknas när man 

väljer att bara se det som konst, och därmed faller även den viktiga reflektionen bort. 

Vad är det egentligen barnen lärt sig? (Persson & Thavenius 2003). Thavenius menar att 

”Det är inget fel om de har roligt i skolan. Det är nödvändigt att de lär sig hantera olika 

estetiska uttrycksformer, om de ska kunna utnyttja de möjligheter som den radikala 

estetiken och skolan som offentlighet skulle kunna erbjuda” (Persson & Thavenius 

2003:76).  

 

Thavenius (Persson & Thavenius 2003) talar om tre olika typer av estetik. 

Marknadsestetik är påverkad av ekonomi och politik. Det handlar om populärkultur som 

företag tjänar pengar på, genom att exempelvis låta en ny film skapa en hel uppsjö av 

prylar som hör till. Marknadsestetiken kan behandlas på två sätt. Antingen avvisas det 

nya eftersom det inte tillhör ”finkulturen”, eller så tar man in den utan att egentligen 

reflektera över den. Skolan har ofta varit dålig på att ta in det som intresserar barn och 

elever. Deras kultur anses kanske inte fin nog för att tilldelas en plats i verksamheten 

som tidigare fokuserat på ”den goda kulturen”, det som anses vara bra kultur (Aulin-

Gråhamn & Thavenius 2003). Estetiken som finns i dagens skola är alldeles för 

försiktig, att den tar för liten plats och att man inte ifrågasätter den, menar Thavenius 

(Persson & Thavenius 2003). Det skulle kunna se annorlunda ut om skolan vågade 

släppa in den radikala estetiken. Skolans sätt att arbeta med konstnärliga uttryckssätt är 

modest eftersom det sker marginaliserat, hämmat och ointresserat. De får ta en liten 

plats när de skulle kunna finnas med överallt. Den modesta estetiken har svårt att öppna 

upp för nya former av konst och den tas för givet och är oreflekterad. Det finns dock 

hopp, menar Thavenius. ”Estetiken blir modest först när den inte kan förhålla sig till 

marknadsestetiken på något förnuftigt sätt och när den förlorar kontakten med estetikens 

radikala tradition” (Persson & Thavenius 2003:76). Om skolväsendet vågar använda sig 

av konst på ett mer radikalt sätt kan man nå något annat än när man använder sig av 

konst på ett mer försiktigt, modest vis.. Med radikal menas här inte att den behöver vara 

upprorisk utan att den vågar ifrågasätta och utmana (Persson & Thavenius 2003). 

 
Estetiken som social form kan utmana skolans kultur. Den öppnar skolan för diskussioner 

och dialoger, den ställer krav på hur man utvecklar sina tankar och känslor. Estetiken som 

formspråk kan utmana skolans kunskapssyn. Den sätter ett rejält frågetecken inför 

lärobokskunskapernas entydighet och förenklingar, inför färdiga och fasta kunskaper. 

Estetik i dessa betydelser är radikal därför att den har radikala anspråk och radikala 

möjligheter. 
    (Persson & Thavenius 2003:145) 
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Estetiska lärprocesser skulle kunna vara en motpol mot det teoretiska och rationella, 

genom att komma med ett ifrågasättande perspektiv. Nyfikenheten och utforskandet 

skulle kunna bidra till större kunskap genom att utmana våra invanda föreställningar. 

Genom ett sådant ifrågasättande kan vi komma att se på kunskapen ur ett annat 

perspektiv och kunna förstå saker på ett annat sätt genom att sätta in dem i ett 

sammanhang (Persson & Thavenius 2003). Den radikala estetiken ger en möjlighet att 

vara kritisk. Ofta hamnar de estetiska ämnena i skymundan medan de teoretiska får ta 

större plats. De praktisk-estetiska ämnena har en viktig roll men ligger inte högt i kurs i 

skolan trots många lärares positiva inställning till ökat arbete med denna typ av ämnen. 

I skolan glömmer man ofta att koppla samman de estetiska ämnena med elevernas 

utveckling och lärande och det hamnar vid sidan av de vanliga aktiviteterna. De 

estetiska ämnena kan ibland ses endast som ett avbrott i den vanliga verksamheten 

(Aulin-Gråhamn &  Thavenius, 2003:14). 

 

 

3.2 Art as experience 
John Dewey har flera teorier kring vad estetiska lärprocesser egentligen är. I Art as 

experience (Dewey 1934) talar han främst om den erfarenhet som sker när en människa 

får kontakt med konstnärliga eller sinnliga upplevelser. Erfarenheten bidrar till 

uppfattningen om vår omvärld och att kunna expandera den. Dewey skiljer på 

begreppen artistic och esthetic, det vill säga den konstnärliga produktionen och den 

sinnliga upplevelsen. Den avgörande skillnaden handlar om att det konstnärliga har 

produkten som målsättning. Det estetiska handlar om processen, upplevelsen och 

känslorna som berörs. ”The word ”esthetic” refers […] to experience as appreciative, 

perceiving, and enjoying” (Dewey 1934:47). Estetiken innefattar inte bara konst och 

bildskapande, utan även musik, drama, förkroppsligande och poesi. Förkroppsligande 

handlar om gestaltning men även skapande. Förkroppsligande ser Dewey som en 

avgörande faktor för att göra en upplevelse komplett. Det exempel han använder sig av 

är arkitektur, där upplevelsen av den planerade byggnaden inte nödvändigtvis blir 

lyckad som den färdiga produkten. 

 
Without emotion, there may be craftsmanship, but not art; it may be present and be intense, 

but if it is directly manifested the result is not also art. 
(Dewey 1934:69) 

 

Spontaniteten hos barn och vuxna är en viktig del i estetiska lärprocesser, framförallt 

barns närhet till lycka när det kommer till estetiska uttryck. De visar ohämmat glädje 

när de sjunger en sång medan vuxna är med återhållsamma med samma känslouttryck i 

liknande situationer. Miljö, omgivning och attityd blir då en avgörande faktor i hur 

tillåtande spontaniteten blir. En hämmande miljö, omgivning eller attityd kan bli en 

”straightaway execution of our impulsions” (Dewey 1934:59). Vad som då händer är att 

vägar till upplevelser blir hindrade. Det är viktigt att inte skilja på estetiska, praktiska 

och intellektuella aspekter. De två senare brukar ses som hindrande för det konstnärliga 

men är snarare en del av det. ”The esthetic experience – in limited sense – is thus seen 

to be inherently connected with the experience of making” (Dewey 1934:49). Däremot 

är konsten inte nödvändigtvis något som kan ändra skepnad. Till exempel är det svårt att 

uttrycka en symfoni i ord, och därmed är vissa uttrycksformer bundna till att uttryckas i 

just den formen. 
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3.3 The Wow-factor 
I 1980-talets USA övervägde många skoldistrikt att ta bort, eller åtminstone dra ner på, 

den estetiska undervisningen. ”The impact of removing the arts from the curriculum 

was felt almost immediately” (Bamford 2006:149). Akademiska resultat blev sämre 

liksom samarbetet och balansen i skolan. Lärare och elever saknade konsten och på 

1990-talet gjordes försök att återinrätta konsten i skolorna.  

 

The Wow Factor (Bamford 2006) skapades när Bamford på UNESCOS uppdrag 

genomförde en undersökning av hur konstnärliga ämnen påverkade skolresultaten runt 

om i världen. Bamford har tittat på läroplanerna för ”the Arts” runt om i världen. Det är 

svårt att hitta en bra översättning för ”Arts” som är ett vitt begrepp. I texten nedan har 

det översatts med ”konst” med innebörden olika typer av konst; bild, musik, drama, 

dans osv. Här menas alltså inte endast bildkonst, utan det har en vidare innebörd med 

alla tänkbara former av konst. Bamford har undersökt bland annat vilka ämnen som 

ingår. Läroplanen för konsterna ser liknande ut i många länder i det avseende att det 

finns representerat världen över. Vad konst innebär på olika ställen skiljer sig dock åt i 

olika kulturer. Undervisningen inom konsterna är bunden till vilken kultur man befinner 

sig i. Vad som räknas som konst i en kultur behöver inte vara det i ett annat 

sammanhang. En del kulturer har sina egna speciella konstarter som saknar 

motsvarighet på andra ställen. Teckning och musik fanns dock i de flesta läroplanerna i 

Bamfords undersökning. 

 

Estetiska lärprocesser handlar inte bara om konst utan det kan användas som en hjälp 

för att utveckla demokratiska medborgare. ”Children's artistic and creative activities can 

be used to develop the child's intelligence and democratic personality” (Bamford 

2006:30).  Konsterna har en stor roll att spela i barns och elevers upplevelse av 

undervisningen. Genom användandet av konst kan eleverna utveckla självförtroende 

och ta kontroll över sitt eget lärande. Konsterna är motiverande och ger en känsla av 

samhörighet och kan stärka kulturell medvetenhet. Det kan utveckla deras 

självuppfattning och identitet. Det kan även främja hälsa och socialt välbefinnande. 

 

Undervisning inom ett estetiskt ämne handlar om att lära sig tänka på ett visst sätt i 

varje konstform. Men det handlar inte bara om konsten, utan dessa aktiviteter kan 

dessutom ge nöjdare elever med mer positiva attityder till skolan. Bamford har sett att 

”education which uses creative and artistic pedagogies to teach all curricula – education 

through the arts – enhances overall academic attainment, reduces school disaffection 

and promotes positive cognitive transfer” (Bamford 2006:71). Wow-faktorn är känslan 

som infinner sig när barn når oväntade resultat, eller när de gör en ny konstnärlig 

upptäckt. Det är en drivkraft som påverkar barn och lärare. Konstundervisning påverkar 

barnet, inlärningsmiljön och samhället i stort. Flera undersökningar visar på sambandet 

mellan konstundervisning och skolresultat. En undersökning gjord i Singapore visade på 

ökade engelskakunskaper i en grupp som använt sig av drama under lektionerna jämfört 

med en grupp som haft mer traditionell engelskaundervisning. Elever som lärt genom 

drama var bättre på alla uppgifter i testet. 

 

De estetiska ämnenas betydelse varierar i världen och det kan vara skillnad mellan vad 

det står att utbildningen ska innehålla och vad barnen faktiskt får. Det finns flera röster 

som endast ser konsterna som roliga ämnen. I Bamfords (2006) forskning beskrivs en 

skola i Australien där det är viktigt när man arbetar med de estetiska ämnena att det är 

lätt att städa bort efteråt. Lärarmedverkan ska hållas till ett minimum, de ska lägga sig i 

så lite som möjligt.  
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Konsten hänger ihop med språk på två sätt. Dels utvecklas barns språk när de får tala 

om sina verk och dels kan konsten i sig ses som ett språk med uttryck för känslor 

(Bamford 2006). Barn har många sätt att lära på, men få av dessa uttryck tas omhand av 

vanlig skola. Det finns även olika sätt att använda sig av konsten. Det kan både vara 

både mål och medel.  

 
Education in Art implies teaching the pupils the practices and principles of the various art 

diciplines, to stimulate their critical awareness and sensitiveness and to enable them to 

construct cultural identities. Education through art implies that the art is seen as a vehicle 

for learning other subject content and a mean for teaching more general educational 

outcomes. Other subjects should hence be infused into arts education, especially social or 

cultural issues. 
    (Bamford 2006:21) 

 

Bamford nämner två olika typer av undervisning i relation till estetiska ämnen. Ett sätt 

är att undervisa i ett ämne, vilket innebär att skapa kunskap om hur dans, bild och musik 

används. Det andra sättet är undervisning genom ett ämne som innebär att använda 

estetiska ämnen som verktyg för andra ämnen. Undervisning genom estetiska ämnen är 

vanligare i lägre åldrar medan undervisning för högre åldrar främst handlar om ett 

lärande inom konsten. Bamford (2006) menar att det är viktigt att skilja dessa två sätt att 

arbeta och inte blanda ihop dem, detta eftersom båda sätten är viktiga på sitt sätt och 

behöver komplettera varandra.  

 

Det är även skillnad på utbildningsgraden hos ämneslärare som undervisar i olika 

ämnen, något som Bamford (2006) uppmärksammar. För att få undervisa i läs- och 

skrivinlärning eller matematik krävs särskild utbildning inom det fältet och de ämnena. 

Konsterna undervisas dock ofta av allmänlärare, det vill säga att många lärare som 

undervisar estetiska ämnen saknar utbildning inom de estetiska ämnena. En lärare i 

Bamfords studie var av åsikten att många allmänlärare var av uppfattningen att deras 

egna undermåliga förmåga att rita gjorde att inte kunde undervisa i bild. Bamford menar 

att det idag blir vanligare att konstnärer utan längre pedagogisk utbildning istället 

bedriver bildundervisningen. Fördelen att ha konstnärer som utbildare är att de bidrar 

med något unikt, då de skiljer sig från lärare genom att ge en annorlunda upplevelse av 

konsten. Nackdelen är att de brister i kunskap i hur undervisning bedrivs. 

 

I flera skolor där barn befinner sig i riskzonen för inlärningssvårigheter väljer lärare ofta 

att fokusera på läskunnighet. Men det har visat sig i Bamfords undersökningar att barn i  

skolor med mycket estetiska ämnen lär sig bättre och att fokus på estetiska ämnen kan 

leda till bland annat förbättrad skriv- och läskunnighet. ”There was significant and 

consistent evidence that arts-rich education contributed to improved children's 

achievement both within the arts and more generally across the education” (Bamford 

2006:104). Därför kan det vara värdefullt att satsa på de estetiska ämnena. Men 

förbättrade resultat gäller dock bara där kvaliteten är god. Undervisning av låg kvalitet 

kan nämligen försämra resultaten. Faktorer som bidrar till god undervisningskvalitet är 

utbildning, aktiva nätverk med kreativa människor både inom och utanför skolan, ett 

undersökande arbetssätt och aktivt skapande. Utställningar eller uppvisningar kan också 

vara positivt påverkande. Vidare viktiga faktorer är samarbete, diskussion och reflektion 

i en öppen och kreativ atmosfär. 

 

När barn är små används olika typer av stimuli kopplat till det sinnliga och konstnärliga 

för att underlätta lärandet. Vi sjunger och använder färgglada bilder. När vi talar med 

små barn överdriver vi gester för att det ska bli extra tydligt vad vi menar.  ”Universally 
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we are applying the arts to enhance the child's learning process. If you watch young 

children at play, you will see them naturally communicating in artistic forms” (Bamford 

2006:147). Estetiska uttrycksformer hjälper barnen i sin lärandeprocess. När de kommer 

upp i skolan blir det ofta inte så mycket konst i undervisningen. Bamford menar att 

konstundervisningen ska vara för alla. Det räcker inte att anordna skolkör eller 

skolband, inte heller att tillhandahålla undervisning endast för intresserade elever eller 

elever med talang. Alla måste få tillgång till konsten.  

 

 

4 Metod 
Arbetet har baserats på en empirisk undersökning med kvalitativ ansats utifrån 

intervjuer. Dessa intervjuer har sedan transkriberats och analyserats för att tydliggöra 

uppfattningen som förskollärare har kring estetiska lärprocesser samt hur de arbetar för 

att nå dessa. Kvalitativ metodansats, som vi har valt att använda oss av, har sin tonvikt 

på analys av det informanterna berättat under intervjuerna. Det handlar här om att tolka 

och skapa förståelse för det som förskollärarna har gett uttryck för under intervjuerna.  

Därefter kan resultatet analyseras. I en kvalitativ forskning är det viktigt att synliggöra 

processen och kunna visa hur resultat framkommer, varför det framkommer och därefter 

tolka och analysera materialet (Bryman 2002). De undersökningsmetoder som använts i 

denna undersökning för empiriinsamling är intervjuer med förskollärare från sex olika 

förskolor. Den valda intervjuformen är semi-strukturerad, där en intervjuguide 

tillämpats kring det berörda temat. I en semi-strukturerad intervju är frågorna 

förberedda, men dessa behöver inte ställas i den givna ordningen och intervjun blir mer 

likt ett samtal än en formell intervju. Frågor utöver de redan förberedda frågorna har 

också kunnat ställas, liksom följdfrågor. På så sätt har svarsformen på frågorna blivit 

helt upp till informanten. 

 

4.1 Urval 
Denna undersökning fokuserar på förskollärares uppfattningar och förskollärare har 

valts ut eftersom de enligt Läroplan för förskola (2010) har det bärande ansvaret i 

förskolans verksamhet. Sex intervjuer har genomförts på sex olika förskolor. En av 

dessa förskolor har kulturprofil. Kulturprofil i detta fall innebär att förskolan i fråga har 

tillgång till en K-märkt byggnad och har samarbete med musiklärare på kommunens 

musikskola. Tre av de sex förskollärare som intervjuas arbetar på förskolor i en mindre 

kommun och de andra tre förskollärare som valts ut arbetar i en större kommun.  

 

Vi har slumpmässigt valt ut förskolor och förskollärare och därefter skickat ut ett 

informationsbrev till de berörda där de forskningsetiska principerna står nedskrivna 

(bilaga A). Till intervjuerna har övergripande frågor i en intervjuguide (bilaga B) varit 

förberedda, och genom dessa har det varit enklare att hålla en röd tråd genom intervjun. 

Intervjuerna har blivit ljudinspelade och därefter transkriberade. Förskollärarna har inte 

valts utifrån vilken erfarenhet, kön eller ålder de har, utan slumpen har tillämpats. 

Anledningen till detta är att vid en kvalitativ studie få slumpvis utvalda förskollärare att 

medverka och därmed få ett slags stickprov i förskollärares yrkesroll. Det finns olika 

sätt att välja informanter. Ett sätt är genom ett bekvämlighetsurval, som görs 

slumpmässigt utan någon speciell planering eller baktanke, genom att fråga de personer 

som intervjuaren råkar på. Andra sätt är mer formella, där intervjuaren tar reda på 

bakgrund hos de informanter som söks och använder sig av olika medel för att nå dessa 

individer (Trost 2010). I denna undersökning har en slags blandning av dessa två sätt 

skett; förskolor har valts ut och informanter från förskolorna har slumpmässigt blivit 
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utvalda. Vi har valt förskolor genom att titta på valda kommunernas hemsidor och 

därefter ringa till olika avdelningar. Vi har i första hand frågat den som svarat i 

telefonen när vi ringde om de ville ställa upp på intervju. I några fall har respondenten 

blivit den som först svarat. I andra fall har frågan gått runt på avdelningarna eller i 

förskolans byggnad om det fanns någon som ville ställa upp på intervju. En del 

förskolor hade mycket att göra och då har vi fortsatt sökandet på andra förskolor.  

 

 

4.2 Genomförande 
Vi delade upp de sex intervjuerna, vilket innebar att vi genomförde tre intervjuer var. 

De sex genomförda intervjuerna ljudinspelades och transkriberades ord för ord. I något 

fall blev intervjun tillfälligt avbruten när det hände saker runt omkring. Det som sades i 

detta uppehåll, som inte tillhörde intervjun, transkriberades inte. I övrigt har 

intervjupersonernas utsagor skrivits ned ordagrant. En fördel med ljudinspelning var att 

intervjuaren kunde koncentrera sig på intervjun när den genomfördes istället för att 

behöva fokusera på att anteckna vad det talas om. Vid en ljudinspelning krävs 

informantens samtycke och om denne inte vill bli inspelad ska det respekteras (Bryman 

2002). Intervjuernas ljudinspelningar har sedan transkriberats. Genom att vi 

transkriberat ord för ord har intervjuaren fått ett mer verklighetsnära intervjuresultat.  

För att sedan förbättra läsbarheten av det material som vi har samlat in har vi vid några 

tillfällen rätat ut ordföljden i de citat som redovisas i kapitel Resultat. För oss var det 

viktigt att starta analysering av intervjun så snart som transkriberingen är genomförd. 

Hade vi väntat hade intrycken från mötet kunnat försvinna. Det underlättar tolkningen 

att komma ihåg situationen.  

 

I analysen gick vi igenom det transkriberade materialet från intervjuerna och sorterade 

in det under olika teman. Vi undersökte vad som kommit upp under samtalen och om 

liknande utsagor återkom hos flera av informanterna. Vi gick först igenom de intervjuer 

vi själva genomfört, för att sedan sätta oss in i det övriga materialet. Genom att urskilja 

mönster i intervjuerna kunde vi se vad som återkom i flera intervjuer. 

 

 

4.3 Metodkritik 
Bryman (2002) beskriver nackdelar med semi-strukturerade intervjuer när informanten 

efter inspelningens slut kan säga något relevant för intervjun. Detta kräver då att 

intervjuaren till exempel får transkribera detta i efterhand, eftersom det kan fungera 

sämre att sätta igång inspelningen igen. Detta var något som vi upplevde, bland annat 

när någon av informanterna visade oss runt i förskolans lokaler och berättade före och 

även efter genomförandet av själva intervjun. Vi har i studien valt att enbart utgå från 

det som sades under intervjuerna.  

 

Det är svårt att generalisera något med ett så relativt litet underlag som denna studie 

bygger på. Sex personers uppfattningar är inte representativt för en hel yrkeskår. 

Resultatet i vår studie kan visa på en allmängiltighet som kan ha bärighet i andra 

förskolepdagogiska sammanhang. Forskarens roll är avgörande för resultatet och den 

trovärdighet som undersökningen får. Vi är medvetna om att resultatet inte är objektivt, 

utan är påverkat av vår egen förförståelse.  

 

För resultatets trovärdighet har vi haft ambitionen att tydligt redovisa hur vi har gått 

tillväga. Eftersom vi i denna undersökning varit två genomförare har vi varit noggranna 
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med att gemensamt diskutera både vårt genomförande och vår tolkning. Även om vi 

varit överens om vad intervjuerna ska innehålla samt hur vi ska gå tillväga så är vi två 

individer och det kan ha gjort att intervjuerna blivit olika. Vi har dock gått igenom 

varandras intervjuer för att se om vi fått syn på något som den andra missat. I den 

aspekten kan det vara en fördel att vara två, att det finns två par ögon som kan 

synliggöra olika saker. 

 

 

4.4 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
En undersökning har högre tillförlitlighet om samma intervjufrågor ställs till samtliga 

informanter och ingenting lämnas åt slumpen. Vi har vid intervjuerna utgått från en 

intervjuguide för att samma saker ska behandlas i de olika intervjuerna. Dock är det 

viktigt att vara medveten om det faktum att tillförlitligheten är relativ (Trost 2010). 

Bryman (2002) beskriver två olika slag av tillförlitlighet i arbete med kvalitativ 

forskningsansats. Om undersökningen kan göras om igen och ge samma resultat kallas 

detta extern reliabilitet. Det är svårt i en kvalitativ undersökning att få samma resultat 

eftersom resultatet är beroende av miljö, individuella tankar och sociala relationer, men 

det är heller inte dess syfte. Den interna reliabiliteten handlar om att vi som har 

genomfört undersökningen ska vara överens om den tolkning och analys som vi har 

gjort av vårt material. I denna undersökning är det viktigt att ha detta i åtanke eftersom 

det finns två olika intervjuare som separat genomför tre intervjuer var. Vi är medvetna 

om att det inte går att vara helt objektiv, men har försökt att genomföra intervjuerna på 

samma sätt för att öka tillförlitligheten. 

 

Vi har valt frågor som vi anser vara relevanta för studien för att få så hög giltighet som 

möjligt. I denna undersökning har frågor av mer öppen karaktär använts. I kvalitativa 

intervjusammanhang där intervjuaren vill få djupare svar kring frågorna, menar Trost 

(2010) att trovärdigheten kan höjas genom de följdfrågor som ställs. Vi har haft 

möjligheten att ställa frågorna i den ordning som passar informantens respons, och även 

kunnat ställa följdfrågor i syfte att få djupare svar eller rikta frågorna åt det håll vi vill.  

 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska överväganden ska beaktas för att skydda individen och inte kränka 

integriteten. Denna undersökning har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna 

genom att informanterna fått information om intervjun innan genomförandet och de har 

i så stor utsträckning som möjligt fått den information som gör att informanten känner 

trygghet i intervjusituationen. Forskningsetiken ställer även krav på att ha informantens 

samtycke, något som vi var noga med. Detta medför en rättighet att informanten kunnat 

avgöra intervjuns längd, faktorer kring intervjun samt sina egna villkor. Detta innebär 

också att informanterna haft rättighet att kunna avbryta intervjun. Vid avbrott ska inte 

informanten bli påverkad för att återuppta intervjun, utan detta ska respekteras 

(Vetenskapsrådet 2002). Förutom att informanterna i denna undersökning innan 

intervjuerna genomfördes tagit del av i information om de forskningsetiska principerna 

har även andra åtgärder vidtagits för att garantera de medverkandes anonymitet. Vid 

belysning av citat har också informanternas tal modifierats något för att exempelvis inte 

kunna urskilja dialekter. I transkriberingen har eventuella namn på orter, personer eller 

förskolor ersatts med tecken för att identifikation ska vara omöjlig. I denna 

undersökning har vi valt att ge förskollärarna fingerade namn. 
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5 Resultat 
Nedan presenteras olika teman som har framkommit under bearbetningen av de 

genomförda intervjuerna – vilken uppfattning förskollärare har kring estetiska 

lärprocesser, erfarenheter inom konstnärliga områden, vilken materiell utforskning som 

barnen får ta del av, eventuella för- och nackdelar med att arbeta med estetiska 

uttrycksformer, samt vilka uppfattningar som finns gällande begreppet estetik hos de 

sex intervjuade förskollärarna. Främst talar förskollärarna om bild och därför kommer 

detta att genomsyra mycket av resultatet. Förskollärarna har fått fingerade namn och 

resultatet presenteras nedan utifrån den tematisering som framkommit i vår tolkning. 

 

Ulla är en förskollärare som snart ska gå i pension efter att ha arbetat i många år som 

förskollärare.  Barbro tog sin förskollärarexamen 1980 och arbetar på en förskola med 

kulturinriktning. Anita har arbetat inom förskolan i över 30 år, varav ca 20 år som 

förskollärare. Maria har arbetat i förskolan i ett par år, dessförinnan ett par år i skolan. 

Fia tog sin examen 2010 och har därmed tre års arbetserfarenhet inom förskolan. Jenny 

tog sin examen 2012.  

 

 

5.1 Estetiska lärprocesser 
Intervjuerna visar blandade resultat kring de intervjuade förskollärarnas uppfattning om 

begreppet estetiska lärprocesser. En del känner igen sig i begreppet, men kan inte 

riktigt förklara innebörden medan andra inte alls har hört talas om det. Det finns också 

några som är säkra på begreppet men ger inte den förklaring som motsvarar de teorier 

denna undersökning utgått från.  

 
”För mig är det att plocka in estetik i olika former för alla åldrar. Och alla material. Det är 

ju även leka med lera som vi gör, det är jättemycket härinne, bygga med lera och sniglar 

och ormar och bajskorvar och allt möjligt vi gör. Alltså det är allt skapande, även musik är 

estetik för mig.”  
(Barbro) 

 

De intervjuade förskollärarna talar om estetiska lärprocesser i den form att barnen får 

uppleva, utforska och ta del av verksamheten med de estetiska ämnena. Alla 

förskollärare kopplar estetiska lärprocesser till de estetiska ämnena. Alla intervjuade 

förskollärare låter barnen använda olika uttrycksformer för att undersöka olika 

företeelser. Vissa av förskollärarna arbetar mer generellt med de estetiska ämnena, det 

vill säga bild, drama och musik, medan andra fokuserar mer på ett av de estetiska 

ämnena. Inom uttrycks- och intrycksformen musik är det enligt de intervjuade 

förskollärarna vanligast att använda sig av sånger och sångsamlingar. Det finns även de 

som använder sig av olika instrument, till exempel gitarr och rytminstrument där barnen 

också får vara med och spela. Det är viktigt, menar Barbro, att låta barnen prova och 

vara med. Barnen får lära sig rytmer och takter, melodier och sånger. De barn som ofta 

får prova på att stå i centrum tycker inte det senare är något särskilt att stå på en scen 

framför många människor. Att barnen vågar stå mer i centrum är något Barbro har sett 

tydligt i sin verksamhet. Barnen där har genom åren fått bättre självkänsla och 

självförtroende och vågar mer än vad andra barn ofta gör, främst i samband med att stå i 

centrum och på scen. 

 

Förskollärarna i studien talar främst om bildskapandet. Utifrån intervjuerna verkar det 
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vara den mest vanligt förekommande uttrycksformen i planerade förskoleverksamheter. 

Det är något som alla förskollärare använder sig av i barnens skapande och 

upptäckande. Det är mest förekommande i de yngsta åldrarna i förskolan, 1-3 år. 

Samtliga förskollärare ser konstnärliga ämnen som en naturlig del i verksamheten. Som 

en nackdel lyfter Barbro att om barnen ritar av något verkligt objekt, ett angivet och 

verkligt motiv, kan prestationsångest komma fram bland vissa barn.  

 
”Och så kan det ju vara, just det med nackdelar ibland att ’jag kan inte’, för då ser de det 

framför sig att det ska vara exakt. Ja, det kan ju vara när det händer ibland att man ritar av 

någonting. Så kan ju en del barn, när det ligger någonting där och vi säger att ni kan få måla 

den på pappret, då kan ju en del bli, ’jag kan inte’. Då får man jobba med det och få dem till 

att bli nöjda, för man vill ju inte att de ska känna att man ’misslyckas, misslyckas, 

misslyckas’ när man är fem år.” 
      (Barbro) 

 

Alla förskollärarna ser främst fördelar i att arbeta med estetiska ämnen och sinnliga 

upplevelser. Förskollärarna talar bland annat om fördelarna med att barnen får träna på 

att stå i centrum, öva upp sin självkänsla, känna att de klarar av att göra olika saker men 

också att lära känna sig själva och sin omvärld bättre. En annan uttrycksform som några 

av förskollärarna belyser är dans, vilket förekommer på flera av förskolorna. Det är flera 

av barnen som går på danslektioner och visar de danser som de har lärt sig där på 

förskolan, berättar Barbro. Då tas detta tillvara på och alla barn och vuxna får prova på 

att dansa på förskolan. Maria beskriver ett arbete när barnen sett löven blåsa omkring: 

 
”Då kan det vara liksom dans att [...] lyssna hur det låter när vi är ute och vinden... Hur låter 

vinden? Sedan kan man ta detta inomhus och dansa.”  
     (Maria) 

 

Drama, menar Barbro, är något som inte nödvändigtvis är så planerat nuförtiden. 

Mycket sker i den fria leken och det är där det ska tas tillvara på. I förskolans vardag 

sker mycket drama i den fria leken, främst rollspel, menar flera förskollärare. Inför jul 

klädde Fia ut sig till tomte under hela december månad för att få barnens upplevelse av 

tomten på själva julafton att bli mindre traumatisk. Det är viktigt, säger flera 

förskollärare, att kunna bjuda på sig själva inför barnen. Anita arbetar gärna med drama. 

Det kan vara i form av dramalekar eller fantasisagor. Jenny berättar hur hon tillsammans 

med barnen i leken försöker föra in gestaltning och fantasi och att det kan ses som 

drama.  
                    

“Ååh, nu åker vi ut här och åker lite bil!” och så helt plötsligt vi ska stanna och mata 

hästarna, sedan så helt plötsligt så är det fiskar på golvet: “Åh, vi slänger ner och matar 

dem!” Lite så att gestalta och våga gå in i leken, våga vara någon annan. Och just den här 

fantasin att försöka bejaka den och... Jaa. Och det är så roligt med för sedan så kan de 

komma någon annan dag och bara ”Jenny, det är ormar på golvet!” Och jag bara ”Åh, är det 

ormar på golvet!” så man märker liksom att de fångar ju upp detta och vill spinna vidare, de 

tycker det är så otroligt roligt, så det är ju drama också.” 
      (Jenny)  

 

Jenny berättar också att hon arbetar mycket med spontant berättande, och hur berättande 

kan göra att hon går in i en värld tillsammans med barnen. Det tränar fantasin, menar 

hon, och att det behövs när barnen använder mycket teknik i dagens samhälle. Ibland 

använder hon sig av rekvisita men ibland räcker det att berätta en saga rakt upp och ned. 

Anita menar att de på hennes förskola ibland gör rollspel utifrån något som hänt. Maria 

talar även om experiment som en estetisk lärprocess. De kan exempelvis utforska 
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genom att experimentera med vatten om det är temat. Maria berättar hur estetiska 

lärprocesser för henne innebär att lära med alla sinnen, som hörsel, syn, lukt och 

känslor. 

 

 

5.2 Estetiska lärprocesser och marknadsestetik 
Nedan beskrivs förskollärarnas syn på konstnärliga och sinnliga erfarenheter hos barn 

men även den kontakt som sker med estetiska ämnen i barnens vardag, till exempel de 

sagofigurer som är aktuella eller filmer som barnen har sett. 

 

Enligt de intervjuade förskollärarna är det viktigt att presentera olika material för 

barnen. Det ska vara en naturlig del i förskolans vardag, att barnen ska få fri tillgång till 

materialen. En annan viktig aspekt kring material och det spontana och planerade 

skapandet är att det inte finns något rätt eller fel och hur viktigt det är att få bort 

prestationsångest hos barnen. Förskollärarna menar också att det är viktigt att de blir en 

stöttande person i barnens skapande. Barbro arbetar väldigt aktivt med att presentera 

mer eller mindre kända konstverk och konstnärer för barnen samt att understryka att 

barnen är konstnärer i sitt skapande, och att det de skapar kallas konstverk. På så sätt 

kan de diskutera vad barnen och konstnärer vill förmedla med sitt konstverk. 

 
Det finns också andra sätt att arbeta med de sinnliga intrycken som går att uppleva och 

erfara med inköpt material, förutom konstskapandet. Fia beskriver ett sinnesrum, där det 

finns material med olika texturer, som vibrerar och även olika ljuskällor. Kring de 

sinnliga intrycken använder en förskollärare lugn musik när de små barnen ska sova. De 

sinnliga intrycken är viktiga inom förskola, särskilt i en förskola med barn som har olika 

och/eller särskilda behov, menar hon. Några förskollärare väljer aktivt att ta in saker 

från barnens livsvärld och planerar verksamheten utifrån barnens intressen. 

 
”Man måste hänga med med utvecklingen. Ibland tyvärr vi vuxna hänger inte riktigt med 

men då ser vi till att vi också känner oss lite uppdaterade. Och om det finns några figurer 

som är lite aktuella just då, då kan man använda det i bygg och konstruktion. Eller i drama. 

Eller i till och med i sånger har vi haft.”  
(Maria) 

 

Utsagorna vittnar om att det finns flera sätt att se på barnens intresse. Dels går det att 

använda sig av det barnen säger och de initiativ som barnen tar på förskolan och dels 

går det att ta in barnens intressen in i verksamheten från till exempel aktuella filmer och 

leksaker som främst kommer från barnens hemmiljöer. Ulla lyfter hur de är 

uppmärksamma på vad de väljer att ta in i förskolans verksamhet. Främst handlar det 

om att hitta sådant som passar alla barnen. 

 
”Vi är nog lite töntiga så... Nej, alltså vi har inte My Little Pony eller någonting sådant där. 

Vi försöker nog att vara, jag ska inte säga genusneutrala, för det är ett ord jag inte tycker 

om egentligen.”  
(Ulla) 

 

Några av förskolorna har haft samarbeten som sträcker sig utanför förskolan. Barbro 

berättar att de en gång i veckan fått besök av en konstnär, ett samarbete som avslutades 

med en vernissage med barnens målningar. Samma förskola har nära samarbete med en 

musikskola. Flera av de tillfrågade förskollärarna talar om inhyrda aktiviteter, som 

teater- eller musikföreställningar som ett inslag där estetiska ämnen och kultur kommer 
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in i förskolan. Fia menar dock att det inte blir så mycket teaterföreställningar för barnen 

i hennes verksamhet eftersom de är för små. De andra förskollärarna i studien går dock 

gärna på föreställningar när det erbjuds. Några förskollärare talar mycket positivt om att 

kunna låta barnen ta del av dessa inslag.  

 
”Kanske det för vissa barn är det första mötet med teater. Och det är också väldigt tacksamt 

att man kan göra det här på förskolan, att vi har möjligheten att erbjuda det.”  
(Maria) 

 

Flera förskolor arbetar i projekt eller med temaarbeten. I många fall kommer idéerna 

kring ämnen och teman i projekten ursprungligen från förskollärarna men de säger sig ta 

tillvara på barnens intresse och låta det styra vart projektet leder vidare. Till exempel 

kan förskollärarna ha en tanke och en idé till ett temaarbete, men när arbetet ska 

genomföras kommer barnen med egna tankar och idéer som förskollärarna kanske inte 

tänkt på till en början. Därmed kan arbetet styras in på nya spår och bli något helt annat 

än vad förskollärarna tänkt från början. Maria menar att de inte är profilerade mot 

exempelvis musik utan att det är temat som styr och att de inom temat kan arbeta på 

olika sätt. 

 
”Och i den gruppen jag har varit i så visste ju inte jag vad som skulle hända [...] framåt i det 

här projektet. Men tog man fram sina dokumentationer med barnen och berättade vidare så 

kom nya frågeställningar...”  
(Anita) 

 

Några förskollärare talar om hur olika estetiska uttryckssätt kan användas som verktyg 

för att lära sig andra saker, en slags ämnesintegrering. Främst har de nämnt matematik 

som ett ämne att integrera med estetiska ämnen.  

 
“Om jag ska ta kanske tallinjen ett till tio... Visst, man kan ju räkna ett, två, tre och vidare 

men man kan sjunga, man kan klappa till och då blir det en multi... vad ska man säga på ett 

annat sätt, man tar det man lär sig med alla sinnen och jag tror på det att det som man hör, 

det glömmer man. Det som man gör kommer man ihåg och då lär man sig det. [...] Då kan 

man det, man måste känna liksom. I görandet lär man sig väldigt mycket.”  
(Maria) 

 

 

5.3 Konstnärlig utforskning 
Förskollärarna menar att det är viktigt att barnen ska få tillgång till olika material, helst 

obehindrat och att det ofta finns väldigt mycket material på deras arbetsplats som kan 

skapas till nya saker. Det är många av förskollärarna som berättar att barnen har fri 

tillgång till papper, saxar, pennor, lim, frigolit, spillmaterial och naturmaterial för att 

deras spontana skapande inte ska förhindras. Flera av förskolorna arbetar med hållbar 

utveckling. Skapandet kan då innebära att material återanvänds.  

 
”Vi har ju mycket mer material, vi har mycket mer utrymme som inte finns i hemmen. Ja, 

jag känner nog att vi kan erbjuda mycket upplevelser utöver vardagslivet hemma.”  
(Fia) 

 

Barbro menar att det är viktigt att även presentera olika tekniker inom främst bild. Fia 

tycker det är viktigt att låta barnen skapa utifrån vad de själva känner och tänker, utan 

att ha någon förutbestämd modell över hur det ser ut. 
 

”Mycket färg och mycket olika färger och vi försöker liksom det här med olika tekniker. 
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Alltså det är ju sådant som barnen inte kan själv om inte vi visar först. Att vi måste erbjuda 

sådana saker att man kan prova på olika sätt och sedan därefter kan de själv komma på, ’då 

kan vi göra såhär’. Men allt kan de ju inte innan de har sett det någon gång.”  
(Barbro) 

 

En del aktiviteter är styrda av förskollärarna och en del tid disponerar barnen själva. I 

den fria leken får barnen själva möjlighet att välja vad de vill arbeta med och på egen 

hand utforska detta. Några förskollärare berättar om byggande, med Lego eller annat 

byggmaterial. Ulla tycker att det är en bra leksak eftersom det inte är något färdigt utan 

barnen får tänka och skapa själva.   

 
“Lego är en superbra leksak. [...] Där är vi elaka, det vet de. Vi river på fredagarna. Och det 

blir så bra på måndag för jösses, vad mycket bra saker man kan få tag på på måndagen som 

har varit upptagna.”  
(Ulla) 

 

Flera av förskollärarna kommer in på att lärande sker hela dagen och inte enbart i 

planerade aktiviteter. Jenny talar om miljöns betydelse för lärandet, att den ska vara 

inbjudande. 

 
“Alltså vi lär oss hela tiden, och att man ska även utforska miljön runt omkring, utforma 

miljön så att barns lärande alltså blir... lustfyllt att de kan upptäcka saker själva, så att 

miljön inbjuder till lärande.”  
(Jenny) 

 

5.4 Uppfattningar om konstnärliga aktiviteters betydelser 
Hur öppna och engagerade kollegorna är påverkar hur mycket och på vilket sätt man 

väljer att använda sig av estetiska uttrycksformer, säger förskollärarna i studien. Några 

säger att de skulle vilja syssla mer med något, men känner sig inte bekväma med det i 

just det arbetslaget. Ulla poängterar att det beror väldigt mycket på vilka kollegor man 

har. De flesta av de intervjuade förskollärarna säger sig vara bekväma med sina kollegor 

och har  därmed ett tillåtande klimat där det är naturligt att bjuda på sig själv. Fia menar 

att hon känner sig otrygg i att arbeta med musik, och väljer istället att arbeta inom 

verksamheten med det konstnärliga bildskapandet som hon känner sig trygg med. 

Barbro som arbetat i över trettio år på kulturförskola känner sig trygg i alla estetiska 

ämnen, men arbetar inte lika mycket med drama som med musik och bild. Hon menar 

att drama ingår istället i den fria leken, där barnens spontana lek fångas i drama. 

 
”Jag har ju jobbat väldigt länge och förr så planerade man så mycket. Då planerade man ju 

det här drama, du vet, man planerade flanosagor, fingerlekar, allt sådant där. Men vi gör ju 

inte riktigt på samma sätt idag. Utan det kan vara spontana saker. Och mycket i fri lek, 

alltså, man tänker kanske inte på det så men det är ju faktiskt det. Att man går in i olika 

roller och sådant.”  
(Barbro) 

 

Anita talar om hur de förr hade fördelat alla sysslor jämnt mellan pedagogerna på 

avdelningen och att de då fått syssla både med sådant de tyckte var roligt och sådant 

som de kanske tyckte var jobbigt. Nu har de istället delat upp det så att varje pedagog 

gör det som de brinner för och det fungerar bra. Jenny menar att hon inte är den som 

sysslar mest med estetiska ämnen, utan att det finns en annan förskollärare som brinner 

för de estetiska ämnena i arbetslaget. Därmed tar den förskolläraren större ansvar kring 

det i verksamheten, medan Jenny mest arbetar med berättande. Jenny berättar hur hon 

gärna hade velat kunna spela gitarr och sjunga och att hon under sin lärarutbildning 
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undvek att använda musik i verksamheten. Nu har hon hittat andra sätt att arbeta med 

musik trots att hon känner kunskapsbrist inom musik. Till exempel beskriver hon hur 

hon ofta arbetar med trummor och rytminstrument för att barnen ska få känna på takt, 

puls och rytm. Takt, puls och rytm är även något hon menar sker inom språket när 

barnen till exempel sjunger sånger. 
                    

“Men när man kom ut var det lite mer så.. “Åååh... jag sjunger ju inte så bra, jag kan inte 

spela något instrument” och sedan så började jag tänka “neej, varför sitter jag här liksom 

och trycker ner mig själv?” Alltså, jag får väl jobba utifrån de förutsättningarna jag har, 

utifrån vad jag kan. Och att man får försöka lägga det bakom sig för att barnen alltså de... 

de lägger inte någon vikt i det. Alltså bara man går in med lust och glädje så att man får ju 

med sig de flesta barnen. Och man har roligt tillsammans och det behöver liksom inte låta 

perfekt.”  
(Jenny) 

 

Ulla har heller inget problem att sjunga med barnen även att hon egentligen inte känner 

sig bekväm med musik. Hon menar att barnen inte bryr sig om om tonerna inte alltid 

sitter.  

 

 

6 Analys 
Nedan kommer resultatet att genomföras utifrån Thavenius, Dewey och Bamfords 

teorier. De olika analysdelarna handlar om estetiska lärprocesser, estetiska erfarenheter 

och marknadsestetik, konstnärlig och sinnlig utforskning samt attityder kring estetiska 

ämnen och användningen av estetiska lärprocesser. Utifrån det kommer en slutsats att 

dras. 

 

6.1 Estetiska lärprocesser 
Merparten av förskollärarna i vår studie har inte kunnat förklara begreppet estetiska 

lärprocesser vilket kan ha olika orsaker. En orsak, som Thavenius (2003b) skriver, kan 

vara att det är ett otydligt begrepp. I studien finns förskollärare som inte alls har hört 

begreppet, medan andra kände sig osäkra på innebörden. Några förskollärare ser 

estetiska lärprocesser som något mer än lärprocesser som involverar estetiska 

uttryckssätt. Flera nämner den sinnliga förnimmelsen och tar upp att det kan handla om 

att använda sig av känslor och olika sinnen. Även om kunskap om begreppet saknas så 

finns ändå en medvetenhet kring arbete med estetiska uttryckssätt. 

 

Förskollärarna talar om arbete med de sinnliga upplevelserna, barnens egna erfarenheter 

och tillgång till material, dramatik i leken och musik. Utifrån de svaren kan vi utläsa att 

det ges förutsättningar i verksamheterna för estetiska lärprocesser. Samtliga 

förskollärare talar mycket om användning av bild i sin verksamhet. Thavenius (2003) 

beskriver en vidare betydelse av estetiska lärprocesser som inte nödvändigtvis behöver 

vara bunden till konst, men han beskriver också delar av begreppet som kopplade till 

just konst. Enligt Thavenius beror definitionen av estetiska lärprocesser på situationen. 

Här kan vi koppla till lärprocesserna inom ett estetiskt ämne. Många förskollärare 

menar att de är medforskande pedagoger och att de tillsammans med barnen upptäcker 

nya saker i omgivningen. Här kan vi koppla till Deweys (1934) tankar gällande hur 

erfarenheter utvecklar uppfattningen av omvärlden. De upptäcker nya material, nya 

tekniker och nya perspektiv på hur de ser på sin omvärld. 
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Bilden som uttrycksform finns representerad hos alla förskolor i vår studie. Musik är 

också vanligt förekommande, men i olika utsträckning. Drama och dans återfinns hos 

några förskolor i vår undersökning. Detta stämmer överens med Bamfords (2006) 

undersökning av läroplanerna på skolor runt om i världen. I hennes studie var bild mest 

återkommande i verksamheter, följt av musik men även drama och dans. Rörelse var 

också ett vanligt inslag. Experiment har också tagits upp som en kreativ aktivitet. Detta 

är inget som direkt blir kopplat till det konstnärliga, men kan ändå ses som väg till att en 

estetisk lärprocess ska kunna ske. Flertalet förskollärare använder ett utforskande 

arbetssätt, som också experiment är, där barnen får prova sig fram. Där handlar det om 

formen på lärandet (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003). 

 

En fördel som förskollärarna i studien ser med estetiska uttryckssätt är möjligheten att 

träna fantasin. Vissa förskollärare kan se estetiska uttryckssätt som verktyg för att lära 

sig andra saker. Thavenius (2003b) menar att det estetiska kan vara både konst och 

någonting mer. Dewey (1934) menar att förkroppsligande är en avgörande faktor för 

upplevelser, kopplat här till bild, drama och musik. Detta kan i form av drama i den fria 

leken bli ett lärandetillfälle på flera sätt. Fia lyfter berättandet som en viktig del i 

förskolan och flera förskollärare menar att drama oftast sker i den fria leken, främst 

spontant och utifrån barnens intresse. Många av de intervjuade förskollärarna ser det 

viktigt att kunna träda in i barnens verklighet och nivå, och även vara medforskande i 

deras lek. Genom estetiska uttryckssätt kan även barnen får ökat självförtroende som en 

förskollärare har lyft. Denna syn stämmer överens med det Bamford (2006) skriver att 

drama ger bättre förutsättningar att lära. Bamford nämnde också ökad självkänsla som 

en positiv effekt av drama, något som också de som arbetar med drama har sett.  

 

 

6.2 Konstnärliga och sinnliga erfarenheter och marknadsestetik 
När det kommer till att ta in barnens erfarenheter och kultur i verksamheten kan vi 

utifrån de intervjuer vi genomfört se att det ser olika ut. Alla förskollärare talar om 

barns erfarenhetsbildning och hur förskolan ska erbjuda barnen möjligheter att skapa 

nya erfarenheter. Främst talar de om möjlighet att presentera och låta barnen utforska 

material och även erfarenhetsbildning i samband med drama i den fria leken. I den fria 

leken kan många kunskapsutbyten ske utan att ta ifrån barnen spontaniteten och 

fantasin. Det utvecklar uppfattningen om omvärlden (Dewey, 1934). Det bör alltså 

finnas möjlighet till materialutforskning och att förskollärare utnyttjar den fria leken. 

 

Majoriteten av de intervjuade förskollärarna ser estetiska ämnen som ett sätt att låta 

barnen uttrycka sig, i synnerhet i de lägre åldrarna. Konst blir ett uttryckssätt där barn 

utan att tala kan förmedla sina känslor och upplevelser. Bamford (2006) menar att 

språket utvecklas genom att konsten i sig kan vara en kommunikation. Många av 

förskolorna arbetar även i projekt eller med teman, något som Bamford (2006) 

uppmärksammar som bidragande till god kvalitet. En annan faktor till kvalitet anser hon 

vara samarbete med drivna personer utanför skolan. Denna faktor finns också på en av 

förskolorna som har haft ett samarbete med en konstnär och med en musikskola.  

 

Miljöns betydelse för att skapa konstnärliga och sinnliga erfarenheter är något som 

framkommer i förskollärarnas utsagor. De menar att det är viktigt att vara medveten om 

hur miljön ser ut och hur tillåtande och inbjudande den är. En inbjudande miljö ger 

förutsättningar för barns initiativ till utforskning. Dewey (1934) beskriver att miljön är 

avgörande för att skapa konstnärliga och sinnliga erfarenheter och för att kunna följa 
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sina impulser till upptäckande. Thavenius (2003) menar att konstnärligt utforskande kan 

hjälpa oss ifrågasätta våra invanda synsätt och mönster. Det är därmed viktigt att 

förskollärarna arrangerar en tillåtande miljö för att barnen ska få möjlighet att upptäcka 

den för att skapa möjligheter för estetiska lärprocesser i förskolans verksamhet. 

 

En förskollärare talade om experiment där syftet och uppnåendet med aktiviteten är 

något annat än processen att nå dit. Processen i detta fall innebar att koncentrera sig på 

de sinnliga upplevelserna och utveckla förståelse om sin verklighet. Bamford (2006) tar 

upp vikten av att arbeta med estetiskt stimuli, det vill säga de sinnliga intrycken och 

upplevelserna. Genom dessa lär sig särskilt mindre barn sig, menar hon. Estetiska 

lärprocesser behöver inte vara bundet till konsten utan kan ske i samband med till 

exempel experiment. Dock menar Thavenius (2003) att det är viktigt att inte låta 

estetiska ämnen komma i skuggan av teoretiska ämnen.  
 

Utsagorna från de intervjuade förskollärarna tolkar vi som en blandning av attityder 

gällande att ta in populärkultur. Vissa förskollärare undviker det medan andra försöker 

att ta med figurer som förekommer i barnens kultur in i verksamheten. Till exempel 

talar en lärare om My Little Pony, vilket är något som räknas som marknadsestetik. 

Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) menar att många skolor inte vågar ta in 

marknadsestetiken, men enligt förskollärarnas utsagor verkar marknadsestetik vara 

enkelt att ta in i verksamheten eftersom den är en naturlig del av barnens vardag. 

Förskolans verksamhet har stora möjligheter att utnyttja marknadsestetiken på ett 

positivt sätt, till exempel använda i verksamheten för att fånga barnens intresse. Det är 

även möjligt att se estetiska lärprocesser i ett vidare perspektiv där det inte enbart är 

bundet till konsten. Estetiska lärprocesser kan även ske i den fria leken där dramatik är 

vanligt förekommande bland barnen. 
 

 

6.3 Uppfattning om konstnärliga aktiviteters betydelser 
Förskollärarnas utsagor pekar på en positiv uppfattning kring konst och estetiska 

uttryckssätt. Liksom Thavenius (2003) och Bamford (2006) beskriver de främst fördelar 

i användandet av konsten. De ser inte några negativa konsekvenser av att använda sig av 

estetiska uttryckssätt. Det är istället förutsättningarna som estetiska ämnen kan kräva 

som skulle kunna vara ett problem. Förutsättningarna innebär i detta fall resurser i form 

av tid, kunskap, personal och ekonomi. Detta är något vi sett i vår undersökning i viss 

utsträckning, till exempel att förskollärare inte använder sig av dramatisering eller inte 

har kunskap att spela något instrument. När det gäller ekonomin använder sig 

förskollärarna av sådant som inte kostar någonting eller väldigt lite, exempelvis 

spillmaterial och naturmaterial, för att ge möjlighet åt barnens skapande. Thavenius 

(2003) beskriver att lärare bör använda ett estetiskt perspektiv på lärprocesser. Det 

innebär att kunna använda estetiska ämnen och anpassa dem utifrån sina egna och 

barnens förutsättningar. Fia, som säger sig inte kunna spela gitarr eller sjunga, väljer 

istället att gå andra vägar till musiken - i detta fall att använda sig av rytminstrument 

och därmed ge barnen möjlighet att uppleva takt, rytm och puls. Detta kan vara en väg 

till förskollärares attitydförändringar till estetiska ämnen - att utgå från sin egen förmåga 

och de förutsättningar den enskilda personen har istället för att göra det som förväntas 

av en.  

 

Förskollärarna använder sig av spillmaterial och naturmaterial, sådant som inte kostar 

någonting, för att ge möjlighet åt barnens skapande. Thavenius (2003) beskriver att 

lärare bör använda ett estetiskt perspektiv på lärprocesser. Det innebär att arbeta för att 
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uppnå estetiska lärprocesser och anpassa verksamheten utifrån sina egna och barnens 

förutsättningar. Detta bidrar till att konst och estetiska lärprocesser blir tillgängligt för 

alla. Konstens tillgänglighet är något som framkommit i förskollärarnas utsagor. Barnen 

ska få möjlighet att undersöka och upptäcka oavsett ålder eller bakgrund, vilket 

förskollärarna betonar. De talar också om de tillgängliga materialen och om att bjuda in 

till upplevelser av olika slag även utöver den planerade verksamheten. Thavenius (2003) 

och Bamford (2006) är båda av uppfattningen att konsten ska vara tillgänglig för alla. 

 

De flesta av förskollärarna säger sig vara bekväma med estetiska ämnen och 

fördelningen av arbetet. Bamfords (2006) undersökning visar att en del lärare undviker 

att undervisa inom ämnen som de är osäkra på. Utifrån våra tolkningar stämmer det till 

viss del in på förskollärarna i studien. Vi tolkar förskollärarnas utsagor som att de är 

bekväma med estetiska ämnen, men hur bekväma de är i olika ämnen varierar och att på 

några av förskolorna delas arbetet upp så att de som är mest bekväma med exempelvis 

musik är de som arbetar med det. 

 

 

7 Diskussion 
Nedan kommer en diskussion att föras kring det resultat som framkommit, den metod 

som används i undersökningen samt en slutdiskussion med avslutande tankar. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
Vårt syfte var att undersöka vilken uppfattning förskollärare har om estetiska 

lärprocesser och om vilken betydelse estetiska lärprocesser tilldelas i förskolan. Det vi 

har sett utifrån våra intervjuer är att estetiska lärprocesser utgör en stor del av förskolans 

verksamhet och att förskollärarna talar om processer som innebär främst barns 

upplevelser och utforskningar vilket här kan tolkas som en estetisk lärprocess. 

Förskollärarna beskriver i sitt arbete att barnen får stort inflytande, att de får möjlighet 

att undersöka själva och skapa erfarenheter. Förskollärarna menar att det dock är 

önskvärt att det finns möjligheter att barnens arbete får en fortsättning i en gemensam 

reflektion där barnen tillsammans får diskutera det som har skapats, och härigenom 

skapas förutsättningar för estetiska lärprocesser. Det var främst i kulturförskolan som 

estetiska lärprocesser genomsyrade hela verksamheten.  

 

Den slutsats vi drar kring det utrymme som estetiska lärprocesser får i förskolan handlar 

mycket om vilken uppfattning förskollärarna har till estetiska ämnen och ett estetiskt 

arbetssätt. Till exempel kan många arbetssätt gå till spillo genom att förskollärarna inte 

har tillräckligt stort personligt intresse eller kunskap i olika ämnen. Utifrån 

förskollärarnas utsagor tolkar vi det som att tidsbrist och vilken ålder barnen har är 

påverkande faktorer. Barnen i de lägsta åldrarna har inte lika utvecklat språk och 

därmed har de inte möjlighet att reflektera som barn som har ett verbalt välutvecklat 

språk kan och därför kanske estetiska uttrycksformer kompenserar det verbala. 

 

Förskollärarna uppfattar estetiska lärprocesser olika utifrån den bakgrund och utbildning 

de har. Däremot såg vi tydligt att samtliga förskollärare på något sätt arbetade med 

estetiska lärprocesser. Inte alla gånger var arbetet i direkt översättning med skapande. 

Estetiska lärprocesser ser vi därför som ett bredare begrepp än enbart i relation till 

estetiska ämnen där barnens inlärning blir i fokus. Det handlar även om ett tillåtande 

förhållningssätt till att utforska, upptäcka och erfara olika saker och expandera sin 

verklighet. De olika sätten att ge förutsättningar för estetiska lärprocesser som 
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framkommit i vår undersökning är drama - att gestalta, berätta, reflektera kring sin 

verklighet, bild - genom att skapa och måla utifrån de erfarenheter barnen har eller 

skapar, musik - att lära sig stå i centrum, känna takt, puls och rytm. Ett annat sätt som 

en förskollärare har tagit upp är genom experiment. Utifrån förskollärarnas utsagor såg 

vi att det alltså sätter krav på lärarna själva att vara en stöttepelare i estetiska ämnen och 

estetiska lärprocesser och visa att det inte finns något rätt eller fel, att det inte är farligt 

att bjuda på sig själv. Vågar förskollärare bjuda på sig själva i sin verksamhet blir det 

också en mer positiv attityd till att prova nya saker. Då är det också mindre skrämmande 

om något skulle bli fel. Majoriteten av de intervjuade förskollärarna arbetade gärna med 

bild och skapande och det verkar vara det som förskollärare i huvudsak arbetar med 

inom estetiska ämnen. Kanske beror detta på att skapandet kan lämnas över mer till 

barnen och att förskollärare inte behöver styra lika mycket i skapandet. Musik och 

drama sätter däremot större krav på förskollärare, eftersom det krävs att de är aktiva 

genom aktiviteten men främst att det kräver kunskap och kanske även mod.  

 

Både Thavenius (Persson & Thavenius 2003) och Bamford (2006) skriver om hur de 

estetiska ämnena och uttrycksformerna ibland kommer att ses endast som ett avbrott i 

det vanliga. I detta avseende har vi inte belägg för att så är fallet utifrån det som våra 

informanter berättat. Även om inte alla förskollärare utnyttjar alla estetiska ämnen eller 

uttrycksmedel så verkar det vara en viktig del av verksamheten. Även om de flesta 

förskollärarna inte har särskild utbildning inom de olika estetiska ämnena så finns 

estetiska uttryck representerade i verksamheten. En orsak till förskollärarnas osäkerhet 

gällande estetiska lärprocesser kan bero på att det, som Aulin-Gråhamn och Thavenius 

(2003) skriver, är ett otydligt begrepp. En annan orsak kan vara att det är ett begrepp 

som används i förskolan men att det kanske sällan förs en kollegial diskussion om 

innebörden av begreppet. Framförallt kan det bero på att det är svårt att definiera 

begreppet och att det krävs en vidgad syn på lärprocesserna som inte ännu finns i 

förskolan.  

 

Bamfords (2006) och Thavenius (2003) teorier utgår främst från skolans användning av 

estetiska ämnen och hur man kan uppnå lärprocesser i skolan och det är svårare att hitta 

teorier specifikt för förskolan. Det är problematiskt att jämföra förskolan med skolan 

eftersom verksamheterna skiljer sig åt på många plan. I förskolan handlar det om en 

annan typ av undervisning där förskollärarna är närvarande för barnen genom hela 

dagen och förskolans verksamhet har en mer öppen struktur där lärande inom olika 

områden integreras. I skolan består verksamheten av ett antal lektioner inom specifika 

ämnen. Deweys (1934) teori är också en teori som bör tas upp. Trots att den beskrevs 

för 80 år sedan anser vi att teorin fortfarande är relevant i sina grundtankar och kan 

appliceras även i dagens syn på estetiska ämnen. Eftersom Dewey är återkommande i 

annan litteratur och rapporter som vi läst, har vi valt att utgå från grundkällan och en av 

hans böcker. 

 

 

7.2 Metoddiskussion 
Denna undersökningens empiriinsamling låg nära jul och det kan ha påverkat vilka 

respondenter vi fick. Ett flertal förskolor avböjde sin medverkan då de hade stor 

tidsbrist inför högtiden och terminsavslutningen. I ett samtal till en förskola fick vi, efter 

att ha berättat att arbetet skulle handla om estetiska lärprocesser, svaret att de inte 

arbetade med sådant. Vi fick vi höra att vi nog ringt fel och blev uppmanade att ta 

kontakt med en annan förskola som, till skillnad från den uppringda förskolan, hade 
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estetisk profil. I efterhand tänkte vi att det nog hade kunnat vara intressant att ha talat 

mer med denna förskollärare eftersom vi ville ta reda på olika personers uppfattningar, 

och denna verkade ha uppfattat det som att det var någonting som de inte arbetade med. 

Ett större underlag av intervjuer skulle kunna ge säkrare resultat och denna 

undersökning blir ett stickprov på hur några förskollärares syn på estetiska lärprocesser 

ser ut. En undersökning kring alla förskollärares uppfattningar hade behövt samtliga 

verksamma förskollärares svar och tidsmässigt hade detta varit väldigt krävande. Ett 

alternativ för en sådan studie är att välja en annorlunda undersökningsmetod, till 

exempel enkätundersökning. För att få en egen uppfattning om förskollärarnas arbete 

med estetiska lärprocesser i ett bredare perspektiv hade observation kunnat tillämpas, 

även i kombination med intervju. Då framkommer tydliga arbetssätt och bekräftelse 

kring det förskollärarna säger i relation till det som pågår i verkligheten. Det kan även 

framkomma att förskollärarna arbetar mer med estetiska lärprocesser än vad de påstår 

och vice versa. 

 

Innan vi inledde detta arbete hade vi tanken att använda oss av enkäter, något som 

ändrades i takt med att kunskapen om arbetets gång ökade. När kunskapen om olika 

metoder och deras för- och nackdelar ökat insåg vi att metod bör väljas först efter att 

syftet med arbetet klarlagts. Metoden ska vara en hjälp att nå syftet. När syftet var 

färdigt kom vi fram till att intervjuer skulle passa vår studie bättre. En nackdel med 

intervjuer är att underlaget inte blir lika stort som vid enkäter, eftersom genomförandet 

och sammanställandet är mer tidskrävande. En fördel är dock att i intervjuer kunna gå 

på djupet och få mer utvecklade svar. Enkäter är bra när kvantitet eftersträvas. Vid 

intervjuer är det istället kvaliteten som är det viktiga. Vi valde att använda oss av semi-

strukturerad intervju eftersom vi ville gå på djupet kring förskollärarnas uppfattningar i 

forskningsfrågan. I denna intervjuform fick vi möjlighet att fånga upp det informanterna 

sa och fortsätta spinna vidare på det så länge det höll sig nära vår röda tråd. Å ena sidan 

kan den röda tråden vara svår att hålla sig till när informanten berättar något spännande. 

Å andra sidan kan det komma fram oväntade svar och intressanta detaljer när en 

öppnare intervju genomförs. En semi-strukturerad intervju blir mer öppen än en 

strukturerad intervju. Semi-strukturerade intervjuer blir mer som ett samtal och med 

hjälp av följdfrågor kan intervjun riktas in på det som intervjuaren är ute efter att få reda 

på. Det är också viktigt att i intervjuguiden ha lagom öppna frågor, kanske även 

förberedda följdfrågor, men att kunna lägga ifrån sig guiden under intervjun. 

 

Eftersom denna undersökning har haft två olika intervjuare kan detta ha påverkat 

resultatet. Trots diskussioner kring tillvägagångssätt och intervjufrågor såg intervjuerna 

olika ut. Detta kan bero dels på informanterna som enskilda individer med olika tankar 

kring frågorna, dels på intervjuare som ställer olika följdfrågor men även intervjuarens 

subjektivitet. Våra intervjuer genomfördes enskilt och transkriberades också av den som 

intervjuade. Detta är något som har sparat tid eftersom vi har haft endast tre intervjuer 

att genomföra per person och då har kunnat genomföra intervjuerna under en kortare 

tidsperiod. Risken att få olika resultat ökade i och med att endast en intervjuare deltog 

vid varje intervju. För att öka tolkningens trovärdighet har vi granskat varandras 

intervjuer för att se om det framkommer något mer eller annat än vad den som 

genomförde intervjun sett.  

 

I vissa fall var det i inspelningarna från intervjuerna svårt att höra vad som sades, 

exempelvis när båda parter talade i mun på varandra eller när mikrofonen misslyckades 

att fånga upp alla ljud. I något fall försvann även enstaka ord som upptäcktes när 

intervjun transkriberades. Några ord försvann i inspelningen men metoden gav ändå ett 
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säkrare resultat än om intervjun hade dokumenterats enbart genom anteckningar 

eftersom det är svårt att skriva ner det som under tiden sägs. Vi tror inte att någon 

väsentlig information har försvunnit på grund av svårigheter att lyssna av vissa delar i 

ljudinspelningen, eftersom det endast har varit enstaka ord. Studien är beroende av 

informanterna. I valet av förskolor och förskollärare kunde vi ha förberett mer konkreta 

kriterier gällande urval som svarade på det vi ville veta, till exempel vilken erfarenhet vi 

ville att förskollärarna skulle ha, vilken profil förskolorna hade, vilken ålder det var på 

barnen de arbetade med och så vidare. Dock genom att ha ett mer slumpmässigt urval 

gav detta oss dock möjligheten att, utan förkunskaper om förskolorna eller 

förskollärarna, hitta intressanta informanter. Dessa informanter hade vi förmodligen inte 

hittat om vi hade haft ett mer styrt urval. Därmed kan denna undersökning inte bli gjord 

en gång till på samma sätt utan blir på det sättet unik. 

 

Resultatet kan ha påverkats bland annat av vilka informanter vi hade, vilka förskolor vi 

kom i kontakt med och aktuell årstid. En del av svaren kretsade kring julhögtiden, 

eftersom den låg närmst i tid. Förskollärarna fokuserade i sina svar främst kring det 

aktuella arbetet i verksamheten och därför hade svaren förmodligen blivit annorlunda 

vid en annan årstid. Andra faktorer som avgör vårt resultat är vi själva utifrån vår 

samstämmighet, vem vi intervjuar och när vi intervjuar samt vilken slags analys vi gör. 

En annan resultatpåverkan är att vi har varit två personer som genomförde 

undersökningen och det kan ge oss möjlighet att genomföra fler intervjuer under kortare 

period. Det ger också möjlighet att konfirmera eller dementera varandra. Vidare är vi 

väldigt beroende av varandra eftersom vi arbetar två i undersökningen och våra 

tolkningar är subjektiva och kan vinklas åt olika håll. Det sätter större krav på oss att 

vara samstämmiga. 

 

7.3 Slutdiskussion 
Det har visat sig att de länder som ligger bäst till i PISA-undersökningarna inte är de 

länder som fokuserar på matematik, naturvetenskap och läsförståelse utan de länder som 

har mycket estetisk undervisning. Det menar Anne Bamford i en intervju (Höglund 

2009). Sveriges resultat i PISA sjunker. Trots detta görs det inga satsningar i Sverige på 

de estetiska ämnena utan fokus läggs på andra kärnämnen, såsom matematik, 

naturvetenskap och språk. Samtidigt införs fler kontroller och prov i skolan. De tankar 

som väcks hos oss är främst: gör dessa förändringar någon nytta? Matematikens och 

naturvetenskapens utrymme i förskolans läroplan har utökats betydligt sedan 

revideringen och fokus på de estetiska ämnena är oförändrat. Utifrån Bamfords 

undersökning om den viktiga roll estetiska lärprocesser och ämnen spelar i förskolan 

och skolan bör detta kanske tas tillvara på i undervisning för att förbättra 

verksamhetsresultat och skolresultat. Vidare är läroplanen tolkningsbar och kan 

förskollärare och lärare få visat för sig hur estetiska lärprocesser kan ingå i 

verksamheterna och framförallt vilka fördelar som finns i detta så kanske man kan 

skapa förutsättningar för estetiska lärprocesser. Det har framkommit i vår undersökning 

att det inte krävs stora kunskaper i de estetiska ämnena för att skapa förutsättningar för 

estetiska lärprocesser och därmed borde detta förhållningssätt kunna integreras i 

samtliga verksamheter och ämnen i så väl förskola som skola. 

 

De tankar som dykt upp under arbetets gång är hur stor status estetiska ämnen och 

estetiska lärprocesser har hos lärare och förskollärare i skola och förskola, men även hos 

politiker och övriga samhällsmedlemmar. Kanske är det så att estetiska ämnens och 

lärprocessers status är låg och därför inte tilldelats något större utrymme i de 
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lärarutbildningar som våra informanter haft. Det vore därför intressant att även 

undersöka hur stor del estetiska lärprocesser får i kommande utbildningar och hur de 

olika lärosätena skiljer sig från varandra gällande estetiska lärprocesser inom Sveriges 

lärarutbildningar.  

 

Informanterna i studien, trots att de blev slumpmässigt valda, har olika lärarutbildningar 

från olika årtionden. Detta ser vi som positivt eftersom det bidrar till en bredare 

uppfattning om hur det har sett ut och fortfarande ser ut i lärarutbildningars innehåll 

inom estetisk verksamhet. Detta är något vi ser som intressant att undersöka vidare. 

Andra tankar som dykt upp under arbetets gång är arbete med estetiska ämnen och 

estetiska lärprocesser med barn i problem, utan talat språk eller med särskilda behov. Vi 

har även funderat över hur hög de estetiska ämnenas status egentligen har i skolans 

värld och om de estetiska lärprocesserna hade fått större plats i skolan om platsen i 

läroplanen hade ökat. Många gånger har vi själva fått erfarenhet att begreppet estetik har 

en viss värdering i sig, och det hade varit spännande om en undersökning hade gjorts 

om detta. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 
 

 
 

Linnéuniversitetet i Växjö,  
LÄRARUTBILDNINGEN 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på lärarutbildningen med inriktning mot 

förskola vid Linnéuniversitetet. Vi skriver nu vårt examensarbete. Arbetet kommer att 

baseras på intervjuer med förskollärare och vi är tacksamma om Du vill delta. 

 

Intervjun tar max en timme och kommer att ljudinspelas. Inspelningen kommer endast 

den av oss som intervjuar Dig att höra och Du kommer att vara anonym. Du och Din 

arbetsplats kommer inte kunna identifieras. Vi utgår från Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer och deras fyra regler. Detta innebär att:  

 

Det är frivilligt att delta och Du kan när som helst avbryta Din medverkan. Du och Din 

arbetsplats kommer att vara anonyma. Du har rätt till att bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor Du ska delta. Om Du väljer att avbryta Din medverkan ska Du inte utsättas 

för påtryckning eller påverkan. För att genomföra intervjun behöver vi Ditt samtycke. 

 

Vid frågor, kontakta: 

[Vår kontaktinformation] 

 

Hälsningar 

Elin och Ida 

 

 

Jag har läst detta brev och samtycker till medverkan i intervju. 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Bilaga B – Intervjuguide 

 

 Har du hört talas om estetiska lärprocesser? 

- Skulle du vilja förklara vad estetiska lärprocesser innebär för dig? 

Vilka fördelar ser du med att arbeta med estetiska lärprocesser? 

Vilka nackdelar finns? 

 

 Hur ser du på barns lärande? 

 Hur arbetar du med uttrycksformer? 

 Hur viktigt tycker du att det är med estetiska uttryckssätt? 

 

 Kan du beskriva en vanlig dag på förskolan, aktivitetsmässigt? 

Hur planerar du upplägget? 

 

 Arbetar du med  bild? 

                 drama? 

                  musik? 

Hur? / Varför? 

Dokumentation?  

 

 Hur viktigt tycker du det är att arbeta med dessa ämnen? 

 

 Vad är dina känslor kring arbete med estetiska ämnen? 

Uppdelning av arbete? 

 Vilken utbildning har du inom det estetiska området?  

Ex. musik, bild, drama? 

 

Barns inflytande?  

 

 Hur ser du på barns erfarenheter? Förmedling av dina egna erfarenheter eller 

låter du barnen uppleva/erfara på egen hand? 

Tidigare erfarenheter, koppla ihop och utnyttja i verksamheten. 

Barns upplevelser? Bearbetning, uttryck. 

 

Learning through, with, in, about? 

 

 Vad händer när något blir färdigt, exempelvis ett bildprojekt?  

Är det slut när man gjort klart en produkt, eller använder man det vidare?  

Pratar om det? Vidareutveckla, osv. 

Går ni vidare med….? 

Om personen…   Exempel på följdfrågor… 

Ålder    - Kan du förklara mer? 

Kön    - Hur tänker du där? 

Utbildning, examen - tid verksam i förskola - Finns det några fler  

Eventuell pedagogisk inriktning i verksamheten anledningar till varför du tror 

det? 
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