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Abstract 

 

Title: Expression, impression… Preschool teacher’s thoughts on aesthetics expression in preschool with 

three different pedagogical approaches. 

 

Author: Ylva Lundberg 

Supervisor: Petra Garberding 

Term: Autumn 2014 

 

The purpose of this study is to examine how preschool teachers think about their work with aesthetic 

expressions with children. In my study, I have chosen qualitative interviews to take part of the preschool 

teachers´ stories in three different educational approaches. The preschools that I have chosen are 

Waldorf, Reggio Emilia and a traditional preschool. To achieve this purpose I have used following 

questions: Which view have preschool teachers about the importance of aesthetic forms of expression 

for children? How do preschool teacher describe their work with aesthetic expression and what 

similarities and differences exist between the different pedagogical approaches? The theoretical point of 

this study is Vygotsky and the sociocultural perspective. The result shows that there are both similarities 

and differences between the preschools, mainly how they work with aesthetic forms of expression. The 

study also showed that some subjects as drama is not used when preschool teacher believe that they do 

not have enough knowledge about the subject. 
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1. Inledning 

Jag har valt att skriva om estetiska uttryckssätt i förskolan och genom förskollärarnas berättelser vill jag 

få en uppfattning om hur förskollärare, med tre olika pedagogiska inriktningar tänker och arbetar med 

estetiska uttrycksformer i sin verksamhet. Under förskollärarutbildningen har vi läst en delkurs om 

estetiska färdigheter såsom dans, drama, musik och bild. Genom den kursen fick jag en inblick i de olika 

estetiska uttryckssätten och jag fann det intressant med estetik. Tanken att skriva om detta ämne väcktes 

under min sista verksamhetsförlagda utbildning på en förskola. Från min VFU återger jag en kort 

reflektion ur min loggbok (2014-04-15): 

 

      En gång i veckan kommer en atelierista (bildlärare) till barngruppen och har bildskapande   

      aktiviteter tillsammans med barnen. Atelieristan tycks ha ett tydligt och klart mål vad hon vill uppnå 

      med målandeaktiviteten med barnen, samtidigt som hon är lyhörd och följsam till vart barnen  

      befinner sig i sin målande skapandeprocess. Däremot när det gäller övriga skapande/ estetiska  

      aktiviteter så verkar det som att sånger, sagor och dans oftast är mer spontant valda, att det oftast inte 

      ligger någon tanke bakom val av sånger eller val av texter. 

 

Med min studie vill jag få större insikt hur förskollärare tänker, samt hur de praktiserar estetiska 

uttryckssätt i förskolan. 

       

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min undersökning är att genom intervjuer ta del av förskollärares berättelser om hur de 

arbetar med estetiska uttryckssätt i tre olika förskolor och hur de reflekterar över dessa uttryckssätt. 

Uppsatsen går också in huruvida olika pedagogiska inriktningar influerar arbetet med estetiska 

uttrycksformer. För att uppfylla detta syfte har jag utgått ifrån följande frågeställningar:  

 

1. Vilken uppfattning har förskollärarna om betydelsen av estetiska uttrycksformer för barn? 

2. Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med estetiska uttryckssätt? 

3. Vilka likheter och olikheter finns mellan pedagogiska inriktningar när det gäller arbetet med estetiska 

uttrycksformer? 
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1.2 Bakgrund 

I början av detta kapitel förklaras olika begrepp som jag tar upp i min uppsats. Först kommer en kort 

sammanfattande beskrivning av de tre olika pedagogiska inriktningar som ingår i min studie: 

Waldorfpedagogik, Reggio Emilia inspirerad pedagogik och traditionell pedagogik.1 Därefter kommer 

läroplanens definition av estetiska uttryckssätt och sedan klargörs begreppen estetik och estetiska 

uttryckssätt, för att slutligen ge en inblick i olika estetiska ämnen, såsom musik, sång, drama och bild. 

 

1.3 Waldorfpedagogik 

Rudolf Steiner (1861-1925) är waldorfpedagogikens grundare och Marika Lindholm (2008) skriver att 

Steiner introducerade en ny helhetssyn på och förståelse av människan vilket han benämnde för 

antroposofin. Waldorfpedagogiken utgår från tre aspekter när det gäller beskrivning av människan. Den 

första beskrivningen är: ”Människan som individ med egna anlag och intentioner, den andra 

”människans utveckling till en social och likaberättigad medborgare och den tredje aspekten lyder 

”människan som beroende av samverkan med omvärlden” (Lindholm 2008, s.136). 

Waldorfpedagogikens tanke är att man ska stödja varje elev till att utveckla dessa aspekter och de tre 

kompetensområden som alla individer behöver utveckla är: viljan, kreativitetens och den ansvarsfulla 

handlingens område. Det andra området är känslan, empatins och upplevelsens område. Tredje området 

är tanken, den kognitiva och den ansvarsfulla handlingens område (Lindholm 2008, s. 137).  

 

Vidare skriver Lindholm att det är den antroposofiska människokunskapen som utgör basen för 

waldorfpedagogiken, vilket kommer i uttryck i både metodik och kursplaner. Inom det Waldorf 

pedagogiska konceptet tar man hänsyn till tidsmässigt översiktliga faser och dessa tre är: 0-7 år, 7-14 år 

och 14-21 år. Viljans fas är 0-7 år och det är viktigt att barn i trygg och lugn miljö får utveckla sig 

genom lek och även i interaktion med vuxna, det läggs en stor vikt vid förskollärarens roll som god 

förebild. Målsättning och metod inom Waldorfförskolan är att barn ska få uppleva en harmonisk 

barndom, barnets rätt att vara barn utan påverkan av vuxenvärldens stress och prestationskrav. Dagarna 

förflyter i en lugn och jämn rytm med aktiviteter på redan bestämda veckodagar och årets högtider 

uppmärksammas och firas med glädje och värme för att tilltala barnens känslor (Lindholm 2008, s. 136-

139). 

 

 

 

                                                 
1 Med ”Traditionell pedagogik” och ”Traditionell förskola” menar jag en förskola utan någon specifik pedagogisk inriktning.  
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1.4  Reggio Emilia 

Loris Malaguzzi (1921-1994) var den stora inspiratören för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, 

i Italien. Dahlberg och Åsén (2008) menar att Malaguzzi såg pedagogiken ur ett bredare perspektiv, att 

den var en del av ett demokratiprojekt, likt en livshållning (Dahlberg och Åsén 2008, s. 189). Vidare 

skriver Dahlberg och Åsén (2008) att inom Reggio Emilia pedagogiken betonas vikten av att lyssna på 

barnen och att respektera dem, vilket även leder till en bestämd syn gällande kunskap, att barns 

utforskande, kunskapande samt lärande kan ses ur ett aktivt och kommunikativt perspektiv (Dahlberg 

och Åsén 2008, s. 191-201). Angående utforskandet skriver Vallberg Roth och Månsson (2010) att 

upptäcka och utforska olikheter och föränderligheter är centralt i det pedagogiska förhållningssättet. 

Synen på barn benämns ofta i termer som ”det rika barnet, det kompetenta barnet och barnet med hundra 

språk” (Vallberg Roth och Månsson 2010, s. 243).  

 

Dahlberg och Åsén (2008) skriver därtill att miljön har stor betydelse i Reggio Emilia och menar att 

miljön brukar benämnas som den tredje pedagogen. Detta betyder att förutom de två pedagoger som 

brukar finnas med i en barngrupp blir miljön den tredje pedagogen, eftersom miljön kan bidra till barns 

lärande. I en inspirerande miljö ges barn inte bara möjlighet att känna och tänka, utan de får även 

möjligheter till utforskande och lärande skapas. Pedagogens uppgift blir att skapa förutsättningar för 

utforskande, genom att planera en utmanande miljö som kan stimulera barns intressen, kreativitet och 

motivation. Det talas även om det medforskande barnet och medforskande pedagogen. Genom 

pedagogisk dokumentation och reflektion följer man barns och pedagogers arbete och lärprocesser. 

Både lärandet och arbetet synliggörs och dokumentation blir ett redskap för att fortlöpande utvärdera 

och utveckla verksamheten (Dahlberg och Åsén 2008, s. 203). Förutom detta nämner också Dahlberg 

och Åsén (2008) att projekt är ett sätt att strukturera och organisera vardagsarbetet på förskolor 

(Dahlberg och Åsén 2008, s. 204).  

 

1.5 Traditionell pedagogik 

Med traditionell förskola avser jag allmän förskola utan specifik inriktning och informanterna själva 

definierar deras förskola som traditionell förskola. Enligt Ann Granberg (1998) har förskolan vuxit fram 

ur olika pedagogiska tankegångar och psykologiska teorier. Friedrich Fröbel (1782-1852) brukar 

betraktas som förskolans grundare och dagens svenska förskola har sina rötter i Fröbels Kindergarten 

(Granberg 1998, s. 153). Innehållet i förskolan liknas ibland vid en pall med tre ben: barn, föräldrar och 

pedagoger anser Granberg (1998) och nämner även vikten av trygghet och tillit, vilket grundas i nära 
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relationer mellan människor. Förskolearbetet handlar om att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, att alla 

individer behöver bli bemötta och sedda av förstående människor (Granberg 1998, s. 9-10).  

 

Tove Phillips (2014) förklarar i sin bok Pedagogiska teorier och praktiker de olika pedagogiska 

inriktningarna, vilket ingår i min undersökning. Ett vanligt arbetssätt i förskolan är att man arbetar med 

projekt eller teman, vilket betyder att ett kunskapsområde väljs ut och sedan närmar man sig detta med 

olika arbetssätt och perspektiv. Ett tema kan antingen planeras i förväg av förskolans pedagoger eller att 

man utgår ifrån barnens intressen vid val av temaområde. För enligt läroplanen ska barn ha inflytande 

när det gäller förskolans arbetssätt och innehåll och desto mer barnen är involverade, desto mer 

intressant och relevant blir uppgiften. Ett projekt eller tema kan hålla på i allt från några veckor till ett 

helt läsår, det är betydelsefullt att hålla ett tema levande. När projektet eller temat är slut är det viktigt 

att sammanfatta vad man har gjort och lärt sig (Phillips 2014, s. 98).  

 

Andra arbetssätt är bland annat samling och det kan finnas flera syften med en samling enligt Granberg 

(1998). Ett syfte kan vara att förmedla kunskaper och det kan även bli till ett tillfälle att träna sociala 

regler såsom att lyssna, tala inför grupp eller att vänta på sin tur (Granberg 1998, s. 91). Likaså har 

samling som arbetssätt ibland fått kritik menar Phillips (2014), samling anses för kontrollerad och passar 

inte alla barn (Phillips 2014, s. 95). Vidare poängterar Phillips (2014) betydelsen av den lärande leken 

för barnets utveckling och att leken i förskolan kan vara fri eller styrd. I den fria leken finns pedagogen 

med, mer som en förebild och i den styrda leken tar pedagogen initiativ och håller i leken (Phillips 2014, 

s. 100-101). I läroplanen för förskolan (Lpfö 1998, rev.2010) nämns även miljöns relevans, att erbjuda 

barn en trygg miljö som lockar till aktivitet och lek (Skolverket 2010, s. 6).  

 

När det gäller tankesätt om barn och skapande aktiviteter inom de tre olika inriktningarna, skriver 

Phillips (2014) att barn utifrån Waldorfpedagogiken lever under perioden 0-7 år i den ”andliga 

urvärlden” och under denna period är det barnets vilja som utvecklas (Phillips 2014, s. 68). Barnets 

naturliga mönster är att fantisera, leka, skapa och röra sig och de vuxnas roll blir att vara goda 

förebilder, eftersom barn lär sig genom att härma (Phillips 2014, s. 68). Vidare uppmärksammas att 

skapandet har en mycket viktig roll inom Waldorfförskolan, exempelvis menar de att berättande bidrar 

till att barn får ett aktivt och kreativt inre (Phillips 2014, s. 72). Reggio Emilia i sin tur har som 

utgångspunkt att alla barn föds goda, nyfikna, intelligenta och kompetenta menar Phillips (2014). Det är 

angeläget att ta tillvara på barnets stora potential och därför är det viktigt att man låter barn upptäcka 

vad de klarar av. Därför är det betydelsefullt att ge barn olika uttrycksmöjligheter, såsom att skapa, 

pyssla, sjunga, dansa, med mera (Phillips 2014, s. 82). Därtill uppmärksammar Phillips (2014) att 
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Traditionell förskola (Fröbel som förebild) menar att barn själva måste vara aktiva i sin utveckling, samt 

de barn som får mer frihet kommer att använda friheten på ett kreativt och positivt sätt. Genom att ta 

tillvara på förmågorna som barnet har, kan vuxna bidra till att barn utvecklar välvilja, kreativitet och 

intelligens (Phillips 2014, s. 40). Aktiviteter såsom lek och sång är också betydelsefullt inom traditionell 

pedagogik, såsom jag tolkat det.  

 

1.6 Läroplanen för förskolan  

I förskolans läroplan (Lpfö 1998, rev.2010) under värdegrund och uppdrag står det om estetiska 

uttrycksformer, vilket är mitt fokus i uppsatsen:  

       

      Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och 

      skapande individer. Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egna 

      aktiviteter öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Att skapa och  

      kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans 

      rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan 

      att främja barns utveckling och lärande (Skolverket 2010, s. 7). 

 

Likaså inbegriper skapande processer även att konstruera, forma och nyttja material och teknik, samt att 

använda sig av multimedia och informationsteknik. Pramling Samuelsson (2011) nämner att i läroplanen 

för förskolan (1998, rev.2010) finns det inga mål man ska uppfylla, utan det finns mål att sträva efter att 

barn ska utveckla sin skapande förmåga och att kunna förmedla tankar och upplevelser med mer. Vidare 

förklarar Pramling Samuelsson att naturligtvis kan skapande fungera såväl som ett mål, något ett barn 

ska utveckla ett kunnande om, som ett medel för att uppnå något annat. Ofta påstås det att det estetiska 

hjälper barn att lära sig andra saker (Pramling Samuelsson 2011, s. 21). Jag anser att läroplanen för 

förskolan (1998 rev.2010) kan vara svår att tolka gällande hur man som förskollärare konkret kan arbeta 

med estetiska uttrycksformer. Det står "Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksmedel 

(…) utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande." 

(Skolverket 2010, s. 7). Det beror till stor del på vad man som förskollärare väljer att lägga fokus på 

angående arbetet med estetiska uttrycksformer, tolkar jag det. 
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1.7 Estetik och estetiska uttryckssätt 

Ordet estetik kommer från det grekiska ordet aisthetiko´s och enligt Dahlbeck och Persson (2010) 

betyder det förnimbara, det sinnliga och det är hur vi med alla våra sinnen upplever världen, samt hur 

dessa intryck och upplevelser tolkas och förnims av oss. Genom estetik som en kunskapsform innebär 

det att vi lär oss se omvärlden med våra sinnen (Dahlbeck och Persson 2010, s. 191). I boken Konsten 

att lära barn estetik påpekar Pramling Samuelsson (2011) att inom pedagogisk verksamhet för barn 

väljer man oftare ordet ”skapande” istället för estetik och i boken används begreppet estetik som ett 

samlingsnamn för skapande och konst (Pramling Samuelsson 2011, s. 12).  

 

Människor har genom alla tider och i alla kulturer använt sig av estetiska uttryckssätt för att 

kommunicera med andra framhåller Riddersporre och Persson (2010) och menar att symboler, målning, 

musik och dans har för människor varit ett uttryck för viljan att förmedla kultur och kunskap. Estetik 

och estetiska uttryckssätt blir på detta sätt en kunskapsform vi använder oss av för att kommunicera med 

andra (Riddersporre och Persson 2010, s. 191). Därtill skriver Hjort (2011) att människan vill utifrån allt 

som händer i världen, berätta om vad hon upplever och tänker, att fantasi och verklighet korsar varandra 

på ett tidigt stadium (Hjort 2011, s. 66). Paulsen (1996) nämner att en viktig del i den estetiska 

processen är att pedagogen skapar förutsättningar för rika upplevelser, som ger tankar, känslor och som 

ger lust till att uttrycka det som har varit av betydelse i upplevelsen (Paulsen 1996, s. 14). Vidare menar 

Paulsen (1996) att estetiska aktiviteter kan inspirera till lek och tvärtom (Paulsen 1996, s. 57). I fråga om 

småbarns skapande skriver Granberg (2001) att det är en slags experimentell undersökande lek, där 

verktyg och material utforskas. Under tiden får barn kännedom om deras användbarhet och 

uttrycksmöjligheter (Granberg 2001, s.10). Dahlbeck och Persson (2010) skriver ”Vi tar intryck genom 

att känna, se, dofta, lyssna och röra oss. Det är på detta sätt vi skaffar oss kunskaper om ting och 

människor. Dessa intryck omvandlas till uttryck då vi försöker gestalta våra upplevelser på olika sätt, 

som tal, text, bild, dans eller genom musik” (Dahlbeck och Persson 2010, s. 192). Alla våra intryck och 

uttryck hör ihop med varandra och de estetiska uttrycken blir ett sätt vilket vi kan förmedla det 

upplevda, som jag tolkat det. 

 

I min text använder jag mig bland annat av begreppet estetik, vilket vanligast knyts samman till mer 

konstnärlig aktiviteter. Bildkonst, musik, dans är exempel på aktiviteter som ofta används i förskolan 

bland annat som verktyg i barns utveckling och lärande. Därtill använder jag mig av estetiska 

uttrycksformer med vilket jag menar är bland annat dans/ rörelse, musik, drama och bild som är olika 

former i vilket barn kan uttrycka sig med.  
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1.8 Musik, rytmik, drama och bild 

Barn har en lust och vilja till sång hävdar Engström (2007) nämner i boken Barn och sång att alla slags 

känslor finns uttryckta i sångtexter, samt att genom sång skapas nya känsloupplevelser (Engström 2007, 

s. 20). Dessutom menar Engström (2007) att tal/ språk och musik/ sång är betydelsefulla för barnets väg 

till talat språk (Engström 2007, s. 25). Likaså skriver Don Lind (2007) att samband mellan rörelse och 

musik spelar stor roll i barnets utveckling. Rytmik kan idag definieras som individuella erfarenheter av 

lek med musik och rörelse, då man tränar och utvecklar musikalisk förmåga. Genom att använda sig av 

grundläggande musikaliska element såsom rytm, takt, puls, tempo och perioder tillsammans med 

rörelser så hjälper det att förankra och befästa musiken kroppsligt (Don Lind 2007, s. 91). 

  

Lotta Holmgren Lind (2011) skriver i boken Drama – ledarskap som spelar roll att i drama kan barn 

delta på egna villkor. Barn kan göra egna berättelser och sedan få hjälp till att dramatisera berättelser 

med hjälp av en pedagog. I drama kan även kroppen användas som ett uttrycksmedel och språk, därtill 

kan de barn som exempelvis inte lärt sig tillräcklig mycket svenska förstå det som förmedlas genom 

kroppsspråk och dessa barn blir på ett sätt jämställda med andra, när språket tar gestalt genom att 

kroppen används (Holmgren Lind 2011, s. 85). Därtill nämner Söderblom (2009) i boken Börja berätta 

att genom att läsa sagor och andra berättelser för barn vidgar vi deras erfarenhetsramar, samt att man ger 

barn levande kulturhistoria. Likaså får fantasin näring när man berättar för barn, samtidigt bidrar det till 

koncentration och möjlighet till att skapa egna inre bilder (Söderblom 2009, s. 37).  

 

Angående bild skriver Änggård (2006) i sin bok Barn skapar bilder i förskolan att bildskapandet har en 

viktig plats i barns övriga aktiviteter, ofta använder barn tillverkade bilder som även används i andra 

lekar och projekt (Änggård 2006, s. 60). Änggård (2006) framhåller, trots att bilder är ett viktigt 

kulturellt uttryck i dagens samhälle, är det inte alla barn som förärver ett användbart bildspråk och 

många barn slutar göra bilder innan de slutar den obligatoriska skolan. Alla barn är inte bekväma med 

de traditionella områdena för bildskapande, men genom att tänka på att ta in mer av barnens bildkulturer 

i den pedagogiska verksamheten kunde man få fler barn intresserade av bild (Änggård 2006, s. 169). 

Dessa ovanstående författare beskriver var och en vad de olika uttrycksformerna kan ha för betydelse i 

arbetet med estetiska ämnen, som jag tolkar det. 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Sociokulturella perspektivet  

Min teoretiska utgångspunkt hämtar jag från det sociokulturella perspektivet och jag kommer att 

använda mig av begreppen kreativitet och fantasi och ”den närmaste utvecklingszonen” samt begreppet 

mediering. Jag har valt dessa eftersom under intervjuerna med informanterna har varit fantasi, verktyg 

och interaktion varit återkommande. Jag anser att dessa begrepp är väsentliga för att kunna analysera det 

insamlade empiriska materialet i en senare del, först en kort presentation av Vygotskij. L. S. Vygotskij 

(1896-1934) var forskare, pedagog och visionär. Säljö (2008) skriver i Boken om pedagogerna att 

Vygotskij tillsammans med A.R. Luria (1902-1977) och A.N. Leontiev (1903-1979) bildade den trojka 

som utvecklat de perspektiv som bland annat kom att benämnas för den kulturhistoriska teorin och 

senare också sociokulturell teori (Säljö 2008, s. 109). 

 

2.2 Kreativitet och fantasi 

I boken Fantasi och kreativitet i barndomen framhåller Vygotskij (1995) att fantasi är en viktig grund i 

allt kreativt arbete, inte bara i det konstnärliga. Vidare påpekar Gunilla Lindqvist i förordet i Vygotskij 

(1995) att en viktig aspekt med Vygotskijs teori är att den beskriver fantasin som en viktig del i det 

mänskliga sinnet, en förmåga som alla människor har, samt fantasins betydelse för de vetenskapliga 

upptäckterna som för tillkomsten av konstskapelser. Ytterligare så knyter Vygotskij (1995) samman 

idéer om tänkandet och konst, samt hur vi upplever vår föreställningsvärld. Vygotskij beskriver denna 

kunskapsprocess i dialektiska termer, samspelet mellan reproduktion och kreativitet. Reproduktionen i 

sin tur hör ihop med minnet och är en viktig förutsättning för tänkandet, den kreativa aktiviteten 

möjliggör för människan att skapa något nytt. Den kreativa förmågan kallar Vygotskij för fantasi och 

den är en medvetandeform, med fantasin hjälp tolkas erfarenheter och känslor. Vidare så menar 

Vygotskij att alla individer är kreativa, likaså det lilla barnet och genom estetiska ämnen såsom 

litteratur, drama och teckning utvecklar barnen en större medvetenhet (Vygotskij 1995, s. 8-10). 

Vygotskij argumenterar för att fantasin kan byggas upp med hjälp av material som hämtas ur 

verkligheten och att fantasin skapar nya nivåer. Vygotskij menar att desto mer ett barn har sett, upplevt 

och hört, desto mer lär sig barnet och därtill får barn en större mängd verklighetselement till sin 

erfarenhet (Vygotskij 1995, s. 20).  
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2.3 Den närmaste utvecklingszonen 

Enligt Strandberg (2006) menade Vygotskij att samspel bidrar till barns utveckling. Författaren nämner 

att de förskolor och skolor som skapar möjligheter till samspel mellan barn och barn, samt mellan barn 

och vuxna, kommer följaktligen att skapa en bra plattform för barns lärande och utveckling (Strandberg 

2006, s. 49). Beträffande Vygotskijs begrepp ”den närmsta utvecklingszonen”, förklarar Bråten (1998) 

att Vygotskij hade generellt en positiv uppfattning till det enskilda barnets möjlighet till att lära, men 

framhöll att socialt skapade inlärningsvillkor har en väsentlig betydelse för barns lärande. I relation till 

den aktuella utvecklingsnivån kan man ana möjligheten till vidare utveckling, den potentiella 

utvecklingsnivån. Den potentiella nivån innebär en nivå som finns inom räckhåll för ett barn och som 

under vissa omständigheter är möjliga att nå. I samarbete med någon mer kompetent kamrat eller vuxen 

kan barnet åstadkomma mer än det kan klara av på egen hand. Genom samspel och samarbete med 

någon annan mer kompetent kamrat eller vuxen, kan barnet styras mot högre nivåer i sin utveckling 

(Bråten 1998, s. 105).  

 

2.4 Mediering 

Ett annat centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet är ”mediering”, och Smidt (2010) skriver att 

det handlar om att med hjälp av olika kulturella redskap eller tecken kunna bidra till kvalitativa 

förändringar av tänkandet. Människor har utvecklat många varierande sätt att kommunicera, vilket 

driver handling och tänkandet framåt. Kulturella redskap möjliggör tänkandet, även när dessa redskap 

inte längre finns framför oss (Smidt 2010, s. 42). Vidare så uppmärksammar Säljö (2010) att de fysiska 

redskapen kan kallas artefakter, vilket betyder föremål som är tillverkade av människan såsom böcker, 

telefoner, datorer, pennor och allt annat som vi har runt omkring oss. Dessa föremål kan användas i 

olika praktiker och har i sin tur stor betydelse för människans utveckling och lärande (Säljö 2010, s. 29). 

Min tolkning är att artefakter eller redskap hjälper människan i vardagen både i handling och i vårt 

tänkande. Exempelvis är en penna eller krita ett redskap med vilket en pedagog kan rita en bild, och det 

kan i sin tur bredda barnets förståelse av världen, menar jag. Strandberg (2006) uppmärksammar att inre 

processer har föregåtts av yttre aktivitet i samarbete med andra och med stöd av hjälpmedel, i specifika 

miljöer. I människans yttre aktiviteter skapar hon/ han ett ”råmaterial” för de inre processerna 

(Strandberg 2006, s. 10). Vidare nämner Strandberg (2006) att tänkandet växer fram i barnets aktiva och 

den gemensamma interaktionen med kulturen, omgivningen och med hjälp av artefakter (Strandberg 

2006, s. 30).  
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3. Tidigare forskning  

Johanna Still (2011), universitetslärare i pedagogik, med barnpedagogisk inriktning vid Åbo akademi, 

Jakobstad i Finland har skrivit avhandlingen: Musikalisk lärandemiljö planerade musikaktiviteter med 

småbarn i daghem. Still skriver om betydelsen av musikaliskt stimulerande miljöer, att kvalitén på 

musikaliska aktiviteter är av stor relevans för den musikaliska utvecklingen hos ett växande barn. Still 

uppmärksammar även att små barn alltid strävar efter att skapa förståelse och mening samt påverkar och 

påverkas av de kontexter de ingår i (Still 2011, s. 8). Vidare så påpekar Still att pedagogerna i studien 

använder sig av musikstunderna bland annat för att barnen ska utveckla social förmåga, samt 

språkförståelse och inte till att utveckla sitt musikaliska kunnande. Pedagogerna i undersökningen 

använder sig av olika medel och material, såsom bilder och även leksaker för att tydliggöra innehållet i 

barnvisetexter. Framförallt kan barnen bli medvetna om mångfalden i sättet att tänka och att uttrycka sig 

(Still 2011, s. 249). I studien som Still gjort visade beträffande musikstunderna, att pedagogerna hade 

byggt upp en pedagogisk miljö där handlingsutrymmet för barnen begränsades. Istället borde 

pedagogerna tänka på att bygga en utvecklingsinriktad lärandemiljö, i vilket barn kan få en möjlighet att 

påverka och ta ett litet ansvar för sitt lärande och agerande. Vidare nämner Still att det är angeläget att 

pedagoger planerar för mindre grupper än de gör idag. Framförallt för att pedagoger ska få en möjlighet 

att tolka barnens uttryck och önskemål, samt ta del av deras tankar och att barnen ska kunna utforska 

och upptäcka sin omgivning behövs smågruppsverksamhet. Pedagogerna kan framförallt i samspelet 

utveckla sin egen förmåga att ta barnets perspektiv (Still 2011, s. 285-286). 

 

Tarja Häikö (2007), lärarutbildare vid Göteborgs universitet, har skrivit en avhandling om Barns 

estetiska lärprocesser – Atelierista i förskola och skola. Studien har gjorts för att skapa en förståelse 

kring arbetet i Reggio Emilia, men även de kreativa processer vilka är förknippade med barns 

kunskapande. Häinkö förklarar att estetiska lärprocesser är den beteckning som används i avhandlingen, 

men förklarar även att i andra sammanhang används även uttrycken skapande processer och 

konstnärliga och estetiska uttrycksformer, för att beskriva barns kreativa skapande (Häikö 2007, s. 17). 

Vidare skriver Häikö (2008) att med hjälp av skapande och i mötet med estetiska uttrycksformer förenas 

det kirografiska (hand producerat, exempelvis målning, teckning, keramik) och kroppsliga (det som 

uttrycks i symboler kallas öga, hjärna, hand) och samordnas med de inre intellektuella egenskaperna via 

känslor, när tanke och handling sker samtidigt. Med upprepning, samt att på olika sätt träna kroppen och 

sinnena som verktyg kan barnet bli mer bekant med och säker i sitt uttryck och kan på det sättet beskriva 

mer komplexa textomgivningar. Det är framförallt i upplevelser och i möten med olika 

problemställningar som barnets kunnande kan utmanas, sinnena hjälper oss att inrikta oss i nuet och i 
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upplevelsen (s. 251). Ytterligare så nämner Häikö även att utvecklandet av medvetenhet och 

meningsskapande borde vara centralt i ett livslångt lärande, eftersom det även påverkar samhället 

(Häikö 2007, s. 270). 

 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) är professor emerita vid lärarhögskolan i Stockholm och har 

forskat om lek som fenomen, samt om barns lek i förskolan och hur leken kan bli till en förlängning i 

konst, teater och litteratur. Därtill om barns försök med att förstå världen och få den förståelig 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 5). Knutsdotter Olofsson upplyser även att i skapande och lek sker en 

omedveten inlärning, ett omedvetet klargörande. Ibland kan fantasin hjälpa barn att nå verkligheten och 

ger ett exempel på hur en förskola använder sig av tema för att förmedla naturkunskap och fantasins 

hjälp vidgades barnens förståelse av naturen (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 69).  

 

Anna Ehrlin (2012), doktorand på musikhögskolan vid Örebro universitet, har skrivit avhandlingen: Att 

lära av och med varandra – En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö. Studien 

inriktar sig på musikens funktion och plats i förskolans verksamhet. Ehrlin skriver bland annat om barns 

delaktighet och framförallt hur kommunikation via olika musikaktiviteter kan skapa gemenskap. 

Begreppet delaktighet används i betydelsen att det skapas möjligheter att uppleva nya erfarenheter, men 

även att utvecklas individuellt i synnerhet genom att delta i gemensamma aktiviteter för kommunikation 

som den aktuella verksamheten erbjuder. Ehrlin berör även att forskare har intresserat sig för hur olika 

”uttrycksformer kommer till uttryck” och det har förekommit att barns möjligheter till delaktigheter i 

verksamheten hör ihop vad förskolan har att erbjuda dem i form av kontaktskapande aktiviteter, samt 

material. Genom att förskolemiljöer ger möjligheter till lärande, samt erbjuder varierade uttrycksformer 

främjar detta barn till att utvecklas kreativt och därigenom bli delaktiga i verksamheten. Dessutom 

påvisar Ehrlin att det finns skilda tolkningar av hur olika uttrycksformer ska levandegöras i förskolans 

praktik. En uppfattning är att pedagoger uppmuntras att helt och hållet utgå från barns lek och fantasi i 

undervisningen. Samtidigt visar forskning att utrymme skapas för barn till att ta egna initiativ, samt att 

göra egna val när pedagogerna släpper mer på kontrollen. Å andra sidan sporras pedagoger att 

uppmärksamma, inspirera och vägleda i olika skapande och kommunikativa processer. Studier som 

framhåller denna premiss visar att barn får mer handlingsutrymme när de blir uppmärksammade på 

fenomen som inte skapas spontant i leken. Denna tolkning visar att utrymmet till deltagande ökar när 

pedagogerna är mer handledande Ehrlin (2012, s. 17-18). 
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4. Material och metod 

I min studie har jag använt mig av kvalitativa metoder i form av intervjuer för att samla in mitt material. 

Enligt Ahrne och Svensson (2013) är kvalitativa metoder ett övergripande begrepp för alla typer av 

metoder, vilka bygger på observationer, intervjuer eller analys av texter, vilka inte utformats direkt för 

att analyseras kvantitativt (Ahrne och Svensson 2013, s. 11). Vidare påpekar författarna att i en 

kvalitativ intervju så kan man göra på olika sätt, genom att anpassa och variera hur många 

frågeformuleringar som man vill ha med och att man kan ställa frågorna i en ordning som passar 

situationen, vilket kan vara svårare när man har ett standardiserat formulär (Ahrne och Svensson 2013, 

s. 40). Kvalitativ metod passar bra in i min studie, eftersom med intervjuerna får jag en inblick och 

större förståelse för en annan människas inre verklighet. Förutom detta är frågorna utformade och 

relevanta till ämnet jag har för avsikt att undersöka. 

 

Dessutom nämner Patel och Davidsson (2011) att avsikten med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 

urskilja egenskaper och beskaffenheter hos något fenomen. Exempel på detta kan vara den intervjuades 

livsvärld eller uppfattning om något fenomen (Patel och Davidsson 2011, s. 82). Ytterligare så 

framhåller Ahrne och Svensson (2013) att man inte i första hand får en djupare kunskap om ett fenomen, 

men däremot får man en bredare bild, samt fler dimensioner och nyanser (Ahrne och Svensson 2013, s. 

40). I mina intervjufrågor kommer jag att använda mig av öppna frågor och ett exempel på en fråga är: 

”Vad anser du att estetiska uttrycksformer har för betydelse för barn?” Vidare påpekar Stensmo (2002) 

betydelsen av att använda sig av öppna frågor, vilka inleds med frågeord som exempelvis ”hur” och 

”vad”. Sedan kan inledande frågor vara en uppmaning till att få den som blir intervjuad att berätta något 

(Stensmo 2002, s.121). Jag anser att kvalitativa intervjuer är en tillräcklig metod för min studie, genom 

informanternas berättelser får jag ta del av deras tankar om deras arbeten med estetiska uttrycksformer. I 

samband med mina intervjuer får jag även en inblick i hur pedagogerna arbetar med estetik på de olika 

förskolorna. 

 

4.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om instrumentets tillförlitlighet menar Patel och Davidson (2011). I kvalitativa 

studier är ambitionen att upptäcka företeelser, förstå och tolka innebörden av livsvärlden, samt att 

beskriva tänkesätt eller en kultur (Patel och Davidson 2011, s. 105). Under intervjuerna har jag 

antecknat och när informanterna delgett sitt medgivande, har jag spelat in samtalen med min Iphone. 

Genom att öka tillförlitligheten i en undersökning kan man enligt Patel och Davidson (2011) spela in 

intervjuerna. Den lagrade informationen ger möjlighet att höra intervjuerna flera gånger, för att försäkra 
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sig att vi har uppfattat allt korrekt (Patel och Davidson 2011, s. 104). Detta anser jag vara en fördel med 

kvalitativa intervjuer, men en nackdel kan vara att om man får för mycket inspelat datamaterial blir 

transkriberingen av materialet tidskrävande. För att öka reliabiliteten spelade jag in intervjuerna, men 

vid ett tillfälle när det inte var möjligt att spela in fick jag god tid till att anteckna det som blev sagt.  

Validitet i sin tur handlar om forskaren lyckats samla in tillräckligt datamaterial för att kunna göra en 

tillförlitlig tolkning av det som studerats (Patel och Davidson (2011). Författarna understryker även att 

varje kvalitativ forskningsprocess är unik och att det inte går bestämma några procedurer eller regler för 

att säkerställa validiteten (Patel och Davidson 2011, s. 106). I min undersökning har jag intervjuat 

förskollärare från tre förskolor med olika pedagogiska inriktningar, vilket jag anser leder till större 

validitet av min undersökning.  

 

4.2 Urval och genomförande  

Inför min undersökning, när jag letade informanter, föll valet på att genomföra intervjuer med 

förskollärare från tre förskolor med olika pedagogiska inriktningar. I mitt urval ingår fem förskollärare 

och eftersom jag genomför studien på egen hand ansåg jag det som ett rimligt antal till min 

undersökning. Stukát (2011) nämner att ett vetenskapligt förhållningssätt är att författaren/ forskaren 

tydligt måste redogöra för sitt tillvägagångssätt, samt vilka argument som ligger bakom de val som 

gjorts (Stukát 2011, s. 9). Det är en pedagog från Waldorf förskola och två förskollärare från en Reggio 

Emilia inspirerad förskola samt två förskollärare från traditionell förskola. I min undersökning kommer 

jag främst att utgå från dessa förskollärares berättelser om arbetet kring estetiska uttrycksformer i 

förskolan och dess betydelse för barnen i de olika förskolorna. Detta kan i sin tur ge inblick i hur lika 

eller olika dessa förskolor tänker och arbetar kring estetiska uttrycksformer.  

 

Till min undersökning valdes informanterna ut genom att jag läst om de olika förskolorna via deras 

hemsidor, därefter har kontakt tagits med verksamhetsansvarig via telefon. Med e-mail har jag skickat 

information om syftet med min studie samt hur jag kommer att gå tillväga vid intervjun. Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén (2014) benämner vikten av att först kontakta och informera förskolechefen på 

den påtänkta förskolan, för att få tillåtelse att genomföra undersökningen där, innan man kontaktar 

förskollärarna. När man vill intervjua förskollärare om en viss aspekt av förskolan så behövs deras 

informerade samtycke (Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 2014, s. 36). Dessutom har jag i 

informationen skrivit att hänsyn kommer att tas till de fyra forskningsetiska principerna, samt att efter 

transkribering kommer allt inspelat material att raderas och att alla inblandade anonymiseras, både 

förskolorna och informanterna.  
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Fyra av fem intervjuer spelades in med hjälp av Iphone, samt att anteckningar gjordes med hjälp av 

penna och papper. Intervjuernas längd har varierat, alltifrån 40 minuter till 3 timmar. De flesta 

förskollärarna har visat mig runt och berättat hur de arbetar med olika estetiska ämnen. Efter varje 

intervju har data materialet transkriberats och det nedskrivna datamaterialet leder till att information inte 

går förlorad, samt att det stärker studiens trovärdighet anser jag. Patel & Davidson (2011) 

uppmärksammar att fördelen med att göra löpande analys till exempel efter en intervju, är att det kan ge 

idéer hur man kan komma vidare i sin undersökning (Patel & Davidson 2011, s.121). Vid en av mina 

intervju tillfälle kunde jag inte spela in, eftersom de på grund av sjukdom hade för lite personal på 

avdelningen, och med hänsyn för de barn som fanns med i rummet spelade jag inte in. Istället gjorde jag 

utförligare anteckningar, vilket fungerat som ett bra komplement och detta innebär att jag har fått med 

relevant data till den senare analysen. Det blev en dag på Waldorfförskolan med informella samtal och 

därtill en intervju och jag har genom detta fått en god uppfattning beträffande deras verksamhet. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Jag har läst och har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet. Även när det 

är fråga om mindre undersökningar är det viktigt att följa de etiska principerna menar Patel och 

Davidson (2011, s. 62) och de betonar att man i sin forskning ska ta hänsyn till forskningsetiska 

aspekter. Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etikregler som har utformats 

av Vetenskapsrådet (2002):  

 

Informationskravet – Med informationskravet menas att forskaren ska informera deltagarna i studien om 

syftet med forskningsuppgiften. Detta har jag uppfyllt genom att jag har informerat informanterna om 

forskningens syfte.  

 

Samtyckeskravet - innebär att de som medverkar i undersökningen själva har fått besluta över sin 

medverkan i studien, om de vill medverka eller om de vill avbryta sin samverkan. Jag har följt detta 

genom att deltagarna har blivit upplysta att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan under studiens gång. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att uppgifter i en undersökning ska vara sekretessbelagda och förvaras 

så att de involverade personerna ges fullständig konfidentialitet. I min studie efterföljs detta genom att 

jag använder mig av fiktiva namn i resultatdelen. 
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Nyttjandekravet – innebär att insamlade uppgifter angående enskilda människor endast får användas till 

forskning. Alla uppgifter och material som respondenterna delger mig under studien kommer att enbart 

att användas för denna studie och inte i något annat sammanhang. När min undersökning är färdig 

kommer allt mitt material att raderas, så att ingenting kan kopplas till de som medverkade i studien. 

 

5. Resultat och analys 

Här kommer jag att redovisa svaren från intervjuerna med mina informanter, genom att kategorisera 

resultaten i olika temaområden och efter varje tema följer en analys, där de teoretiska utgångspunkter 

och begrepp tydliggörs i relation till resultaten. Jag har valt att dela in min analys i följande teman: 

Förskollärarnas tankar om arbetet med estetik. Estetiska uttrycksformernas betydelse för barn. Barns 

delaktighet i skapande aktiviteter. Först en kort presentation om informanterna i studien. 

 

Här kommer en kort beskrivning av personerna som medverkat i min studie och jag har gett dem fiktiva 

namn. Jag har numrerat förskolorna och börjar med Waldorf förskolan där Sia arbetat sedan tio år 

tillbaka, hon är utbildad förskollärare inom Waldorfpedagogik. Sia är verksamhetsansvarig och är 

mestadels i barngruppen med 3–5 åringar, som är 22 stycken barn till antalet. I en Reggio Emilia 

inspirerad förskola (1) arbetar Charlie som pedagogisk arbetslagsledare, hon har arbetat i sjutton år som 

förskollärare och hennes barngrupp består av 27 barn i åldrarna 4–5 år. Kim arbetar också på en Reggio 

Emilia inspirerad förskola (2), och har arbetat där i tre år och har nu en barngrupp med 16 barn i 

åldrarna 3–5 år. I den Traditionella förskolan (1) arbetar Robin sedan sex år tillbaka. I barngruppen där 

Robin arbetar är det 14 barn i åldrarna 4–5 år. Sofia har arbetat sju år på en traditionell förskola (2) där 

de fokuserar på hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt och ekologiskt), Sofia arbetar som förskollärare 

på en småbarnsavdelning, med 16 barn i åldrarna 1–3 år. 

 

5.1 Förskollärarnas tankar om arbetet med estetiska uttryckssätt 

På Waldorfförskolan berättar Sia, att dagarna alltid börjar med en lång lek tid där de små barnen är 

tillsammans med de stora barnen. Pedagogerna har då möjlighet att möta barnen individuellt och i mötet 

tänker pedagogerna på att se det positiva och inte bara det ”dåliga” hos barnet, för att hjälpa barnen till 

att utveckla det som är bra. Dessutom framhåller Sia betydelsen av att inte stressa i arbetet tillsammans 

med barnen, eftersom det påverkar barnen negativt. Förutom detta förklarar Sia att de i verksamheten 

utgår från årstidsväxlingarna i arbetet med barnen: ”I Waldorfförskolan följer vi årstiderna och det blir 

våra temaområden som vi lägger upp vår verksamhet efter och det blir naturligt på något sätt” (Sia). 
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I synnerhet nu när det är höst riktar man in sig på att exempelvis skörda, barnen får bland annat hjälpa 

till med att banka vete, havre och korn för att sedan mala kornen till mjöl. Barnen ser att det malda blir 

till mjöl, därefter får barnen baka sitt eget ”drakbröd” och dekorerar bröden med pumpafrön och russin. 

I bild använder man sig av de färger som hör till hösten, exempelvis röd och gul färg, även i 

sångstunderna som är på förmiddagarna och eftermiddagarna sjunger man sånger som hör till hösten. 

Inom drama använder sig pedagogerna ofta av dockspel, de tar dockor och andra leksaker som barnen 

känner igen och dramatiserar sagor, ibland blir det dockspel kring det som barnen möter i vardagen. 

Förutom detta så har de bestämda dagar för målning, bakning, eurytmi och skogsdagar/ naturdagar. 

Estetik är en viktig del inom Waldorfpedagogiken och Sia anser att alla ämnen väver in i varandra. Ett 

exempel på detta är att de ibland är ute i naturen och bygger av det material som finns i skogen och 

hittar på egna sagor. Vidare så berättar Sia att oftast är de små barnen blandat med de stora barnen i 

olika aktiviteter. ”I vissa fall när barn blir osäkra på vad de kan, då är det bra för de äldre barnen att hur 

de yngre pysslar och genom detta blir de stärkta och ser att de också kan” (Sia). Angående arbetet med 

estetiska uttrycksformer menar Sia (Waldorf) att de inte ser några hinder alls, pedagogerna försöker se 

alla möjligheter istället. 

 

Kim (Reggio Emilia 2) berättar kort om hur en vecka kan se ut på förskolan och hur de estetiska ämnena 

blir en naturlig del av vardagen i förskolan. För närvarande har de skogen som projekt och det blir 

mycket prat tillsammans med barnen om färger och former i naturen, menar Kim. Varje dag när de har 

avslutat sitt projektarbete i barngruppen brukar de ha en rörelse stund och de använder sig av en cd-

skiva som heter ”mini-röris” som är anpassad till barn. Sagor och sång är ett naturligt inslag i vardagen 

på förskolan, de har inga bestämda dagar för olika aktiviteter, menar Kim. Alla pedagoger har olika 

områden som man är mer kunnig inom och i verksamheten har de tillgång till en atelierista som kommer 

och ger tips och idéer till pedagogerna.  

 

      Atelieristan gör estetiska övningar med oss och berättar vad poängen är med dem, sedan kan vi  

      ge tillbaka till barnen, det vi lärt oss. Bland annat att kunna se detaljer, nyanser, vilket främjar  

      barnen till att se mönster, ett systemtänkande… bra för framtiden (Kim). 

 

Kim nämner även vikten av att vara lyhörd för barnens nyfikenhet, samt att kunna se vad varje barn är 

intresserade av. Hon ger ett exempel på hur pedagogerna lyfter barnens engagemang: 
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      Vi snappar upp vad barnen är intresserade av, tar till vara på deras kreativitet och just nu har  

      barnen varit fascinerade av hästar. Vi har varit och tittat på hästar och även målat en häst  

      tillsammans. Vid ett tillfälle hade vi med oss hästfigurer och andra djurfigurer till skogen och  

      gjorde en saga (Kim). 

 

Kim menar därtill att dans och drama handlar mycket om att samspela med varandra, barn blir mer 

öppna och vågar uttrycka sig. 

 

Bild är den största estetiska aktiviteten på förskolan, nämner Charlie (Reggio Emilia 2). En gång i 

veckan kommer en atelierista och har bild/ målning tillsammans med barnen. Hon har ofta med sig 

blommor, mossor, löv och insekter som barnen kan rita eller måla av. På samlingarna blir det ofta sång, 

lek eller någon saga, men Charlie tillägger att de inte är duktiga på att dramatisera berättelser. Charlie 

påpekar att de inte är så duktiga inom drama, därför använder de sig inte mycket av den uttrycksformen. 

Men tillägger sedan att det hade varit bra om de också hade haft tillgång till en dramapedagog i 

verksamheten.  

 

Angående rörelse/ dans använder även de konceptet ”mini-röris”, vilket är en cd-skiva med en röst som 

berättar vilka rörelser man ska göra och barnen tycker det är roligt när alla gör likadana rörelser, anser 

Charlie. Förutom bild på tisdagar har de inte direkt några bestämda dagar för olika aktiviteter, ”vi vill 

inte ha det så styrt med tider och dagar”, menar Charlie. Reflektion och dokumentation är ett viktigt 

redskap och en möjlighet för att kunna se hur långt det enskilda barnet har kommit i sin skapande 

process, tillägger Charlie.  

 

Robin (traditionella förskolan 1) berättar att de nu arbetar med temat: jag, vem är jag? Barnen får bland 

annat berätta om sin familj, samt måla sig själv och sin familj. Pedagogerna dokumenterar för att kunna 

se hur de ska gå vidare i temaarbetet med barnen. På tisdagar har de lek och samspelsdag och ofta har de 

regelstyrda lekar där lär sig barnen olika regler som gäller för leken och samspelet, vilket Robin även 

menar är en viktig grund i ett demokratiskt samhälle, att det finns regler som måste följas och samtidigt 

lär sig barnen att samspela med varandra. På torsdagar har de teknik och det kan bland annat innebära 

att pedagogerna berättar hur olika redskap ska användas, exempelvis vilken skillnad det är mellan en 

tuschpenna och vanlig penna, samt lära sig hur man ska hålla en penna. När barn har fått kunskap om 

och tillgång till olika material kan de själva skapa och tillverka.  
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Sång förekommer ofta vid samlingar och musik kan framförallt användas på många olika sätt, bland 

annat genom dans och rörelse får barnen möjlighet att uttrycka sig med kroppen eller så kan barnen 

lyssna på musik på sitt eget språk, vilket stärker deras självkänsla. Ibland används musik i ett lugnande 

syfte, exempelvis när barnen ritar kan lugnare musik ha en viss inverkan på tempot i barngruppen. 

Däremot läser pedagogerna böcker tillsammans med barnen varje dag och det är viktigt för alla barn att 

få en lugn stund, menar Robin. Drama är ett uttrycksmedel som pedagogerna använder sig mycket av 

tillsammans med barnen och till detta använder de ofta konkret material. På avdelningen har de har 

lådor med material till de allra flesta sagor, exempelvis Petter och hans fyra getter och mycket mer. 

Förutom detta använder de också flanobilder och utklädningskläder, framförallt är pedagogerna mycket 

engagerade och intresserade av drama. Pedagogerna ser i synnerhet att barnen får språklig stimulans i 

drama/ berättandet, eftersom det skapas många möjligheter för barnen att själva berätta och återberätta. 

 

I Sofias (traditionell förskola 2) förskola arbetar man i år med naturvetenskap och teknik som 

fokusområde. Just nu utgår de från en fråga: Vad finns under mina fötter? Sofia berättar vidare att de har 

temasamlingar tre gånger i veckan, tisdag, onsdag och torsdagar för att så många barn som möjligt ska 

få känna delaktighet i temat. När det gäller estetiska ämnen tänker Sofia att de integrerar detta i 

vardagen. ”Vi sjunger oftast vid samlingar och innan lunch brukar alla samlas och då vi gör något 

tillsammans, exempelvis leker, spelar instrument, sjunger eller dansar. Men i övrigt utgår vi från vad 

barnen är intresserade av, musik blir mer spontant när barnen själva efterfrågar musik och vill dansa”, 

säger Sofia. Det är viktigt att barnen har inflytande i sin vardag på förskolan, anser Sofia. Därtill nämner 

hon att om det är någon aktivitet som barnen inte vill vara med på som exempelvis målning så tvingar 

pedagogerna barnen att vara med, men för det mesta vill barnen vara med i de olika aktiviteterna, menar 

Sofia. Exempelvis i aktiviteten bild behöver barnen oftast mer handledning och därför delas barnen in i 

mindre grupper. Vidare så berättar Sofia: ”Ibland kan det vara bra med fler barn, då de inspirerar och 

inspireras av varandra. I exempelvis dans och rörelse kan aktiviteten lyftas av vi är många” (Sofia). 

 

Angående arbetet med olika estetiska uttrycksformer nämner både Charlie och Kim (Reggio Emilia 1 

och 2) att med de mindre barnen arbetar man oftare med upplevelser i naturen, samt sång, rörelse och 

dans, menar Charlie och Kim. Alla pedagogiska verksamheterna tänker på att skapa bättre 

förutsättningar för barn genom att dela in dem i mindre grupper, som jag tolkat det.  
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5.2 Analys  

Sia menar att arbetet med de olika estetiska uttrycksformerna vävs in i de andra ämnena och inom 

Waldorf följer man årstidsväxlingarna. Hon poängterar att en viktig del i förskolans målsättning och 

metod är pedagogernas förhållningssätt, att inte stressa barn eftersom detta kan påverka dem negativt.  

Marika Lindholm (2008) skriver gällande förskollärarens roll inom Waldorfpedagogiken, att det är 

viktigt att vara en god förebild. Eftersom barn inte gör som vuxna säger, men däremot gör barn som 

vuxna gör. Förutom detta poängteras vikten av barnens rätt till harmonisk barndom och att inte försöka 

påverka barnen med vuxenvärldens stress och krav (Lindholm 2008, s. 139). Barn gör inte som vi säger 

utan som vi gör, nämner Strandberg (2006) och det speglar Vygotskijs antagande om hur våra yttre 

interaktioner är en källa till vårt inre tänkande. När barn ingår i en gemenskap där samspel mellan vuxna 

och vuxna, samt vuxna och barn är generösa och vanligt förekommande så kommer barn att imitera 

dessa (Strandberg 2006, s. 61). Förutom att inte stressa inför barnen tänker Sia att pedagogerna försöker 

se det positiva hos barnen istället för det negativa. Därtill menade också Sia att i arbetet med estetik ser 

de bara möjligheter och inga hinder och det leder till gott samarbete mellan individer. Det jag 

framförallt kan se är att Waldorf poängterar vikten av bra förhållningsätt till barnen och att de inte vill 

överföra stress till dem.  

 

Sofia, som arbetar mest med barn i åldern 1–3 år, ser som en viktig del i arbetet med bland annat 

estetiska uttrycksformer att inte tvinga barn att medverka mot deras egen vilja, pedagogerna kan försöka 

inspirera och locka, men aldrig tvinga. Läroplanen för förskolan (Lpfö 1998, rev. 2010) nämner 

betydelsen av att ge barn stöd till att utveckla en positiv syn om sig själva som skapande och lärande 

individer (Skolverket 2010, s. 7). Även Granberg (2001) skriver om småbarns skapande att det är en 

form av experimentell och undersökande lek där verktyg och material utforskas. Samtidigt får barn 

kunskap om olika material och lär känna dess användbarhet (Granberg 2001, s. 10).  

 

Därtill nämner Charlie och Kim att i arbetet med estetiska uttrycksformer och de småbarnen är det 

främst upplevelser som är i fokus. Pillips (2014) skriver att en tanke inom traditionell pedagogik 

(Fröbel) är främst att pedagogen ska visa och hjälpa barnen att utveckla verktyg för lärande. Detta kan 

man uppnå genom att lära barn upptäcka, utforska och skapa. Man kan även locka fram barnets egen 

förmåga, genom att ställa frågor och dra slutsatser (Phillips 2014, s. 42). Angående ”den närmaste 

utvecklingszonen” nämner Bråten (2009) om Vygotskijs tanke kring betydelsen av en positiv hållning 

till det enskilda barnets förmåga att lära. Vygotskij underströk att socialt skapade inlärningsvillkor har 

en väsentlig betydelse, genom samspel och samarbete med vuxna eller andra barn kommer barnet längre 
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i sin utveckling (Bråten 2009, s. 105). Genom att pedagogen visar barnet vad det är på väg att klara av 

så hjälper man barnet att nå den närmsta utvecklingszonen. Exempelvis när ett barn utforskar och undrar 

över något, samt ställer egna frågor kring det de gör, då kan pedagoger stödja de små processerna som 

sker vid barns undersökningar, som jag tolkat det. 

 

Kim talar om betydelsen av att vara lyhörd för barnens nyfikenhet, samt att lyfta barnens engagemang 

och drama är ett av de uttryckssätt vilket kan bidra till att barn samspelar med varandra, framförallt i 

berättandet. Paulsen (1996) menar att pedagoger kan skapa bra förutsättningar för rika upplevelser, 

något som ger tankar och känslor, samt ger lust till att uttrycka det som varit betydelsefullt i 

upplevelsen. Detta kan i sin tur bidra till att barn kan erhålla nya insikter om omvärlden, samt om sina 

egna reaktioner på den (Paulsen 1996, s.14). Genom att lyssna på barnens idéer och tankar tar 

pedagogen tillvara på barnens kreativitet och tillsammans skapar de fiktiva berättelser. Holmgren Lind 

(2011) nämner att barn i drama kan delta på sina egna villkor och skriver förutom detta att känslor blir 

ett betydelsefullt verktyg för att förstå, uttrycka, skapa och berätta med drama. Därtill är det viktigt att 

pedagogen förhåller sig öppen för berättelsens innehåll eller utveckling, samt att som pedagog vara 

beredd att ge barn stöd i att få göra sin röst hörd (Holmgren Lind 2011, s. 85).  

 

Pedagogerna på Robins avdelning arbetar mycket med drama och i berättandet skapas många språkliga 

möjligheter, framförallt med hjälp av konkret material. Holmgren Lind (2011) uppmärksammar i sin 

studie att barn som inte lärt sig tillräcklig mycket svenska, blev mer jämställda de andra barnen när 

språket tog gestalt genom att kroppen användes (Holmgren Lind 2011, s. 85). Därtill menar han att det 

är bra att ta reda på vilka erfarenheter varje barn har, vilket språk barnet talar eller förstår, detta kan man 

även använda i berättandet/ dramat. Smidt (2010) skriver om mediering och kulturella redskap, att 

många kunskapsområden är socialt konstruerade och det kan vara svårt för barn att förstå dem utan 

större erfarenheter från vardagen. Därför behöver barn konkreta eller direkta upplevelser, innan de kan 

hantera abstrakta begrepp (Smidt 2010, s. 121). Pedagogerna använder sig ofta av redskap i form av 

konkret material, nämner Robin såsom sagolådor, bilder eller utklädningskläder för att i berättandet 

visualisera en saga. Strandberg (2006) förklarar att psykologiska processer såsom tänkande är något som 

växer fram i barnets ömsesidiga och aktiva interaktion med den omgivande kulturen med hjälp av 

artefakter. Denna interaktion kallar Vygotskij för kulturellt medierad aktivitet. Mediering betyder att det 

finns något mellan individen och miljön (Strandberg 2006, s. 30). Genom aktiviteter och med hjälp av 

olika redskap kan dessa yttre aktiviteter ge barn en förförståelse, vilket är nödvändigt för att våra inre 

tankar ska utvecklas.  
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Still (2011) nämner betydelsen av att tydliggöra innehållet i exempelvis i en barnvisetext med hjälp av 

olika medel och material, såsom leksaker och bilder. Med detta kan barn bli medvetna om mångfalden i 

sättet att tänka och uttrycka sig (Still 2011, s. 243). Att arbeta med drama på ett mångsidigt sätt, bland 

annat genom att klä ut sig och dramatisera sagor tillsammans med barnen, kan på ett roligt sätt bidra till 

att barn som har annat modersmål än svenska förstår handlingen i berättelsen, visar undersökningen jag 

gjort. I Lpfö (1998, rev.2010) står under förskolans uppdrag att: ”Förskolan ska lägga grunden för ett 

livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (Skolverket 

2010, s. 5).  

 

Den tolkning jag gör utifrån min undersökning är att förskollärare använder estetiska uttrycksformer de 

anser sig ha mer kunskap inom. En informant från en Reggio Emilia förskola menar att de använder sig 

mindre av drama som uttrycksform på grund av att de inte har dramakunskap, därför prioriteras inte den 

uttrycksformen. Vidare när det gäller arbetet med estetiska uttryckssätt tolkar jag att läroplanen kan 

tydas på många olika sätt, den lämnar stort utrymme till egen tolkning och därtill vad man i 

verksamheten väljer att lägga sitt fokus på. 

 

5.3 Estetiska uttrycksformers betydelser för barn 

Informanterna delger sina föreställningar hur de upplever att aktiviteter inom de estetiska ämnena kan ha 

för mening, för barnen i deras verksamhet. Sia på Waldorfförskolan menar att:  

       

      Det är jätteviktigt med estetiska aktiviteter, eftersom man utvecklar hela människan, samt att det 

      stimulerar och sätter igång tankar hos barn. Barnen kan även få ökat självförtroende… kan  

      utveckla självkänslan, genom att man klarar av något och den känslan kan uppstå när man vågar 

      pröva nya saker i exempelvis det estetiska. 

 

Kim på Reggio Emilia förskolan (2) ger uttryck för att estetik är en viktig del av livet och förklarar att: 

 

      Genom estetiska upplevelser kan människan få direktkontakt med sin inre värld och det kan även  

      främja empatiförmågan… viktigt att jobba med känslor och relationer. Barn kan bli mer medvetna              

      om sina egna känslor, det hjälper dem att bli självmedvetna. 
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Förutom detta menar Kim att estetiska upplevelser främjar barnens fantasi och kreativitet och hon anser 

att kreativitet är ett verktyg som människor kan ha användning för senare i livet. Kreativiteten hjälper 

barn att hitta lösningar i andra situationer, anser Kim. 

 

Charlie som arbetar på en Reggio Emilia (1) menar att barnen kan se sin egen utveckling, framförallt i 

skapande aktiviteter, såsom bild. Genom att titta på bilderna och reflektera tillsammans med barnen kan 

de se sin egen utvecklingsprocess.  

 

      Ibland tycker barnen att de inte klarar av vissa saker, exempelvis jag kan inte skriva bokstaven a. 

      Då får man som pedagog hjälpa barnet att se att inget är omöjligt… Jag ser att du kan, titta här och  

      genom att visa vad barnet tidigare klarat av, blir barnet stärkt. Ofta händer det att barnen hjälper  

      varandra… titta så här gör jag, kanske ett annat barn säger (Charlie). 

 

I fråga om de olika estetiska uttryckssättens betydelse för barn så nämner även Robin (traditionell 

förskola 1) att de olika uttrycksformerna kan stärka barnens självkänsla. När barnen exempelvis dansar 

eller lyssnar på musik på sitt eget språk så stärks deras jag-känsla, vilket är betydelsefullt. Något annat 

som Robin även poängterar, är vikten av att presentera olika uttrycksmedel. Genom att ge barn tillgång 

till olika material kan det i sin tur bidra till att barn får större kreativitet. 

       

      Idag är det mycket som konkurrerar i hemmen såsom datorer, Ipads och mobiltelefoner och det finns 

      barn som inte vet hur man ska använda en pensel eller en vanlig penna. Därför är det viktigt  

      att visa barnen olika redskap samt hur man kan använda dem (Robin).  

 

Robin framhåller att det finns barn som aldrig har prövat att hålla i en pensel och som likaså aldrig har 

målat. Genom att barn får tillgång till material, så ökar barnens kreativitet och fantasi. Robin ger ett 

exempel på ett barn som började förskolan för ett halvår sedan, barnet var då 4 1/5 år och hade inte 

svenska som modersmål, av den orsaken att de precis flyttat från ett annat land till Sverige. Enligt Robin 

hade detta barn aldrig haft tillgång till material och redskap som finns i en vanlig svensk förskola, såsom 

penslar och färger. Pedagogerna började med att visa barnet olika målningsmaterial, samt hur man 

använder dessa redskap och barnet tittade även på hur andra barn målade. Robin visar mig fyra olika 

målningar och för varje målning ser man hur detta barn, från att ha varit ovan börjar måla mer och mer 

detaljerat efter några månader.  
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5.4 Analys  

Sia anser att estetiska uttrycksformer bidrar till att utveckla hela människan, men även barns tankar 

stimuleras i olika skapande aktiviteter. Granberg (2001) skriver om småbarns lärande är 

mångfacetterade och att det sker på många plan samtidigt. Människan kan tillgodogöra sig kunskaper 

via exempelvis språket, med hjälp av musik och sång och genom rörelse med mera. Småbarn använder 

alla sinnen och intelligenser för att ta till sig kunskaper och erfarenheter (Granberg 2001, s. 24). Vidare 

beskriver Kim att estetiska upplevelser är en viktig del av livet, att de kan stimulera och sätta igång 

känslor hos människan. Dessutom anser Kim att estetik främjar fantasi och kreativitet, vilket kan bidra 

till att barn senare i livet hittar lösningar i olika situationer, men fantasi kan även gagna 

empatiförmågan. Vygotskij (1995) menar att människans kreativa aktivitet har betydelse och att 

kreativiteten gör henne till en framtidsinriktad individ, som samtidigt förändrar sin nutid och skapar sin 

framtid (Vygotskij 1995, s. 13). Även Knutsdotter Olofsson (2003) nämner att fantasi är en väg till 

kunskap, därtill i skapande och lek sker en omedveten inlärning (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 69). 

Vidare menar Vygotskij (1995) att fantasin hela tiden kan skapa nya nivåer av kombinationer med hjälp 

av material som hämtas ur verkligheten. En viktig pedagogisk aspekt är att vidga barnets erfarenheter, ju 

mer ett barn har hört, sett och upplevt ju större verklighetspraktiker de har, desto betydelsefullare blir 

barnets fantasi i övrigt liknande förutsättningar. (Vygotskij 1995, s. 19). Min tolkning är att när barn får 

vara med i sammanhang där de får möjlighet till att fantisera, pröva och ompröva kan de göra nya 

erfarenheter och kunskaper.  

 

Robin i sin tur nämner betydelsen av estetiska uttrycksformer att de kan ge barn nya insikter och detta i 

sin tur kan bidra till ökad självkänsla. Framförallt när barn får material presenterat för sig kan barns 

kreativitet vidgas. Häikiö (2007) påpekar att i skapandet kan barn genom upprepning och på olika sätt 

träna sinnena och därtill med kroppen som verktyg kan barnet bli mer bekant med och säker i sina 

uttryck samt i upplevelser och i mötet med olika problem utmanas barnets kunnande (Häikiö 2007, s. 

251). Robin uppmärksammar att det finns barn som tidigare inte har fått möjlighet att pröva olika 

uttryckssätt till exempel att måla och rita. Förutom detta finns det olika tekniska redskap idag, såsom 

telefoner och surfplattor som konkurrerar med andra material som exempelvis pennor och kritor. 

Pramling Samuelsson (2011) menar att det framförallt finns barn som aldrig tidigare har prövat olika 

tekniker, såsom att rita, måla och för dessa barn öppnas nya möjligheter. Ibland är det frågan om att det 

är något inre hos barn som behöver komma ut, få komma till uttryck, menar Pramling Samuelsson 

(2011, s.17). Enligt Änggård (2006) finns det barn som inte förvärvar ett användbart bildspråk och en 

del barn är inte bekväma med de sedvanliga genrerna för bildskapande. Men genom att ta in mer av 
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barnens egna bildprojekt och bildkulturer i den pedagogiska verksamheten kan möjligen fler barn bli 

intresserade av att skapa bilder (Änggård 2006, s. 169). En viktig del i förskolans estetiska arbete är 

bland annat att skapa en stimulerande och kreativ miljö för barn och som jag tolkat det, finns det barn 

som på ett eller annat sätt inte har tillgång till skapande miljö förutom i förskolan.  

 

5.5 Barns delaktighet i skapande aktiviteter 

Sofia och Charlie nämner betydelsen av barnens delaktighet i estetiska uttrycksformer. Sofia 

(traditionell 2) menar att det är viktigt med barns inflytande, det ska finnas tillgång till olika material så 

att barnen själva kan välja vad de vill göra. Material ska i synnerhet locka till användande och inspirera 

till skapande aktiviteter. 

 

      Det är viktigt med barnens inflytande, inte alltid vi pedagoger som bestämmer, hur och när vi ska  

      göra olika saker.(...) Det måste finnas tillgängligt material för barn så att de själva kan  

      välja att plocka fram musikinstrument, teknik, lek- och byggmaterial… eftersom vi lär oss på olika 

      sätt måste det finnas olika möjligheter att utforska på egen hand, tänker jag (Sofia). 

 

Även Charlie (Reggio Emilia 1) talar om hur barnen själva på samlingen får turas om att vara 

”minipedagoger” och visar tavlan med alla 27 barn. Pilen på tavlan visar vem som är dagens 

”minipedagog” och det innebär att barnet själv får välja, exempelvis vilken sång eller lek de ska göra 

under samlingen. Pedagogerna försöker uppmuntra barnen till att våga och de barn som inte vågar, får 

hjälp av en pedagog att uttrycka sig. Dessutom har barnen på eftermiddagarna möjlighet att bestämma 

vilken skapande aktivitet som de vill göra i ateljén och det gör barnen genom att sätta sitt fotografi på 

den specifika aktiviteten. 

 

Robin (Traditionell 1) delar ibland upp barngruppen när de exempelvis dramatiserar en saga. Då kan 

barn som inte vågar prata få mer utrymme till att våga prata om det barnet tycker och tänker kring en 

berättelse: ”Nackdelen med stora grupper kan vara att det är svårt för en del barn att få sin röst hörd, om 

det är barn som inte vågar säga så mycket i vanliga fall.” (Robin). 
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5.6 Analys  

Angående barns upptäckande framhåller Granberg (2001) pedagogens roll som inspiratör och stöd när 

barn gör sina upptäcktsfärder, men även att skapa förutsättningar så att småbarn ofta ges möjligheter till 

experimentellt skapande lek och med material på varierande sätt (Granberg 2001, s. 31). Framförallt 

genom att ha tillgängligt material kan barnen själva upptäcka och undersöka för att få vetskap om dess 

användbarheter, berättade Sofia. Charlie nämner att barnen som är mellan 4-5 år har möjlighet att vara 

”minipedagoger” under en samling och då får barnet välja samlingens innehåll. I verksamheten har de 

utformat samlingen så att den passar barngruppen. Tanken med ”minipedagoger” är att varje barn får en 

dag var att bestämma vad gruppen ska göra, samt det blir ett tillfälle för dem att komma till tals, menar 

Charlie. Angående inflytande och delaktighet skriver Ehrlin (2012) att det finns olika tolkningar av hur 

olika uttrycksformer ska levandegöras i förskolans verksamhet och hur de kommer till uttryck i 

förskolan. Det har visat sig att barns möjligheter till att bli delaktiga i verksamheten beror till stor del på 

vad förskolan erbjuder dem i form av kontaktskapande aktiviteter och material. Å ena sidan ska 

utrymme skapas för barn att ta självständiga initiativ, samt att göra egna val när pedagogen släpper mer 

på kontrollen. Å andra sidan ska pedagoger uppmärksamma och inspirera, samt vägleda i olika 

skapandeprocesser (Ehrlin 2012, s. 18). Den senare uppfattningen i studien, visar att när barn blir 

uppmärksamma på olika företeelser ökar deras handlingsutrymme, som jag tolkat det. Jag tolkar detta att 

det blir en balansgång mellan att ge barnen utrymme till att skapa på egen hand och finnas i närheten, 

men likaså ska pedagogen vara medforskare och ge stöd.  

 

Robin menar att stora grupper kan vara en nackdel, eftersom alla barn inte får möjlighet att göra sin röst 

hörd. Robins tankar stämmer överens med Stills (2011) tankar kring mindre barngrupper (Still ger 

exempel på musikstunder). Still menar att det är angeläget att pedagoger planerar för mindre grupper än 

de gör idag. Framförallt för att pedagoger ska få möjlighet att tolka barns uttryck och önskemål, samt att 

ta del av barns tankar och att de ska kunna utforska och upptäcka sin omgivning, behövs 

smågruppsverksamhet (Still 2011, s. 285). Robin anser också att mindre grupper skapar utrymme för 

barn att komma till tals. Min tolkning att pedagogerna ser till att det finns tillgängligt med material för 

barn att upptäcka och uppleva, det leder i sin tur till att barn blir mer självständiga. Därtill menar en 

annan informant att barn blir delaktiga och själva får bestämma innehåll i exempelvis samling. Fastän de 

har ”minipedagog” samling i barngruppen med 27 barn så finns det barn som inte vågar vara 

”minipedagog”. När det gäller att skapa mindre grupper tolkar jag att det skapas större möjligheter för 

barn att känna delaktighet att kunna uttrycka sig, men det skapas även trygghet. 
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6. Slutdiskussion 

Jag har genomfört en kvalitativ forskningsstudie och syftet med min undersökning är att ta del av 

förskollärares berättelser om hur de arbetar med estetiska uttrycksformer i förskolor med tre olika 

inriktningar samt hur de reflekterar över dessa. Detta resultat berättar enbart hur det är på dessa 

specifika förskolor och inte för alla liknande förskolor i Sverige. De tre forskningsfrågorna jag utgick 

från i min undersökning var följande: Vilken uppfattning har förskollärarna om betydelsen av estetiska 

uttrycksformer för barn? Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med estetiska uttryckssätt? Vilka 

likheter eller olikheter finns mellan olika pedagogiska inriktningar när det gäller arbetet med estetiska 

uttrycksformer? Jag börjar med informanternas definition av de estetiska uttrycksformernas betydelse 

för barn, som kom fram i min studie.  

 

Genom att visa och presentera olika material och tekniker får barn tillgång till olika sätt att uttrycka sig 

på, vilket i sin tur kan vidga barns kreativitet och fantasi. Olika uttryckssätt kan också bidra till att 

självkänslan hos barn stärks, bland annat genom att höra musik på sitt eget modersmål. Därtill kan barn i 

relation med andra barn känna en gemenskap och glädje, exempelvis vid dans/ rörelse och sång. I 

eurytmi kan barns sinnen och kroppsuppfattning utvecklas. Empati är också något som kan främjas med 

hjälp av estetiska uttryckssätt såsom drama/ berättande, framförallt kan inlevelseförmågan stimuleras 

och det i sin tur kan sätta igång tankar. I drama övar barn upp förmågan att uttrycka sig, men även 

samspel med andra människor. Detta kan hjälpa barn till att bli mer medveten om sina egna och andras 

känslor, självmedvetenheten ökar och det kan även bidra till att man lär sig hantera livet på ett bättre 

sätt, enligt en informant. Likaså menar en informant att estetiska uttrycksformer kan hjälpa barn att se 

detaljer och samband i skapandebilden, men barn kan också se sin egen utveckling genom att reflektera 

över sina bilder. 

 

Dessutom har jag i min undersökning tagit del av förskollärarnas berättelser om deras arbete med 

estetiska uttrycksformer. I Waldorfförskolan menar informanten att estetik är en stor del i deras 

verksamhet och de har framförallt bestämda dagar för eurytmi och målning. När det exempelvis är 

vinter inspireras alla aktiviteter såsom bild, sång/ musik, drama/ saga och eurytmi av den årstiden. Det 

är även viktigt att barn ska få ta del av många olika sätt att uttrycka sig på enligt informanten. Inom 

Reggio Emilia är skapandebilden den största estetiska uttrycksformen och det läggs mycket fokus på 

detta. I den ena Reggio Emilia förskolan används förutom skapandebilden även drama, sång och 

rörelser. Däremot i den andra Reggio Emilia förskolan använder de förutom bild även sång och lek vid 

samling, men drama är något de inte använder sig mycket av enligt informanten beroende på att ingen 



29 

 

pedagog har den kunskapen och tillägger att det vore bra om någon hade mer kunskap inom det 

området. Reggio Emilia har förutom bild, inga direkta fasta dagar för övriga estetiska aktiviteter. Därtill 

inom traditionell förskola används alla estetiska uttrycksformerna och inget område prioriteras mer än 

något annat. Man använder sig mycket av konkret material vid bland annat sagor/ berättande och i 

drama. Musiken har många användningsområden, förutom att den ofta används till rörelse och 

gemenskap kan musiken ibland ha en lugnande inverkan på barngruppen. De båda traditionella 

förskolorna har två till tre dagar som är bestämda till olika teman eller aktiviteter.  

 

De olikheter jag kunde se i min studie var främst arbetssätten mellan de olika pedagogiska 

inriktningarna. Framförallt i Waldorfförskolan följer verksamheten årstiderna och årstidsväxlingarna blir 

deras teman vilket de arbetar utifrån. Förskolläraren anser att det blir en bra rytm eftersom allt 

återkommer år efter år, och pedagogerna menar att barnen blir trygga i detta. Reggio Emilia och den 

traditionella förskolan har båda liknande idéer kring utformningen av arbetssätt, eftersom man i första 

hand utgår från vad barnen är intresserade av. Det i sin tur blir utgångspunkten till projekt/ temaområden 

vilket man arbetar med under en viss period.  

 

Likheter mellan de tre pedagogiska inriktningarna är framförallt att alla använder pedagogisk 

dokumentation. Pedagogerna i Waldorfförskolan dokumenterar regelbundet och reflekterar en gång i 

månaden tillsammans med barnen. Medan man inom Reggio Emilia och traditionell inriktning har ett 

mer frekvent användande av dokumentation och reflektion, samt återkoppling tillsammans med barnen, 

tolkade jag det. Alla förskollärare anser att estetiska uttrycksformer ger barn möjlighet till att upptäcka, 

utforska och att barn berikas med upplevelser. Framförallt inom traditionell inriktning tänker 

pedagogerna att ge barn stor frihet till eget upptäckande. I synnerhet genom att lära barn skapa, utforska 

och upptäcka själva med stöd av en pedagog. Reggio Emilia ser barn som kompetenta och nyfikna samt 

att det är viktigt att visa barn vad de klarar av, bland annat genom att reflektera över vad man gör, har 

jag tolkade det. Waldorf i sin tur ser mycket till hela människan och att barnet utvecklas från det 

naturliga, för att senare utvecklas mer mot det intellektuella och materiella, som jag har tolkat det. 

Därtill tänker alla förskollärare att estetik integreras med övrig verksamhet eller som informanten i 

Waldorfförskolan menade, att alla ämnen vävs in i varandra. Exempelvis ute i naturen upplever man 

färger, former och i sagor/ berättandet förekommer ofta matematik. Alla förskolorna arbetar efter 

läroplanen men som jag tolkar det jobbar de olika med estetik beroende på vilken pedagogisk inriktning 

de har. Eftersom läroplanen kan tydas på många olika sätt och hur man väljer att arbeta med exempelvis 

estetiska uttrycksformer är helt upp till varje förskola att avgöra och enligt min tolkning väljer en del 

förskolor att arbeta mer med vissa uttrycksformer än andra. Detta kan bero på att pedagoger saknar 
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kunskap inom specifika ämnen, vilket kom fram i min intervju med informanten från Reggio Emilia 

förskola (1). 

 

6.1 Sammanfattning 

Med min studie har jag fått en inblick i arbetet med estetiska uttrycksformer och vilken betydelse detta 

kan ha för barn. Genom att få tillgång till, samt möjlighet att pröva olika uttrycksmedel kan det i sin tur 

främja barns fantasi. Ytterligare kan det bidra till att barn hittar olika kreativa lösningar i vardagen och 

kreativitet är ett verktyg vilket människor kan ha användning för senare i framtiden. Men även i 

interaktion med andra barn och vuxna kan barn bli mer medvetna om sina egna och andras känslor, 

vilket främjar empatin. Framförallt i drama och dans kan barn i samspel med varandra bli mer öppna 

och våga uttrycka sig. Även sång är ett roligt sätt att mötas på och genom musik kan bland annat 

självkänsla stärkas, när barn exempelvis hör musik på sitt modersmål. Bild hjälper barn att se nyanser 

och detaljer, men framförallt så har barn mycket glädje i formskapande tillsammans med andra barn. 

Berättande i sin tur kan ge barn förståelse om sina egna och andra människors känslor, samt att det kan 

bidra till att barn får en större förståelse för omvärlden. Framförallt blir barn delaktiga när de erbjuds 

fler sätt att uttrycka sig med, så som jag tolkat intervjuer med informanter. 

 

En del i all förskoleverksamheten inklusive estetik är att alla individer ska kunna känna delaktighet. Jag 

återknyter mina resultat till Ehrlin (2012) som förklarar att begreppet delaktighet används i betydelsen 

att det skapas möjligheter att uppleva nya erfarenheter, men även att utvecklas individuellt i synnerhet 

genom att delta i gemensamma aktiviteter för kommunikation som den aktuella verksamheten erbjuder. 

Ehrlin berör även att forskare har intresserat sig för hur olika ”uttrycksformer kommer till uttryck” och 

det har förekommit att barns möjligheter till delaktigheter i verksamheten hör ihop med vad förskolan 

har att erbjuda dem i form av kontaktskapande aktiviteter, samt material. Genom att förskolemiljöer ger 

möjligheter till lärande, samt erbjuder varierade uttrycksformer främjar detta barn till att utvecklas 

kreativt och därigenom bli delaktiga i verksamheten (Ehrlin 2012, s. 17).   
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6.2 Vidare forskning 

Eftersom jag i min studie fokuserade på förskollärarnas tankar kring estetiska uttrycksformer, kan det 

vara intressant att utifrån ett barnperspektiv undersöka vad barn själva tänker om musik, dans, drama 

och berättande, samt vilken betydelse det kan ha för barn i åldrarna 1-3 samt 4-5 år. På den förskolan 

eller de förskolor där studien utförs skulle man kunna följa barnen för varje år, framförallt för att se om 

barnens uppfattningar om olika estetiska uttrycksformer ändras genom åren.   
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Ylva Lundberg och jag är förskollärare student på Södertörns högskola och ska 

skriva en c-uppsats om estetiska uttryckssätt.  

 

Jag har tänkt intervjua pedagoger i tre förskolor med olika pedagogiska inriktningar, såsom 

Reggio Emilia, Waldorf och traditionell pedagogik. Mina frågor berör estetik och jag vill med 

min studie ta reda på hur pedagoger tänker kring estetik, samt hur man använder sig av de 

estetiska uttryckssätten i förskolan.  

 

Framförallt behöver jag samla in material till denna studie genom att göra intervjuer, jag 

beräknar att intervjun tar ca 40 minuter. Under intervjun kommer jag att föra anteckningar och 

göra en ljud inspelning med min Iphone, för att komplettera det jag inte hinner skriva ned 

under intervjun. Allt kommer att vara anonymt och det inspelade materialet raderas efter att 

jag transkriberat. Vid insamlandet av material till studien tar jag hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, vilket omfattar: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Jag undrar nu om ni har tid och möjlighet att dela med er av er kunskap till mig, vilket jag 

vore tacksam över. Jag tänkte mig början av v.41 och jag är gärna med er från morgonen och 

gör intervjun när det passar er.  

 

 

Mitt telefonnummer är: xxxxxxxxxx Mail: xxxxxxxxx.xxx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor kring estetiska uttryckssätt i förskolor 

Jag är intresserad av hur ni tänker och arbetar kring estetik, samt vad de olika uttryckssätten har för 

betydelse för barnen. Du som medverkar i intervjun kommer att vara anonym, det kommer inte att stå 

några namn på de personer som intervjuas och det kommer inte heller att stå med vilka förskolor som 

jag har intervjuat. Inspelningen kommer att transkriberas och sedan raderas. Intervjutiden tar ca 40 

min och jag är tacksam för er medverkan.  

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? Vilken pedagogisk inriktning har ni på förskolan? 

2. Hur länge har du varit yrkesverksam förskollärare? 

3. Hur stor är barngruppen? Vad anser du kan vara en lämpligt stor barngrupp när du jobbar med de 

olika estetiska ämnena?  

4. Vad har du för tankar kring arbetet med estetik såsom dans, drama, musik och bild med barnen?  

5. Hur arbetar ni med estetiska uttrycksformer i verksamheten?  

6. Har ni bestämda dagar för olika estetiska formerna: drama, bild, musik eller rörelse? Och hur mycket 

tid lägger ni ner per vecka, cirka? 

7. Skiljer det sig mellan olika estetiska uttryckssätt? Passar vissa estetiska uttryckssätt bättre än andra?  

8. Vilka estetiska uttrycksformer används mest på er förskola? Vad anser du att det kan bero på? 

9. Vad anser du att estetiska uttrycksformer kan ha för betydelse för barn?  

10. Hur upplever du att barn tycker om de olika estetiska uttrycksformerna? Upplever du att barnen är 

intresserade av estetik? Vad gör ni när barn inte vill vara med vid exempelvis sång, dans, målning eller 

musik? 

11. Hur tar ni tillvara på barns kreativitet/ fantasi? 

12. Arbetar alla pedagoger med estetiska ämnen? 

13. Hur hittar ni inspiration till ert arbete med estetiska uttrycksformer? 

14. Finns det något i det praktiska arbetet som är bra eller mindre bra? 

 

 

 


