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Abstract 

Title: The subjective picture of esthetic expressions. A qualitative study about pre-school 

teachers understandings of esthetic subjects in the curriculum.  

Author: Marlene Sundin  

Supervisor: Maria Borgström 

Term: Autumn 2012 

Language: Swedish with an abstract in English 

The aim of the study is to find out what pre-school teachers perceived of the curriculum, 

regarding esthetic subjects. The study is built on the teachers thoughts and ideas about the 

esthetic work, and how it is supposed to help all children develop. How the teachers has 

interpreted the curriculum points on how they have chosen to work with the esthetic subjects. 

The study is based on interviews with six teachers, from two pre-schools. The material from 

the interviews has then been analyzed with theories and earlier research.  

The result shows that the teachers think that the esthetic expressions are a language, and that 

the pre-school is supposed to give the children the opportunity to experience different types, 

for example dance, music, drama and art. The teachers didn’t seem to have considered the 

esthetic expressions as a tool to learn other subjects. They have interpreted the aims of the 

curriculum as aims for the children. Several teachers also think that the aim points on the 

importance of finishing started projects. They also wish for more time to plan and organize 

the work with the children. 

Keywords: Esthetic, learning and playing, language, curriculum and interview. 

Nyckelord: Estetik, lärande och lek, språk, läroplanen och intervjuer. 
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1. Inledning 

I förskolan går barn i åldrarna ett till sex år som lär och utvecklas på olika sätt. Förskollärarna 

arbetar för att utveckla verksamheten utifrån de mål som finns i läroplanen, och för att barnen 

ska lära bör det finnas möjlighet till olika metoder. En utav dessa metoder är den estetiska 

verksamheten, och genom den ska barnen enligt Läroplanen ges möjlighet att uttrycka sig 

utifrån sina tankar och erfarenheter (Lpfö 98 reviderad 2010:11). Frågan är om alla barn får 

samma möjligheter och om förskolorna arbetar med estetik som uttrycksform, eller vilken 

annan nytta estetiken har? Därför har jag valt att studera vilken uppfattning förskollärare har 

av målen gällande estetiska uttrycksformer, samt hur de planerar arbetet kring dessa för barn i 

olika åldrar. Mitt intresse för estetik växte då jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning 

på en Reggio Emilia inspirerad förskola. Där arbetade de mycket med musik, dans, bild och 

drama men jag reflekterade över att det endast var avskilda moment och inte kopplat till den 

övriga undervisningen. Min förhoppning med studien är att den ska inspirera andra till hur 

estetiska uttrycksformer kan användas på förskolan som metod för lärande.  

1.1 Bakgrund och problemområde 

I artikeln Utveckla verksamheten för barnens bästa som publicerats på skolverkets hemsida 

(2011-03-22) uttalar sig Carina Hall, undervisningsråd på skolverket om läroplanen för 

förskola. Hon menar att det inte finns krav på barnen att särskilda mål ska uppnåtts vid en viss 

tidpunkt. Läroplanen har istället tydliga krav på personalen. Deras uppgift är att skapa en 

verksamhet som utvecklar och stimulerar. Målen ska integreras i vardagen på förskolan och 

skapa en trivsam, utvecklande och trygg miljö för alla barn. Verksamheten ska vara utvecklad 

för barnens bästa och därför måste personalen ges möjlighet till utvärdering så att den ständigt 

kan förbättras
1
. I läroplanen står det skrivet vad målen i läroplanen syftar till och vilka 

riktlinjer förskollärarna och de övriga personalen har.  

Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade 

kvalitetsutvecklingen i förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010:8). 

 

Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels förskollärares ansvar för att arbetet 

sker i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i 

arbetslaget i förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden 

som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs (Lpfö 

98 reviderad 2010:8). 

                                                           
1
 www.skolverket.se 2012-11-11 

http://www.skolverket.se/
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De estetiska uttrycksformerna har sin plats i läroplanen och barnen ska få möjlighet att genom 

dessa utveckla olika sidor hos sig själv. Enligt läroplanen ska förskolan sträva mot att barnen:  

 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 (Lpfö 98 reviderad 2010:10). 

Arbetslaget ska även sträva efter att: 

Ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 

förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret 

material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer (Lpfö 98 reviderad 2010:11). 

Utifrån dessa mål diskuteras det i artikeln Ta skapandet på allvar publicerad i Lärarnas 

Nyheter (2012-01-06). Eva Änggård, lärarutbildare och forskare vid Stockholms universitet 

menar att i en estetisk lärprocess ges möjlighet att använda alla sinnen. Kunskapen blir 

individuell genom det aktiva skapandet. Vidare står skrivet i artikeln att tanken med estetiska 

läroprocesser på förskolan är att barnen tar till sig kunskapen på ett annat sätt då de är aktiva i 

själva processen istället för att bara informeras från personalen. Då barnen ges möjlighet att 

skapa med hela kroppen och alla sinnen blir inlärningen roligare och utvecklande. Eva 

Änggård menar även att det inte bör vara någon mottsättning mellan att skapa för att lära om 

något annat ämne exempelvis om fåglar och att lära med det estetiska uttrycket att måla 

fåglar. Hon resonerar att det vore bäst om det gick att kombinera båda processerna
2
.  

Det handlar om att använda sig av de estetiska ämnena som uttrycksformer för att barnen ska 

få möjlighet att fördjupa sina kunskaper om ett annat ämne. Detta grundar sig i hur 

pedagogerna uppfattat läroplanen och hur de praktiserat den i arbetet med barnen. Jag 

kommer därför genom intervjuer studera vilka tankar några förskollärare har om estetisk 

verksamhet. Jag har valt att göra min studie på två olika förskolor som ligger i 

Stockholmsområdet. Båda förskolorna består av flera avdelningar som är uppdelade på yngre 

och äldre barn, därför har jag även valt att studera hur arbetet planeras för de olika åldrarna. 

Jag har i studien valt att ta del av vilka tankar förskollärare har kring barns ålder och hur 

arbetet med estetisk verksamhet kan bli utvecklande för alla. 

I läroplanen för förskolan finns inga mål som kopplar estetiska ämnen med andra utan de är 

skilda från varandra. Det finns däremot skrivet att kunskap kommer till uttryck genom olika 

former, och ett arbetssätt där barnen ges möjlighet att gestalta dessa är det temainriktade. Ett 

                                                           
2
 www.lararnasnyheter.se 2012-11-11     

http://www.lararnasnyheter.se/
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temainriktat arbetssätt bidrar till att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande 

(Lpfö 98 reviderad 2010:7).  

Förskollärarna Elsie Campner och Eva Persson (2004:149ff), har tillsammans skrivit en bok 

om pedagogers syn på läroplanen, där de delar med sig av sina tankar kring temaarbete på 

förskolan. Vid arbete med tema koncentreras intresset på ett visst område som ska undersökas 

på flera olika sätt. I projektet är flera ämnen kopplade till undersökningsområdet som till 

exempel matematik och naturvetenskap. Det viktiga är att temat bedrivs av barnen och det är 

därför barnen som väljer vad som ska undersökas utifrån deras nyfikenhet. Då barnen har ett 

intresse, finns även motivation och lust för att söka kunskap. Barnen lär sig under arbetets 

gång olika metoder för att lära. I varje tema finns olika riktningar som pedagogen kan styra 

barnen mot som även strävar efter mål i läroplanen. Gunilla Dahlberg och Göran Åsén 

(2011:254ff), professorer i pedagogik vid Stockholms universitet presenterar i Boken om 

pedagogerna, pedagogiken Reggio Emilia. Där beskrivs projektarbete som ett arbetssätt där 

kunskapen ses utifrån en helhetssyn. Projektarbetet utgår ifrån något som för barnen upplevs 

verkligt och fascinerande. Arbetet pågår under en längre tid och under tiden undersöks ämnet 

på djupet.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utifrån förskollärares perspektiv undersöka hur de uppfattat specifika mål i 

läroplanen gällande estetiska uttrycksformer, samt hur arbetet med barn i olika åldrar planeras 

utifrån dessa mål.  

 

 Vilka tankar har förskollärarna om den estetiska verksamheten? 

 

 Hur resonerar förskollärare kring arbetet med estetisk verksamhet för barn i olika 

åldrar? 

 

 Vad vill pedagogerna uppnå med den estetiska verksamheten?  
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3. Begrepp 

3.1 Estetik 

Estetik är ett begrepp som finns med i läroplanen men det är inte helt tydligt vad det innebär, 

därför har jag utifrån vald litteratur sammanställt betydelsen av begreppet och vad en estetisk 

lärprocess innebär. Jag har valt att förhålla mig till begreppet estetik utifrån att det är en 

uttrycksform som bidrar till att barnets tankar om olika fenomen kommer till uttryck genom 

den skapande processen. Den skapande processen är allt som barnet gör med kroppen och 

sinnena till exempel lek, dans, musik, bild, form, och drama.  

Begreppet Estetik definieras utifrån Nationalencyklopedin som det ”sinnliga” och ”läran om 

det sköna”
3
 Bertil Sundin (2003:16ff) professor i musikpedagogik, skriver i boken Estetik och 

Pedagogik i dynamisk balans? Begreppet estetik används sällan ensamt utan det är vanligare 

att det används vid redogörelse av situationer i vardagen till exempel en specifik aktivitet som 

bedöms vara estetisk. Han menar även att det sällan talas om estetik av pedagoger, på grund 

av att begreppet setts som snobbigt och icke relevant för praktisk pedagogik. Sambandet 

mellan estetik och pedagogik är inte helt klart trots att det finns en naturlig förbindelse mellan 

dem. Dels så finns esteten som intresserar sig för det konstnärliga och dels finns pedagogen 

som inte bryr sig om upplevelsen utan är mer koncentrerad på det blivande resultatet. Mellan 

dessa skilda åsikter finns en mer balanserad, där form, innehåll och process skapar ett 

samband.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.ne.se/estetik 2012-01-06 

http://www.ne.se/estetik
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4. Teoretisk ram 

I denna del kommer jag att ge en översikt på de teorier som arbetet bygger på. 

Min teoretiska utgångspunkt vilar på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Teorin beskrivs 

av Magdalene Thomassen (2007:205), i boken Vetenskap, kunskap och praxis, hon är filosof 

och verksam som lektor vid Diakonhemmet, högskolan i Olso. Socialkonstruktivismen menar 

att kunskap är socialt konstruerat utifrån sociala interaktioner. Genom den sociala 

konstruktionen grundas vår självförståelse och hur människor uppfattar verkligheten. 

Kunskapen är inte ursprungligen individuell utan den skapas i sociala relationer. Det finns 

dock olika socialkonstruktivistiska teorier som har olika uppfattningar huruvida kunskapen är 

konstruerad eller verklig men jag kommer inte att gå in på dessa.   

4.1 Fenomenologi – livsvärld 

Thomassen (2007:182ff) tolkar teoretikern Edmund Husserl (1859-1938), grundare av den 

fenomenlogiska tanketraditionen. Fenomenologin kännetecknas av fenomen som de 

framträder för oss människor. Genom våra tidigare erfarenheter tolkar vi omvärlden. Husserl 

hade en tanke om att vi måste sätta våra egna erfarenheter inom parentes, för att fenomenet 

ska framträda så klart och tydligt som möjligt utan att våra tidigare tankar ska spela in. Det 

har riktats kritik mot detta eftersom att vi är en del av vår tid och våra tidigare erfarenheter 

spelar alltid in i hur vi tolkar olika fenomen. Husserl menade att livsvärlden är grundvalet för 

vetenskaplig kunskap. Innebörden av begreppet syftar till världen och så som den framträder 

för oss i vår hantering av praktiska ting, i vår vardag och mänskliga aktiviteter. Livsvärlden 

utgör en horisont som omsluter all mänsklig aktivitet eftersom den är där före all teoretisk och 

vetenskaplig förståelse. Detta är meningsfullt för att något överhuvudtaget ska få en mening 

för oss.  

4.2 Lek och Lärande  

Lev Vygotskij var bara 38 år då han dog i tuberkulos men han hade redan kommit fram till 

teorier om människans skapande förmåga, hennes språk, kommunikation, kultur och 

medvetande. Han menade att vetenskapen om människan som betingad av naturen till 

exempel Pavlovs djur var en allt för snäv syn på människan. Han intresserade sig för hur 

människan genom sociala verksamheter i praktiken ser på världen och hur hon formas till en 

psykologisk individ. Vygotskij utvecklade idéer som går under beteckningen, den 

kulturhistoriska skolan (Säljö 2010:154ff). Jag kommer senare att gå djupare in på den 
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kulturhistoriska teorin. Vygotskij (1995:9ff), kallar den kreativa förmågan för fantasi, han 

menar att fantasi är en medvetandeform och det är ingen motsättning mellan fantasi och 

verklighet. Desto större verklighet vi har desto större blir även fantasin. Genom fantasin 

uttrycks känslor och erfarenheter. Estetiska och kulturella uttrycksformer finns i barnets lek, 

barnet skapar genom sin lek och där tolkas upplevelser som kommer till uttryck genom 

dramatisering. Han menar vidare att skapandet inte är en begåvning som vissa utvalda 

människor besitter utan det är något som finns i oss alla. Skapandet följer barnet genom hela 

livet i dess utveckling. Till skillnad från vuxna menar Vygotskij (1995:41) att barnet inte kan 

föreställa sig lika mycket, men barnet har förmågan att tro mer på produkten av sin fantasi och 

kontrollerar därför inte dess sanning. Det är därför naturligt att barnet har möjlighet till mer 

fantasi än den vuxne.  

I boken Människans fostran skriven av Jan-Erik Johansson, fil. dr. i pedagogik vid Göteborgs 

universitet (1995:16ff), beskrivs att även den tyske pedagogen Friedrich Fröbel var inne på att 

barnen vid tidig ålder uttrycker sig estetiskt genom leken, barnet söker upp andra kompisar 

som tillsammans leker och gestaltar estetik. Han menade att musik, sång, målning och 

modellering bör användas för att omsätta kunskap genom yttre verk för att förstå världen. 

Johansson (1995:20ff ), beskriver vidare Fröbels skapande och utvecklande av en rad olika 

pedagogiska leksaker, som kallades för lekgåvorna. Dessa är uppbyggda utifrån skilda 

geometriska former. Det Fröbel ansåg vara den främsta tanken med dessa var att de skulle 

stödja barnet i att förstå världen. Materialet bestod bland annat av lekklossar som skulle bidra 

till att barnet utvecklade sitt matematiska tänkande. Johansson menar att flera av Fröbels 

material går att känna igen i dagens förskola, men det saknas en medveten anledning till 

varför de används.  

Ingrid Pramling Samuelsson m.fl. (2008:14ff) Professor vid Institutionen för pedagogik, 

kommunikation och lärande. Skriver med ett antal andra författare i boken Konsten att lära 

barn estetik, om barnträdgårdsrörelsen som utgick ifrån Fröbels teorier om att barn lär med 

kroppen och sinnena. Verksamheten var utformad utifrån olika teman eller intressen, där ett 

ämne fick upptäckas genom att olika sinnen fick erfara det. Genom arbetssättet fick barnen 

kunskaper om innehållet. Temat kunde till exempel vara djur och då fick barnen titta på olika 

djur, sjunga sånger om djur, skapa egna djur, måla, och läsa sagor om djur. Temat avslutades 

sedan med en teaterföreställning om de djur barnen skapat där föräldrar och syskon bjöds in.  
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Vidare skriver författarna att det finns mål i läroplanen som anger vad förskolan ska sträva 

mot, till skillnad mot grundskolan där målen är till för att uppnås. Däremot hur målen ska 

uppnås finns inte skrivet. Det skapande innehållet som nämns i förskolans läroplan kan ses 

som ett mål som barn ska utveckla ett kunnande om, som en metod att uppnå något annat. Det 

estetiska anses stötta barnet i att lära sig om andra ämnen (2008:20ff). Lärarutbildaren och 

författaren Brit Paulsen (1996:50ff), skriver i boken Estetik i förskolan, att estetik idag 

handlar om att förstå hur människor erfar det sköna, det som kan komma till uttryck genom 

konstverket. Vad händer hos en person då den gör något estetiskt? Fenomenologin ser 

människan som subjektiv och menar att varje enskild individs handling bara kan förstås 

utifrån hur individen själv förstår händelsen. Därför handlar det inte bara om den färdiga 

produkten då ett barn gör något estetiskt utan även om processen, allt det som sker i barnets 

tankar. 

Pramling Samuelsson m.fl. (2008:23) menar att samspelet mellan barn är en viktig del av 

leken och lärandet. Utifrån empiriskt material har det kommit fram att barn skapat 

tillsammans i sociala sammanhang, de utmanar, inspirerar och kritiserar på ett sätt som 

pedagogerna inte gör. Det estetiska pågår ständigt i barnens egna lekar och frågan är om 

pedagogerna är medvetna om det? Författarna menar även att det saknas ifrån pedagogernas 

sida metasamtal om lek och lärande i den estetiska verksamheten. Det viktiga blir istället att 

bekräfta genomförandet: att man sjunger, dansar, målar och pysslar. Men varför sjungs vissa 

sånger eller målas vissa motiv? Detta är frågor som pedagogerna bör fundera över för att 

utveckla den estetiska verksamheten. I förskolan sjungs det fortfarande en del äldre 

barnsånger till exempel ”bä bä vita lamm” och ”mors lilla Olle” som tillhör finkulturen. 

Förskolans estetik måste även förhålla sig till populärkulturen som är en del i barnens vardag 

som till exempel tv, dator och videokonst. Dessa är inte särkilt framträdande i förskolans 

verksamhet utan det är fortfarande skapande, dans, musik, drama och bild som är centrala 

delar. Barnens intressen utgör en viktig del i verksamheten för att de ska tycka att det är roligt 

att lära och vilja lära sig mer. 

Paulsen (1996:54ff), beskriver lekteorin som är en teori inom utvecklingspsykologin. 

Människans estetiska aktiviteter utvecklas hela tiden genom kännetecknande sidor i barnets 

lek och då främst den fria fantasileken. I leken får barnet möjlighet att ge uttryck för sina 

erfarenheter och problem. Det som kännetecknar leken i alla utvecklingsfaser är att den inte 

bara är känslomässig eller mentalt lagd utan den är en blandning av de båda och detta ges i 

uttryck genom socialt samspel. Leken och de estetiska aktiviteterna är oftast spontana det vill 
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säga barnet styr själv dem. Lek och estetik är inte enligt teorin något tidsfördriv utan 

aktiviteterna är viktiga för att människan ska vidareutvecklas och bevara hälsan.  

Ola Halldén professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet (2010:131ff) tolkar 

Piagets teorier i Boken om pedagogerna. Piaget blev genom sina teorier om barnets kognitiva 

utveckling känd. Han menade att människans utveckling sker i olika faser. Han menade också 

att den kunskap som en individ har är ett resultat av ett konstruerande. Kunskapen är de 

resultat som vi fått av våra sinnen och tidigare erfarenheter. De erfarenheter och sådant vi hör 

eller läser om lagras i vårt minne och resultatet av detta leder till kunskap. Individen skapar 

själv sin kunskap i samspel med det omgivande samhället och andra människor. Världen är 

tolkningsbar och beskrivs som en konstruktion av den lärande individen.  

Vidare tolkar Halldén (2010:151) skillnaden mellan Piaget och Vygotskij. Både Piaget och 

Vygotskij var teoretiker inom utvecklingspsykologin, skillnaden mellan deras teorier var att 

Vygotskijs handlade om kunskapen ur en social synvinkel och samhället som barnet 

socialiserades till medan Piagets teorier var riktade utifrån barnets egna perspektiv på 

samhället och de normer som finns. Johansson (1995:24ff) beskriver utifrån egen tolkning att 

även Fröbel tänkte sig utvecklingen i olika stadier där ett av stadierna var gosseåldern. Varje 

stadium måste fullföljas för att kunna bygga en grund till nästa utvecklingsstadium.  

Paulsen (1996:60ff) menar att barnets lek är en estetisk verksamhet där känslor och tankar kan 

förenas. Hon presenterar vidare den kulturhistoriska teorin den utgår ifrån att människan är en 

skapande varelse. I barnets lekar spelar samhällets kultur in men barnet skapar även sin egen 

kultur. Utifrån teorin ses leken som en estetisk verksamhet och genom denna verksamhet 

skapar barnet sin egen situation i sin föreställningsvärld. Människors behov av att vara en del 

i sociala sammanhang gör att barnet blir nyfiken på världen och vill utforska den med hjälp av 

de estetiska uttrycksmedlen. Det samhälle och den kultur barnet befinner sig i kommer till 

uttryck genom leken och de estetiska ämnena, den lärande miljön berikar därför både lekens 

form och mening. I jämförelse med andra teorier så läggs det inom denna större vikt på 

vuxnas inställning till lek och estetiska uttrycksformer. Leken är inte ett medfött behov så 

därför behöver barnet förebilder som kan inspirera till skapande aktivitet. De vuxna på 

förskolan måste vara aktiva tillsammans med barnet i de olika estetiska aktiviteterna och de 

bör ge barnen modeller genom att själva spelar teater för dem, på så sätt uppmuntras barnen 

till dessa aktiviteter.  
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4.3 Språk 

I avhandlingen Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns olika sätt att erfara och 

hantera svårigheter. Menar Agneta Simeonsdotter Svensson (2009:33), universitetslektor vid 

institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, att kommunikation är viktigt för det 

mänskliga deltagandet och lärandet. Den vanligaste formen inom kommunikation är språket 

och handlingen som formats av kulturella och sociala erfarenheter. Språket är ett avancerat 

hjälpmedel för att skapa gemenskap. De språkliga och kommunikativa sammanhangen formas 

genom samtal och handling via människor som bär upp förskolan och skolans verksamhet. 

Enligt Fröbel är språket ett kommunikationsmedel som binder samman de inre och de yttre. 

Han menade att barnet genom hörsel, syn, smak, lukt, och känsel får kunskaper om det yttre 

(Johansson 1995:52ff). 

Manfred Scheid (2009:24), universitetslektor inom estetiska ämnen menar att utifrån de 

konstnärliga och estetiska uttrycken kan elever omskapa genom kreativitet och skapande 

personlig information till kunskap. Syftet med estetiska lärprocesser är att skapa en närmare 

relation till sina egna erfarenheter av samhället och aktuella händelser som sker. En skillnad 

som tidigare nämnts är estetik som produkt eller process. Pramling Samuelsson m.fl. 

(2008:21ff), menar att produkten handlar om innehållet som ska läras och det kulturarv som 

överförs till barnen till exempel via traditioner, sånger och bilder medan processen blir 

formen för att lära. Vygotskij (1995:85) är även inne på att skapandets grund handlar om 

process och inte resultat. Den vuxne bör ha förståelse för att det inte är viktigt att barnet 

skapar något utan att det viktigaste ligger i att syssla med skapandet.  

Monica Lindgren (2006:23) är fil dr och docent i musikpedagogik. Hon skriver i sin 

avhandling, Att skapa ordning för det estetiska i skolan, om barns lärande och kopplar estetik 

till begreppen lek och kreativitet. Barnen får i processen möjlighet att använda sinnena för att 

skapa förståelse till ett fenomen. Ulla Wiklund (2009:20ff), utvecklingskonsult med inriktning 

på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling, menar att en 

estetisk läroprocess är en del av språkutvecklingen och bör användas av eleverna, då de 

genom musik, dans, teater, bild, form och media ges möjlighet till formulering och skapande 

av sitt lärande. Det handlar om en kunskapssyn som utgår ifrån att lärandet skapas i 

människan tillsammans med andra. Det är pedagogens uppgift att planera undervisningen så 

att eleverna får möjlighet till fördjupning, förståelse och prövning. Även Maner och Örtegren 

(2003:53ff) universitetslektorer vid Institutionen för estetiska ämnen, skriver i en publikation 
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från Skolmyndigheten att estetik och språk hänger ihop. Språk handlar om mer än tal och 

skriftspråk och att det bör innefatta de estetiska ämnena. Dessa är utmärkande då de bidrar till 

flerstämmighet och individuell utveckling genom att individen får möjlighet att skapa. 

5. Tidigare forskning 

Jenny Magnusson högskolelektor i svenska vid Södertörns högskola Skriver i avhandlingen 

Fokus ålder – betydelserelationer och betydelseförändring i användning (2008:33), hon 

menar att ålder dels är biologiskt och dels socialt fenomen. Ålder som kulturellt fenomen 

formas av samhällets föreställningar, även den biologiska åldern ändras och formas då vi 

lever allt längre. Förändringarna påverkar hur vi ser på ålder och hur vi beskriver det. Hon 

menar vidare utifrån Blaakildes (1999), att ålder skapas utifrån social konstruktion för att 

människor ska kunna planera och strukturera livets utveckling och diskutera hur livet och 

verkligheten ser ut. Ivar Bråten Professor i pedagogik skriver i boken Vygotskij och 

pedagogiken (1998:105ff), barn lär av varandra, sådant som barn kan göra med stöd av andra 

kommer de så småningom att kunna utföra själv. Åldersskillnad mellan barn bidrar till 

omsorg, ansvar och hänsyn till varandra. Samspel mellan barn i olika åldrar är betydelsefull 

för barnets utveckling. I en åldersblandad grupp bör det vara en jämn fördelning åldrarna 

mellan samt en bra och fungerande verksamhet.  

Mirella Forsberg Ahlcrona (2009:65ff) lektor i pedagogik, skriver i avhandlingen 

Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan om handdockan 

som hjälp vid kommunikation. Barn som har svårigheter med att konversera verbalt kan 

hamna i en ond cirkel där de inte heller vill kommunicera genom estetiska ämnen. Men som 

pedagog är det ändå viktigt att uppmuntra barnen till dessa ickeverbala 

kommunikationsformer som kan bidra till ökad självkänsla och därmed utveckla talspråket. 

Gruppaktiviteter där innehållet är riktat och där den enskilda prestationen inte 

uppmärksammas kan vara en metod som väcker vidare intresse att kommunicera för de barn 

som annars lätt drar sig undan. Genom dockteater och sång kan barnen tillsammans i 

aktiviteten kommunicera på ett lekfullt sätt och fokus hamnar på alla medverkande, det bidrar 

till positiv lust att vilja vara med vid ett annat tillfälle och på så vis kunna utveckla sitt språk.  

Vidare presenteras i avhandlingen en studie som gjorts av Milda Brédikyté (2000) under två 

år, om hur barn använder sig av handdockor. Några barn blev presenterade ett antal sagor 

genom fyra steg. En vuxen högläste sagan, dramatiserade sagan med dockor, presenterade 
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sagan i dialogform och såg till att barnen var delaktiga. Under andra året av undersökningen 

gjordes observationer av barnens imitation. Det visade sig att 65 % av barnen tog efter 

sagorna och lekte utifrån dessa på eget initiativ, medan resterande procent hittade på egna 

sagor som de framställde genom leken. Utifrån lärarnas val av metod blev slutsatsen av 

studien att barnen fick möjligheten att lära sig hur en saga är uppbyggd, vilka strukturer den 

bygger på som gör sagan möjlig att framställa och dramatisera utifrån ett samspel med 

dockan. Forsberg Ahlcrona (2009:68,74), menar även att dockan kan stötta barnen i att 

utvecklas på flera sätt i samspel med andra. Då dockteatern oftast är en gruppaktivitet så 

utvecklas särskilt de sociala färdigheterna barnen lär sig lyssna på varandra, turas om, 

observera varandra, respektera och acceptera varandras åsikter. Dockan kan även användas 

vid arbete med existentiella frågor till exempel födelse, död och sexualitet. Genom sagan ges 

barnen möjlighet att bearbeta frågor som rör ämnet. Inom formell utbildning är användningen 

av dockan i skola och förskola ett bra arbetssätt för att hjälpa barnen uttrycka och synliggöra 

kunskap. Syftet är att barnen ska utveckla förståelse om ett fenomen och med hjälp av teater 

gestalta det, på så vis får läraren veta vilka tankar varje barn har. 

Simeonsdotter Svensson (2009:69), skriver om samlingens betydelse för lärande. Hon menar 

att lärandemiljön i samlingen bidrar med kunskap till barnen på olika sätt beroende på hur 

läraren valt att utforma det pedagogiska innehållet samt vilket intresse innehållet väcker. De 

estetiska ämnena kan utveckla kommunikationen och olika konstformer. Dessa 

uttrycksformer är icke-verbala men de har ändå en framträdande roll då de kan vara till hjälp 

för att förstå världen. Pramling Samuelsson m.fl. (2008:14ff) skriver om sinnena som källa till 

kunskap om världen för de yngsta barnen. Med kroppen som redskap lär barn uppleva världen 

genom sina sinnen. Det estetiska lärandet handlar om de inre tankarna hos barnet som måste 

få komma ut och gestaltas. Estetiken har alltid haft förbindelse med barnets lärande trots att 

själva begreppet inte varit vanligt och förståelsen av det inte är helt tydlig. Författarna menar 

vidare att ämnet bild och skapande har fått störst genomslag inom det estetiska fältet. 

Estetiska ämnen kan i skolan användas som hjälp att lära om nyttiga ämnen som räkning, 

läsning och skrivning men de kan även användas i syfte att vara underhållande och rogivande.  

Elisabet Malmström forskare inom pedagogik (2002:11) skriver i rapporten Kommunikation 

och identitet – om bild och pedagogik i ett sociokulturellt perspektiv, att det för läraren kan 

vara lättare att förstå det verbala språket än då kommunikationen gestaltas med bildspråk, då 

det är svårare att tolka och det ställer därför högre krav på läraren. Läraren behöver veta vilka 

strategier som kan användas för att se och förstå bildens språk. Malmström (2002:20ff) menar 
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även att det läggs större vikt vid det skrivna språket då barn börjar skolan medan bildspråket 

glöms bort. Undersökningar har visat att bildskapandet avtar då barnen börjar skolan, 

bildspråket har fått lämna plats åt det skrivna språket. En bild kan bidra med många tankar. 

Barnet har kanske flera tankar som den har svårt att verbalt uttrycka men genom att göra 

bilder kan barnet ge uttryck för sina tankar på ett annat sätt. Bilden blir betydelsefull i barnets 

förståelseprocess och identitetskapande. En bild som barnet skapar kanske inte tydligt 

beskriver något, då kan ett pedagogiskt samtal om bilden vara en metod för att utveckla 

kommunikation. I samtalet får barnet stöd i att uttrycka sig genom att reflektera om bilden. 

Karin Wallin (2003:36ff) pedagog och föreläsare skriver i boken Pedagogiska kullerbyttor om 

skapande i förskolan. Hon menar att det från lärares sida finns en vana vid att dela upp 

lärandet då det gäller tid, väsentlighet och ämne. Skapandet och den fria leken har använts 

som belöning efter lärandet som ansetts vara på en högre nivå. Men denna uppdelning bör inte 

finnas då lärandet ska vara roligt och leken lärande. Om barnen inte tycker att den 

pedagogstyrda aktiviteten är rolig utan hellre vill leka då är det något fel på förskolans 

verksamhet. Wallin har även observerat barn då de skapat med lera. Hon menar att leran 

bidrar till att utveckla fantasi, kreativitet, samspel, empati och motorik. Det är ett socialt 

material där barnen får upptäcka materialets många möjligheter med olika redskap så som 

kavel, pinnar och formar. För att utmana barnet kan pedagogen ställa frågor där barnet får 

reflektera och resonera. Sådana frågor kan till exempel handla om vart benen på gubben ska 

sitta eller hur stort huvudet ska vara i förhållandet till kroppen. Den vuxne ska inte ge barnen 

svaren utan de ska själva få ta reda på det genom att exempelvis gå och titta på sin egen kropp 

i spegeln. 
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6. Metod 

Den metod jag valt för min undersökning är kvalitativa intervjuer. Det innebär att forskaren 

når informantens egna tankar om fenomenet genom dess personliga tankar som grundar sig i 

det sociala livet (Dalen, 2008:12ff). Kvalitativa intervjuer kännetecknas även av att forskaren 

tolkar svaren utifrån hur informanten formulerat sig till skillnad från kvantitativa intervjuer 

där informanten svarar på frågorna genom att sätta kryss vid färdiga svarsalternativ (Larsen, 

2009: 83). Jag ansåg att kvalitativa intervjuer skulle vidga min förståelse i hur olika 

förskollärare ser på estetisk verksamhet. 

6.1 Urval 

Den kvalitativa studien utgår ifrån sex förskollärares syn på estetisk verksamhet. Jag valde att 

besöka två olika förskolor i Stockholmsområdet. Jag begränsade mig till att intervjua sex 

förskollärare totalt och tre på vardera förkola, det räckte för att få fram de material som 

behövdes. Genom att söka via internet valde jag slumpmässigt ut förskolorna. Ingen av 

förskolorna utgår ifrån någon särskild inriktning eller pedagogik. Jag valde ut dessa två 

förskolor för att jag ansåg det relevant att ge läsaren en bild av hur en traditionell förskola 

arbetar med estetik.  

Min tanke var först att intervjua pedagoger som arbetar på förskolan, men jag kom fram till att 

jag bara ville intervjua förskollärare eftersom att de ingår i deras uppdrag att se till så 

verksamheten följer de mål som finns i läroplanen. Det finns även i läroplanen skrivet vad 

förskollärare särskilt ska ansvara för (Lpfö 98 reviderad 2010:8ff). Då jag planerade inför 

intervjuerna försökte jag få tag på informanter i olika åldrar och som gått lärarutbildningen 

vid olika tillfällen för att det kan ge intressanta skillnader i hur informanterna tänker kring den 

estetiska verksamheten. Jag har intervjuat både förskollärare som arbetar på 

småbarnavdelning där åldern var 1-3 år och förskollärare som arbetar på storbarnsavdelning 

där barnen var 3-6 år. Detta var för att få en varierande bild av hur förskollärarna planerar 

arbetet för barn i olika åldrar för att få en så utvecklande verksamhet som möjligt. Jag tänker 

mig att det då finns ett syfte med varför de valt att arbeta åldersindelat och jag anser det 

intressant att undersöka hur den estetiska verksamheten blir utvecklande för alla barn stora 

som små. Jag har även valt att undersöka om de på förskolorna och avdelningarna arbetar med 

tema då detta arbetssätt kan integreras med estetiska ämnen. Under min egen utbildning har 

jag fått lära mig mycket om det ämnesintegrerade arbetssättet som metod för att arbeta mot 
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flera mål samtidigt. Därför tycker jag att det är intressant att ta reda på vilka tankar 

förskollärare har om detta arbetssätt och vilket syfte det kan ha i förskolans verksamhet.   

6.2 Genomförande av intervjuer 

Jag ringde till två olika förskolor för att ta reda på om några förskollärare hade lust att ställa 

upp på intervju, jag fick ett mycket positivt bemötande och de ville gärna ställa upp. Jag har 

använt mig av metoden standardiserade intervjuer som Larsen (2009:46) förespråkar, vilket 

betyder att mina frågor var planerade och skrivna i förväg. De följde även en viss struktur och 

jag läste upp frågorna en efter en då jag personligen träffade informanterna. Det fanns inte 

några givna svarsalternativ på frågorna utan dem skiljer sig beroende på informanten. 

Metoden ansåg jag fungerade bra då jag ville få fram eventuella likheter och skillnader mellan 

avdelningar och förskolor. Genom de olika formulerade svaren på frågorna kan man få fram 

mycket intressant material att arbete med. Jag spelade in intervjuerna och direkt efter lyssnade 

jag igenom intervjuerna för att analysera varje fråga utifrån svaren som kommit fram.  

6.3 Bearbetning av data 

Vid olika tillfällen intervjuades tre förskollärare på vardera förskolan, intervjuerna spelade in 

med diktafon. Detta gjordes för att jag skulle kunna koncentrera mig på informanten utan att 

behöva anteckna medans och för att samla in material till min analys. Material som samlades 

in transkriberades sedan, det innebär att jag lyssnade på inspelningarna och skrev ner vad 

varje informant sagt under intervjun.  

 Larsen (2009:102) menar att det finns svårigheter då intervjuerna ska analyseras, ett sätt att 

göra det enklare är att noga läsa igenom och försöka hitta gemensamma teman. Denna metod 

använde jag vid bearbetning av mina intervjuer. Jag skrev ut intervjuerna och markerade då 

jag hittade ett gemensamt tema.  

6.4 Forskningsetiska principer 

I boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, skriver Staffan Stukát 

(2011:139ff) om fyra etiska principer som forskaren bör ta hänsyn till. Den första handlar om 

att de som är en del av studien ska informeras om vilket syfte studien har och att det är upp till 

varje person om den vill vara en del av studien men varje person har en fri vilja och kan när 

som helst avbryta sitt deltagande. Den andra principen handlar om att de som deltar själva 

bestämmer över sitt deltagande. Personen bestämmer när den vill delta och hur länge. 

Forskaren måste få ett samtycke av personen och är denne minderårig så ska föräldrar 
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tillfrågas. Den tredje principen handlar om att forskaren ska visa hänsyn mot de som ställer 

upp i studien. Personen ska även vara införstådd med att alla uppgifter hanteras privat och 

anonymt. Det är viktigt att forskaren informerar om att denne har tystnadsplikt och att ingen 

annan kommer att komma åt de uppgifter som informanterna delar med sig av bara under 

anonyma förhållanden. Den fjärde och sista handlar om att forskaren bara får använda 

materialet som samlas in till sin vetenskapliga forskningsstudie och inget annat, därför får inte 

intervjupersonerna utnyttjas för annat bruk. 

Innan jag gick ut på förskolorna för att intervjua förskollärarna så fick de ta del av ett brev 

som jag skrivit ihop. Där skrev jag en kort presentation om mig själv och vilken utbildning jag 

går. Jag gav även information om att de som ställer upp på intervju och allt som har med 

förskolan att göra är anonymt. Detta informerade jag även en extra gång om innan intervjun 

började så att intervjupersonen skulle känna sig säker i sitt deltagande.  
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7. Resultat och analys 
I denna del kommer jag utifrån mitt empiriska material som är intervjuer att analysera och 

diskutera med hjälp av teori och forskning som jag tidigare tagit upp. Jag har utifrån 

intervjuerna valt fem olika teman och dessa är: Att slutföra till en färdig produkt, Barnets lek, 

Lärande genom estetik, Läroplanen och Estetisk verksamhet för barn i olika åldrar. Först 

kommer en presentation av förskolorna.  

7.1 Presentation av förskolorna 

De två förskolor som jag gjort min studie på kommer jag att kalla Blåsippan och Regnbågen. 

Förskollärarna är anonyma och jag har därför använt mig av fingerade namn.  

Förskolan Blåsippan har funnits i några år och är en fristående förskola. Byggnaden är i två 

våningar som är uppdelad på sex avdelningar med några avdelningar för äldre barn och några 

för de yngre barnen. På avdelningarna fanns det olika rum för olika aktiviteter till exempel: 

bygg, målarrum, och läsrum. Dessa förskollärare valde att ställa upp på intervju: Berit 46 år, 

Jenny 34 år som arbetar med barn i åldrarna 3-6 år och Åsa 39 år som arbetar med barn i 

åldrarna 1-3 år. 

Förskolan Regnbågen är en kommunalt ägd förskola och har funnits i ca 30 år. Byggnaden är 

uppdelad på tre avdelningar. Dessa förskollärare valde att ställa upp på intervju: Maja 49 år, 

Mona 55 år som arbetar med barn i åldrarna 4-6 år och Linda 45 år som arbetar med barn i 

åldrarna 2-3 år. Förskolan Regnbågen har ett rum som kallas för Ateljén och ett rum som 

kallas för Dramarummet, dessa rum används för att barnen ska få möjlighet till skapande 

aktivitet. De berättade för mig att de har åldershomogena avdelningar. Fördelarna med det är 

att de kunnat utforma avdelningarna efter barnens ålder, utveckling, behov och intressen. 

Därför behöver de inte längre ha allt på avdelningarna. Nackdelarna är att helt 

åldershomogena grupper inte går att bibehålla, då de inte kan välja barn utan de måste komma 

ur kön i tur och ordning.  

7.2 Att slutföra till en färdig produkt 

Under intervjuerna var det flera förskollärare som ansåg att det var viktigt att barnen skulle 

hinna färdigt med sådant de påbörjat och även att pedagogerna skulle hinna färdigt med 

sådant de planerat. Citatet nedan är utifrån Åsas tankar kring estetik och skapande. Hon var en 

av de få som ansåg att den skapande stunden är viktigare än resultatet.  
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Jo, men det känns som att det måste vara i någon form, men det är ju det som kan vara 

så varierande. Man kan ju få in det på så många olika sätt så det är väl det som är 

roligt. Jag tror ofta i förskolan att man tänker att det alltid är måla med pensel och 

färg, men man kan ju använda det på så många olika sätt, till exempel att man 

använder sig av bilar som man stoppar ner i färg och sen får barnen köra på pappret 

och då blir det ju spår, så för att variera penseln så blir det ju roligt. På mitt förra 

ställe klippte vi stora pappkartonger till mindre ark och hade burkar som stod framme 

med allt möjligt material. Det skapade så otroligt mycket men det var ju 

förbrukningsgrejer och det gick åt hur mycket som helst. Sen vet jag inte hur mycket de 

sparade och tog hem, men det var inte så viktigt utan det var själva stunden som var 

den viktiga (Åsa 39 år). 

Åsa menar att stunden då barnen skapar är viktigast och inte att det måste bli färdigt för att 

spara eller ta hem. Detta kopplar jag till Paulsen (1996:50ff), som menar att det estetiska 

handlar om hur barn tar sig an det sköna och vad som händer då de gör något estetiskt. Därför 

är inte bara den färdiga produkten viktig utan även skapandeprocessen och allt som sker i 

barnets tankar. Även Vygotskij (1995:85) menade att skapandet handlar om process och inte 

resultat. Min uppfattning är att pedagoger i förskolan känner att barnen måste hinna färdigt 

och den färdiga produkten blir bevis för att det på förskolan pågår en lärande verksamhet. 

Fokus ligger ofta på den färdiga produkten och den blir som en symbol för att på förskolan 

sker något vettigt, något lärande och utvecklande. Detta kan kopplas till Sundins (2003:16ff) 

resonemang, han menar att pedagogen lägger fokus på resultat istället för barnets upplevelse 

av det estetiska.  

7.3 Barnets lek 

Förskollärarna pratade mycket kring planerade aktiviteter och materialet ansågs vara en viktig 

del av skapandet. Läroplanen belyser barnets lek och menar att det är en utav flera 

uttrycksformer. Detta var inget förskollärarna nämnde utan de fokuserade på andra aktiviteter.   

Ja, vad innebär det för mig, ja men det är tacksamt att arbeta med det. Både bild, 

rörelse, skapande, man kan vinna mycket på det, så det tycker jag ska finnas i allra 

högsta grad. Skapande ska vara med alla möjliga material: skräp och köpematerial 

(Berit 46 år). 

 

För mig är det mycket det är kontra mot kultur. Det är vad vi gör tillsammans med 

barnen och hur vi ger uttryck för det. Det kan vara rörelse, målning och sång (Linda 45 

år). 

Både Berit och Linda svarar att estetik är rörelse och bild men de tar inte upp leken som något 

estetiskt. Utifrån svaren tolkar jag det som att Berit och Linda tänker på pedagogstyrda 

aktiviteter där skapandet används. Detta kan kopplas till Paulsens (1996:56ff) teori om lek, 
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människans estetiska aktiviteter utvecklas hela tiden genom kännetecknande sidor i barnets 

lek och då främst den fria fantasileken. Lek och estetik är inte enligt teorin tidsfördriv utan 

aktiviteterna är centrala i barnets utveckling. Leken speglar barnets syn på världen och genom 

den kan de ge uttryck för sina erfarenheter och problem. Jag tolkar det som att pedagoger tar 

barns lek för givet och därför kommer den i bakgrunden av andra aktiviteter som förskolan 

erbjuder. Pramling Samuelsson m.fl. (2008:23), menar att barnens lekar inte uppmärksammas 

på samma sätt som när de gör någon pedagogstyrd aktivitet. Genom att studera barnens lek 

kan pedagogerna få insikt i varje barns intresse och uttryckssätt, som sedan kan användas då 

pedagogen skapar gemensamt med barnen. Därför är det viktigt att den fria leken ges 

utrymme i den dagliga verksamheten så att barnen genom detta uttryckssätt får möjlighet att 

utvecklas. 

I intervjun med Åsa pratar hon om vattenexperiment som var en aktivitet hon brukade ha med 

barnen. Hon berättade att barnen fick ut mycket av aktiviteten för att de fick lära sig ösa, 

hälla, blåsa i rör och fylla olika saker. Hon pratade om att de kallade det för experiment dels 

för föräldrarnas skull.  

Föräldrarna ska förstå att det är ett utforskande, och att det inte bara är lek eller vad 

man ska säga, utan det är ju någonting vi övar fram (Åsa 39 år). 

Detta kopplar jag till Wallin (2003:36ff) som hävdar att det inte bör vara någon uppdelning 

mellan lärande och lek utan att barnen lär då de har roligt. Utifrån Åsas svar tolkar jag det 

som att leken inte är lika betydelsefull i förskolans verksamhet som andra aktiviteter. Åsa vill 

att föräldrarna ska förstå att det inte bara är lek på förskolan, hon vill poängtera att det pågår 

ett lärande. Leken får en negativ innebörd då den avskiljs från annat som händer på förskolan 

som är viktigare.  

7.4 Lärande genom estetik 

Estetiska ämnen kan användas på olika sätt och ett arbetssätt som jag uppmärksammat i 

läroplanen är det temainriktade. Därför fick förskollärarna reflektera över den estetiska 

verksamhetens betydelse och hur man kan arbete med den.  

Estetik betyder allt som man kan göra med händerna och sinnena. Jag tycker om att det 

finns gott om material, till exempel både återvinning och köpematerial. Jag vill att 

barnen ska få pröva på så mycket olika tekniker som möjligt. Dels i målning och bild att 

prova på färger och hur de beter sig genom att blanda och allt det där. Och sen det här 

som är lite mer två och tredimensionellt. Och att de själva ska hitta något som de tycker 

är kul och vill hålla på med mera (Mona 55 år). 
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Mona svarar att estetik är allt som barnen gör med händerna och sinnena. Detta kan kopplas 

till det som Pramling Samuelsson m.fl. (2008:14ff) påpekar om sinnenas betydelse för lärande 

om världen. De yngsta barnen använder kroppen och sinnena som redskap då de upplever 

världen och tar till sig kunskapen. Det estetiska lärandet handlar om de inre tankarna hos 

barnet som måste komma ut och uttryckas. Det märks tydligt utifrån svaren att förskollärarna 

ser materialet som en viktig del av de estetiska och att barnen ska få möjlighet att prova på. 

Enligt Johansson (1995:20ff) saknas det en medvetenhet till varför olika material används i 

förskolan. Mona svarar att hon tycker om att det ska finnas olika material. Jag tolkar det som 

att det är hennes egen vilja och inget hon uppmärksammat att barnen vill. Mona utgår ifrån 

barnen då hon menar att de själva ska få prova på och hitta något som de är intresserade av. 

Detta stämmer överrens med det som Pramling Samuelsson m.fl. (2008:23), menar att barnens 

egna intressen är en viktig del i verksamheten då de leder till glädje och vilja att lära sig mer. 

Förskollärarna fick bidra med sina tankar kring tema och vad det innebär för dem.  

Tema för mig är ett stort väldigt omfattande ämne, för mig är det att vi utifrån barnen 

kan se vad vi ska sätta nästa tema, och sen kan man dela upp det i småprojekt. Tema 

kan ju vara väldigt abstrakt men det kan även vara väldigt konkret. Vi jobbar inte med 

tema men det är något jag skulle vilja jobba med (Linda 45 år) 

 

Just nu arbetar vi inte med tema. Tema för mig är när man ska följa någonting genom 

alltihopa och det gör vi inte. Det gäller att få ett bra arbetssätt så att man sammanväver 

det, och det kan vara svårt. Jag känner mig inte så inkörd på tema, jag har bara kört 

lite småteman inget stort som sträcker sig över en termin (Jenny 34 år) 

Linda anser att tema är någonting stort och Jenny tycker att det ska följa hela verksamheten i 

en termin. Pramling Samuelsson m.fl. (2008:14ff) menar att de estetiska ämnena kan 

användas som hjälp att lära till exempel matematik. De estetiska uttrycksformerna är som 

tidigare nämnt en del av språket och därför kan de bidra med ökad förståelse för andra ämnen. 

Min tolkning är att förskollärarna inte har kunskaper i hur de ska arbete med tema då de 

genom intervjuerna verkade tycka att det var ett omfattande och svårt arbetssätt. Vissa 

verkade även anse att temat måste behandla flera mål läroplanen och hålla på under en lång 

tid. De pratade även om att arbeta med ett gemensamt tema och att det kan vara svårt att hitta 

något som passar alla. Detta tyder på att de har för lite eller inga kunskaper alls om 

temaarbete trots att det i läroplanen står med som möjlig metod för att sträva mot målen.   

Vi har tänkt och pratat om att vi ska försöka hitta ett gemensamt tema så att allting 

kommer in, så att jag som har skogen då försöker jag göra någonting utifrån det eller 

vad barnen har gett förslag på utifrån deras intressen, sen spinner en annan pedagog 
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vidare på det dels under samlingen, och sen så har vi dramagruppen så då kommer det 

in där, och sen med bygg och konstruktion då kommer det in där, och sen har vi Ateljén 

och då spinner vi vidare där, så tillslut så går det ju runt (Maja 49 år). 

Maja pratar om att temat ska utgå ifrån barnens intressen. Detta kopplar jag till Pramling 

Samuelsson m.fl. (2008:23) som anser att det är viktigt att förskolans estetik förhåller sig till 

populärkulturen som är en del i barnens vardag. Barn idag har intressen som till exempel tv-

spel och data därför bör arbetet på förskolan även innehålla dessa. Att arbete utifrån barnens 

intressen bidrar till att det blir roligt att lära och det i sin tur leder till nyfikenhet och lust.  

7.5 Läroplanen 

Jag lät förskollärarna reflektera över läroplanen och vad syftet med mål är. De flesta svarade 

att de kunde läroplanen och att den hela tiden finns i tankarna. De ansågs sig även ha koll på 

vad som står gällande den estetiska verksamheten.  

Målet är väl att de ska som jag sa förut att de ska få pröva på allt, och hitta något som 

dem tycker är roligt. Det tycker jag är ett mål, att dem har roligt för det är då barn lär 

sig (Mona 55 år). 

 

Att barnen ska få utrymme för olika estetiska. Jag tänker att man ska få möjlighet till 

alla olika, mål är någonting som man ska uppnå barnen ska uppnå. Om det till exempel 

står att barnen ska få dansa då ska man göra ett försök till att låta dem få dansa (Jenny 

34 år). 

Flera av förskollärarna menar att barnen ska få möjlighet till de olika formerna men ingen 

tycks tänka på att de estetiska ämnena är uttrycksformer där tankar och erfarenheter kan 

förmedlas. Kommunikation sker dagligen på förskolan och de estetiska ämnena är även 

metoder för att kommunicera. Pramling Samuelsson m.fl. (2008:20ff) menar att det i 

läroplanen för förskolan finns mål att sträva mot och det skapande innehållet som nämns i 

läroplanen kan ses som mål barn ska utveckla ett kunnande om, metoder för att uppnå något 

annat. Detta är en skillnad mot grundskolan där målen är sådant varje barn ska uppnå. Utifrån 

hur förskollärarna svarade tolkar jag det som att de uppfattat läroplanen och dess syfte olika. 

Förskollärarna kunde inte svara på vad det stod i läroplanen gällande skapande mer än att 

barnen ska få tillgång till det. Det tyder på att förskollärarna inte reflekterat och diskuterat 

syftet med målen.  

Jo, men det är ju också att man måste slutföra sina uppdrag eller vad jag ska säga. Det 

låter så stort, men att man slutför ett arbete med barnen så att det inte bara blir att man 

börjar utan att avsluta. En del arbeten med barnen blir jättelånga, och en del blir korta. 

Att man ska slutföra dem, att målet blir just att slutföra (Maja 49 år). 
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För mig så är det viktigt att ha ett mål att jobba mot. Det är ju som att man skulle bygga 

en bil: Den här ska bli klar. Det här ska vi nå på olika sätt (Linda 45 år). 

Förskollärarna anser att det är viktigt att ha mål för att kunna slutföra något som påbörjats. 

Det skulle vara intressant att veta vad som händer då något inte slutförs, uppnår inte barnen 

målen då? Då en del av förskollärarna verkar ha uppfattat läroplanen utifrån att det är mål 

som varje barn ska uppnått. Den kulturhistoriska teorin enligt Paulsen (1996:60ff) menar att 

alla människor är skapande individer som behöver uttrycka genom estetik. Därför kan inte de 

estetiska ämnena uppfattas som mål som ska uppnås utan de är snarare språkliga metoder som 

förskollärarna ska ge möjlighet till för att sträva mot andra mål (Lpfö 98 revidera 2010:10). 

I läroplanen står ordet uttrycksform med och därför lät jag de intervjuade förskollärarna 

reflektera över vad en uttrycksform är och vad det innebär att uttrycka sig estetiskt. 

Förlåt, en gång till? Ja… det är ju mycket språket, dans, skapande, målningen och 

relationer tillsammans med varandra (Linda 45 år). 

 

Jag vet inte riktigt det var lite svårt. Men jag kan känna att vissa barn har musik och 

drama som sin uttrycksform så på så sätt kan man se det att vissa barn liksom blommar 

ut när dom får göra något sådant. Viss uttrycksform passar vissa barn (Åsa 39 år). 

Jag upplevde att förskollärarna verkade tycka att ordet uttrycksform var svårt. De kopplade 

ordet till språk och de estetiska ämnena. Åsa menar att barn har olika uttrycksformer och att 

de måste få pröva. Hon berättade om en pojke som lekte stökiga lekar och var högljudd men 

då han målade infann sig ett lugn. Detta var något som hon fascinerades av, då hon tidigare 

tänkt att det skulle bli svårt att få honom att sitta ner och koncentrera sig. Detta kan kopplas 

till Vygotskijs teori, han menade att skapandet inte är en begåvning som vissa utvalda 

människor har (Säljö 2010:154ff). Min tolkning utifrån Åsas berättelse är att hon upplevde det 

som att pojken inte var typen som satt och skapade, men hon märkte sedan att hennes 

uppfattning var felaktig. 

7.6 Estetisk verksamhet för barn i olika åldrar 

Jag känner att det ibland kan vara svårt att ha mål med småbarn för ofta är det ju en 

del som inte kan prata, så man kan ju faktiskt inte fråga: tycker du att det här var roligt 

eller läskigt? Vill du mer? Man märker ju mer att dem stretar emot eller lämnar rummet 

så då förstår man ju. Men jag känner mer att man erbjuder materialet och då vill vissa 

pröva en halv minut och sen är det bra, men då har de ändå fått en möjlighet, så på så 

sätt ser man ju (Åsa 39 år). 
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Dom här barnen är så små så det kan vara svårt att tolka, men just vid målningen kan 

man börja se lite på våra barn. Ett av våra barn målar gärna och beskriver vad han har 

varit med om, men annars är det ju svårt så länge de inte har ett riktigt språk (Linda 45 

år). 

Åsa menar att det är svårt med mål vid arbete med småbarn för att de inte kan prata. Detta kan 

kopplas till Malmström (2002:20ff), som menar att det ibland behövs andra metoder då 

småbarn inte alltid kan uttrycka sig verbalt, därför kan en bild bidra med många tankar, 

genom bilden kan barnet ge uttryck för dessa. Linda är även inne på att det är svårt då de små 

barnen inte har ett riktigt språk. Malmström (2002:11) menar även att bilder som barn skapar 

kanske inte alltid är tydliga att förstå, då kan ett pedagogiskt samtal om bilden vara en metod 

för att utveckla kommunikation. Genom samtalet får barnet stöd av pedagogen att uttrycka 

sina tankar om bilden. Om barnet inte har förmågan att uttrycka sig verbalt kan detta sätt vara 

ett steg i att utveckla en kommunikation mellan barn och pedagog där det fokuseras på barnets 

sätt att uttrycka känslor.   

Vi vill inte ha allt material framme eftersom åldrarna på barnen är olika, så de större 

får givetvis använda fler saker, men ändå att de små får chansen, men då får det vara 

under en vuxen persons ansvar (Maja 49 år). 

 

Vi har gjort om på avdelningarna så till exempel här är Ateljén där har vi allt material 

som tillhör Ateljén. Sen har vi bygghörna inne på avdelningen där skapandet sker på 

golvet med bygg och konstruktion. Så det är mer uppdelat nu, så barnen kan välja vad 

dom vill göra. Sen har vi ute i hallen, där har vi satt upp sådant barnen gjort för att de 

ska få inspiration (Maja 49 år). 

 

Det är lättare att arbeta med stora barn eftersom de har fler färdigheter. Spela en 

teater kan man inte göra med en ettåring utan det är ju först i treårsåldern när barnet 

börjar förstå vad det är (Jenny 34 år). 

Maja menar att de små barnen också måste få chans till att pröva olika material men att det 

ska ske under en vuxens uppsyn. De små barnen beskrivs utifrån citaten vad det inte kan i 

jämförelse med de stora barnen. De kan inte prata, de är svåra att tolka och de kan inte 

använda lika mycket material. Jenny Magnusson (2008:33), skriver att ålder är biologiskt men 

även ett socialt fenomen. Ålder som kulturellt fenomen konstruerar vi tillsammans utifrån 

våra föreställningar för att ska kunna planera och strukturera livet och verkligheten. 

Förskollärarna konstruerar ålder då de genom sina föreställningar om vilka färdigheter barnet 

utvecklat hindrar barnen från att använda vissa material eller utföra vissa aktiviteter.   
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Arbetet med den estetiska verksamheten verkar utifrån förskollärarnas svar planeras olika 

beroende på barnens ålder.   

De förskollärare som arbetade med små barn kopplade estetik till målning medan de som 

arbetar med äldre barn även kopplat det till andra aktiviteter som bygg och konstruktion. 

Pramling Samuelsson m.fl. (2008:14ff), menar att av de estetiska ämnena har bild och 

skapande fått störst genomslag.  

Då barnen blir större så kan man göra så mycket mer spontant skapande sitta och 

klistra och limma. Det blir mer spontanskapande och det tycker jag nästan blir bäst 

mest kreativt när dem själv vill (Åsa 39 år). 

Åsa menar att då barnen blir större är det lättare att spontanskapa och det kräver inte lika 

mycket planering. Till skillnad från att skapa med småbarnen då det inte är lika lätt eftersom 

att det tar tid att plocka fram och städa undan material. Flera moment under dagen som till 

exempel lunch, vila, och blöjbyten gör att det inte finns tid för övriga planerade aktiviteter.  

Det har inte funnits tid för planering och reflektion. Jag tycker att det är viktigt att man 

har det och särskilt då man startar upp en ny avdelning, så att det finns tid att sätta 

grunden (Linda 45 år). 

Även Linda är inne på att tiden inte finns och hon tycker att det är viktigt för vidare planering. 

Wiklund (2009:20ff), poängterar att det är lärarens uppgift att planera verksamheten, så att 

barnen får möjlighet till fördjupning, förståelse och prövning.  

Vi grovplanerar, men finplaneringen är mer upp till den personalen som har den 

aktiviteten. Nu har jag till exempel mest haft vattenexperiment (Åsa 39 år). 

 

Vi utgår från en planering just nu, men vi ska utvärdera verksamheten nu och se vad 

som fungerar och vad som inte fungerar (Mona 55 år). 

 

Ja vi försöker planera en gång i veckan och vi grovplanerar en gång i månaden (Berit 

46 år). 

 

Vi har delat upp oss lite mer, så Johanna har målningen just nu så hon visar barnen 

olika målningstekniker, medan jag tänker mer på miljön att den ska vara vacker för 

barnen  (Linda 45 år). 

Det skiljer sig en del angående synen på planering. De förskollärare som arbetar med små 

barn tycker inte att de hunnit med att planera medan de förskollärare som arbetar med de äldre 



28 
 

barnen inte nämner något om detta. Det verkar även som att det är mer uppdelat på småbarn 

vilken pedagog som har aktiviteten. Min tolkning utifrån förskollärarnas svar på frågorna är 

att de som arbetar med småbarn inte har tid för planering, så därför sker den på varsitt håll, 

och därför det blir det enklast att dela upp de olika aktiviteterna. Det finns en önskan om 

gemensam planering och reflektion ifrån förskollärarnas sida, men tiden för det finns inte i 

praktiken. Jag har utifrån informanternas svar märkt att det var uppdelat mellan de som 

arbetar med småbarn och de som arbetar med stora barn. De pratade mycket om vad de själva 

gör på respektive avdelning. De började oftast svaren med att säga: ”Vi gör såhär” och en del 

blev osäkra när de skulle svara för hur arbetet på hela förskolan ser ut med estetiskt skapande. 

De ville hellre svara individuellt.   

Förskollärarna pratade en del om att det var viktigt med vuxnas deltagande i de skapande 

processerna. Trots det ansåg flera att tiden oftast inte räcker till så därför är det svårt som 

vuxen att tolka varje barn i den skapande processen och särskilt de små barnen. 

Jag tror att det smittar av sig på barnen när dom ser att man är kreativ själv och jobbar 

med dem, då blir dom inspirerade och vill också göra så det tycker jag är jätteviktigt, 

att den vuxne är med och inte bara går runt och tittar (Mona 55 år). 

 

Jag tror att man måste vara med dem själv individuellt för att nå dom små barnen 

(Linda 45 år). 

Det Mona och Linda säger om vikten av den vuxnes deltagande i de skapande aktiviteterna 

kan kopplas till den kulturhistoriska teorin som Paulsen (1996:60ff) beskriver. Teorin belyser 

vikten av vuxnas inställning till leken och de estetiska uttrycksformerna. Barnets lek är inte ett 

medfött uttryckssätt så därför behöver barnet den vuxne som förebild för att inspireras till 

skapande aktiviteter. På förskolan bör därför pedagogerna vara aktiva tillsammans med barnet 

och inspirera dem till olika aktiviteter genom att till exempel spela upp teater för dem.  

Thomassen (2007:205) menar att kunskapen enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv inte 

ursprungligen är individuell utan den skapas i de sociala relationerna. Detta hävdar även 

Lindgren (2006:23), att språkutvecklingen genom estetiska ämnen utgår ifrån en kunskapssyn 

där lärandet skapas i individen tillsammans med andra. Därför kan ett arbetssätt där barn och 

vuxna, eller barn och barn samarbetar bidra till ökad kunskap. Detta stämmer överrens med 

förskollärarnas syn på att den vuxne tillsammans med barnet i aktiviteten kan inspirera och 

stötta.  
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8. Diskussion och slutsats 

Min studie visar på skilda uppfattningar gällande målen om estetik och skapande. De 

informanter som ställde upp verkar inte uppfattat att barnen genom de estetiska ämnen ska få 

uttrycka tankar och erfarenheter som det står i läroplanen. Detta beror på att vi alla precis som 

Husserl menade tolkar allt omkring oss utifrån våra tidigare erfarenheter Thomassen 

(2007:182ff). Förskollärarna verkade ha en tanke om hur de skulle vilja jobba till exempel 

med tema för att integrera flera ämnen och mål, men bristen på tid och planering för att 

reflektera över målen i läroplanen bidrog till att det ännu inte blivit av för vissa. Detta tror jag 

är en bidragen faktor till varför målen i läroplanen uppfattas olika. Jag tror också att det 

handlar om det som Pramling Samuelsson (2008:20ff) tar upp att det inte står något om hur 

målen ska läras ut. Läraryrket är utvecklande genom hela livet och det är upp till var och en 

att uppdatera sig om hur man kan lära ut till barnen genom att ta del av aktuell forskning och 

litteratur, då det ständigt skapas nya teorier om vad som är för barnets bästa. 

Det som förvånade mig en del under studiens gång var de skillnader som visade sig mellan 

småbarnsavdelningarna och storbarn. De benämnde varandra i ”vi” och ”de” termer och de 

verkade inte ha något samarbete mellan avdelningarna. Förskollärarna beskrev de små barnen 

utifrån vad de inte kan, och fokus hamnande på viss uppnådd ålder istället för uppnådd 

individuell utveckling. De förskollärare som arbetade med stora barn hade mer planering och 

tid för utvärdering av verksamheten medan de på småbarn menade att den tiden inte fanns för 

det var annat som kom emellan till exempel de dagliga rutinerna. Jag anser att ett samarbete 

mellan avdelningarna skulle vara bra eftersom att de då kan hjälpa varandra genom att ta hand 

om varandras barn för att på så vis skapa tid för planering. Detta är viktigt för att bygga upp 

en verksamhet som blir utvecklande för alla barn.  

Förskolorna skilde sig till viss del åt gällande arbetet med estetiska ämnen då förskolan 

Regnbågen hade särskilda rum för olika estetiska aktiviteter medan förskolan Blåsippan hade 

allt inne på varje avdelning. Regnbågen hade färre avdelningar och det märktes att de hade 

kommit längre med tankar kring samarbete mellan avdelningarna, medan Blåsippan bestod av 

fler avdelningar och därför såg förskollärarna svårigheter i att samarbeta. Förskollärarna på 

båda förskolorna hade intresset för att arbeta med de estetiska ämnena. Jag tror att intresset 

hos enskilda pedagoger har betydelse för vilken verksamhet som byggs upp. Flera av 

förskollärarna svarade att de delat upp olika aktiviteter beroende på vilken aktivitet som 

intresserade respektive pedagog. Min egen tanke kring detta är att det kan vara negativt med 
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ett sådant arbetssätt då pedagogerna själva inte får möjlighet att utvecklas inom alla ämnen. 

Jag anser även att det är förskollärarens uppgift att vara kunnig inom flera områden eller 

åtminstone våga pröva och vilja utvecklas. Dessutom är det barnen som ska lära sig och 

pedagogen ska stötta och inspirera.    

Begreppet estetik var för förskollärarna inte helt bekant och en del kopplade det till den 

färdiga produkten som enligt (1996:50ff), är en äldre definition på begreppet men som idag 

även innefattar själva skapande processen. Jag tror att det beror på förskollärarnas inställning 

till skapandet att det måste bli någonting vackert att visa och sätta upp på väggen för 

föräldrarna, som ett bevis på vad barnen gör på förskolan. På så sätt skapas det en stress som 

går ut över barnen att de måste hinna färdigt. Ibland tror jag att pedagoger som arbetar i 

förskolan behöver stanna upp och fundera över syftet med skapandet, vem gör vi det för? Är 

det för den vuxne eller för barnet? Den stress vuxna i förskolan har, går ibland ut över barnens 

lärande och kunskapssökande. Att förskollärarna inte reflekterat över betydelsen av vissa ord 

som förekommer i läroplaner leder till att de inte förstått syftet med dessa i förskolans 

verksamhet.  

Jag har kommit fram till att förskollärarna hade olika tankar kring vad de ville uppnå med den 

estetiska verksamheten. De ville att barnen skulle ha roligt, att de skulle få prova på olika 

material och aktiviteter. Men en del tänkte även på att barnen skulle uppnå målen i läroplanen. 

Det fokuseras mycket på målen vilket är bra men jag tror även att man precis som med syftet 

behöver fundera på vad verksamheten vill uppnå med de olika aktiviteterna som förskolan kan 

erbjuda. Vad kan vi tillsammans uppnå genom de estetiska ämnena? Istället för att alltid rikta 

in sig på den enskilda individen. Ibland kanske man inte uppnår det som var tanken från 

början utan man kanske fick ut något annat av det.  Hur förskollärarna uppfattat specifika mål 

i läroplanen gällande estetiska uttrycksformer är väldigt individuellt. Var och en har tolkat 

olika trots att de tillsammans med övrig personal ska bygga upp en verksamhet.   

8.1 Förslag på vidare forskning 

Studien visar på att förskollärarna inte uppfattat målen gällande estetik som uttrycksformer 

för att lära barnen om andra ämnen. Det verkar även som att de inte har tillräkliga kunskaper 

om temaarbete och integrering av olika ämnen. Därför skulle det vara intressant att göra 

observationer i verksamheten för att se hur det dagliga arbetet ser ut med estetiska ämnen, då 

det ger en annan bild av hur det är i praktiken. Det kan ibland vara svårt att sätta ord på det 

faktiska arbetet och därför kan observationer ge en annan syn på verksamheten. Under mina 
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intervjuer har det även framkommit en del könsstereotypa åsikter gällande arbetet med 

estetiska ämnen. Till exempel har en del förskollärare menat att killar vill bygga och 

konstruera, medan tjejer vill göra vackert med glitter och färg. De har även menat att killar är 

stökiga och inte vill sitta ner och skapa. Det skulle därför vara intressant att studera den 

estetiska verksamheten utifrån ett genusperspektiv.  

Min förhoppning med detta arbete är att jag ska inspirera andra pedagoger som arbetar inom 

förskolan att vilja arbete med estetiska ämnen som uttrycksformer för att barnen ska utveckla 

kunnande om andra ämnen. De estetiska ämnena tror jag kan bidra med andra vägar till 

kommunikation och sociala möten som är utvecklande för alla människor, dessa ämnen kan 

även bidra till glädje och lust som är viktiga fundament för barnets vidare utveckling.  
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9.3 Otryckta källor 

Intervjuperson Maja: 2012-10-12: 35 min 22 sek 

Intervjuperson Linda: 2012-10-12: 22 min 20 sek 

Intervjuperson Mona: 2012-10-15: 20 min 27 sek 

Intervjuperson Jenny: 2012-10-24: 25 min 59 sek 

Intervjuperson Berit: 2012-10-24: 20 min 6sek 

Intervjuperson Åsa: 2012-10-24: 51 min 6 sek 
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10. Bilagor 

10.1 Samtyckesbrev 

Hej mitt namn är Marlene och jag studerar till förskollärare/lärare på Södertörns högskola. Jag 

ska snart börja skriva min C-uppsats och temat är: Estetisk verksamhet på förskolan. Jag 

behöver intervjua pedagoger i verksamheten och det skulle vara snällt om någon ville ställe 

upp. En intervju håller på max en timma och jag behöver spela in den så att det inte blir några 

missförstånd gällande svaren på frågorna. Önskvärt vore om en förskollärare för de yngre 

åldrarna vill ställa upp och en ifrån de äldre åldrarna. Om det inte är möjligt så går det bra 

med förskollärare från andra avdelningar.   

Jag skulle även vilja observera hur ni har det på avdelningen och ta del av viss dokumentation 

som eventuellt sitter uppe på väggarna. Om möjlighet finns så är jag gärna med och 

observerar den estetiska verksamheten utifrån pedagogens perspektiv dvs. hur du som 

pedagog i arbetet med barnen använder dig av de estetiska ämnena. Observera att ni, 

förskolan, avdelningen mm ställer upp anonymt och det är självklart frivilligt. För mig skulle 

det fungera bäst någon dag vecka 42 eller 43. Hoppas ni kan och vill ställa upp! 

Kontakta mig gärna om ni har några frågor. 

Med vänlig hälsning: 

Marlene Sundin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

10.2 Intervjufrågor 

Vad heter du? Och hur gammal är du? 

När gick du din utbildning? 

Vilka åldrar har ni på din avdelning? 

Vad innebär estiskt arbete för dig? 

Hur ser estetiskt arbete ut på er förskola? På er avdelning? 

Vart får du inspiration? Och hur planerar ni aktiviteterna? 

Vad vill du uppnå? 

Känner du att du har koll på vad som står i läroplanen gällande estisk verksamhet på 

förskolan? 

”Förskola ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama” (Lpfö 98 reviderad 2010:10). 

Hur tolkar du det? Vad tänker du om det? 

Vad tänker du att ett mål innebär vad är syftet med att ha mål i läroplanen? 

Använder du dig av målen då du planerar arbete med estetisk verksamhet? 

Hur ofta gör ni något estetiskt per vecka ungefär? 

Finns estetiskt material tillgängligt för barnen hela tiden? 

 Tror du att det finns intresse hos barnen att arbeta med estetiska ämnen? Hur märker du det? 

Vad tänker du att en uttrycksform är? 

Bör man jobba med estetiska ämnen i förskolan, varför? 

Arbetar ni med tema? På vilket sätt? 

Vad tänker du kring arbete med tema vilket syfte har de? 

 


