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_______________________________________________________ 

Förskolan har i uppdrag att erbjuda möjligheter för skapande och kommunikation 
genom estetiska uttrycksformer. Syftet med studien var att undersöka och belysa 
vilka möjligheter till estetiska aktiviteter som erbjuds på en förskola samt hur dessa 
möjligheter uppfattas av barnen. Metoden för att undersöka detta innefattade 
semistrukturerade intervjuer med barn samt observationer på en förskola. Det 
teoretiska perspektivet Learning Design Sequences (Selander och Kress, 2010) var 
utgångspunkt för analys av resultatet. Resultatet visade att barnen gärna beskriver de 
aktiviteter som de uppfattar som meningsskapande och roliga och som uppfattats 
som tillåtna och lättillgängliga i verksamheten. Vår studie visar att tillgången på 
varierat material för estetiska uttryck påverkar i vilken utsträckning barnen vill utföra 
olika aktiviteter. Vår slutsats av det resultatet är att det därför också har betydelse om 
personalen introducerar aktiviteter så att barnen får en förståelse för vad de kan göra. 
Lärarens kompetens inom olika områden kan därför vara avgörande för hur de kan ta 
till vara barnens intressen och utveckla de intressen barnen visar i förskolan. 

_______________________________________________________ 
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1. Inledning    

Tidigare forskning visar att det underlättar om man får möjlighet att involvera olika 
sinnen och sin kropp i en lärandeprocess (Bamford, 2006). Ur den synvinkeln kan 
estetiska uttrycksformer bidra på olika sätt genom att vara utforskande och kreativa 
arbetssätt (Skolverket, 2016). Utgångspunkten för vår studie är därför att estetiska 
uttrycksformer i förskolan erbjudna både som mål i sig själva och som redskap för 
lärande på andra områden kan bidra till att utveckla olika förmågor hos barnen. 

Redan på 1800-talet hävdade Friedrich Fröbel, som satt stor prägel på förskolans 
utveckling, att estetik är en av grundpelarna för kunskap och lärande. Fröbel menade 
bland annat att små barn lär sig genom de olika sinnena. Vidare menade han att barn 
lär och upplever med hela kroppen och att en av grunderna till människans 
kunskapsprogress och lärande finns i estetiska upplevelser (Pramling Samuelsson, 
Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2011).    

Reggio Emilias pedagogik som även omnämns som ”den skapande pedagogiken” har 
utgjort inspiration för den svenska förskolan. Pedagogiken har stort fokus på 
interaktionen mellan kropp och tanke och betonar vikten av att se hela människan 
(Bendroth Karlsson, 1998). Enligt dagens läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) är 
ett av strävansmålen för verksamheterna att främja skapande och kommunikation 
genom att introducera och praktisera estetiska uttrycksformer. Dessa uttrycksformer 
kan gestaltas genom sång, lek, musik, dans, drama och bild och skall bidra till att 
barnen utvecklar sin skapande förmåga samt sin kompetens i att kunna förmedla 
tankar och upplevelser (Skolverket, 2016). När vi i fortsättningen beskriver estetik 
och estetiska uttrycksformer är det med utgångspunkt i läroplanens formuleringar. 

I en pilotstudie som vi gjorde under våren 2017 undersökte vi hur personalens 
kunskap och intresse för estetiska uttrycksformer påverkade utbudet av estetiska 
aktiviteter i verksamheten på ett mindre antal förskolor. Barnskötare och 
förskollärare bidrog till resultatet genom att besvara en enkät med frågor om hur de 
bedömde sin egen kunskap och sitt intresse för olika estetiska ämnen. Enkätsvaren 
visade att majoriteten av personalen ansåg sig ha god kompetens och intresse för 
sångaktiviteter i förskolan. Personalen kände sig också trygg och bekväm med att leda 
dessa aktiviteter. Nästan alla i personalen som besvarade enkäten visade ett mindre 
intresse och ansåg sig ha en lägre kompetens inom området drama. Det uppfattades 
även som att dramaktiviteter sällan eller aldrig förekom i den dagliga verksamheten 
vilket kunde härledas till personalens osäkerhet i att leda dessa. Sammantaget visade 
undersökningen att de estetiska aktiviteter som förekom i störst utsträckning under 
en veckoplanering var bild och skapande, sång och musik. Dans förekom i mindre 
utsträckning och dramaaktiviteter förekom sällan eller aldrig. Med bakgrund av detta 
resultat och med koppling till läroplanens intentioner blev vi nyfikna på barns tankar 
och beskrivningar av den estetiska verksamheten i förskolan. Eftersom vi genomfört 
vår VFU på förskolan som vi nu valt att studera samt har gjort ett antal fältstudier där 
har vi fått förförståelse för hur verksamheten fungerar. Det är dock de observationer 
vi nu genomfört och underlaget från de intervjuer vi nu genomfört med barn på 
förskolan som ligger till grund för resultatet av föreliggande studie. 
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

I pilotstudien uppmärksammades att personalens intresse och kompetens i vissa 
avseenden inverkar på utbudet av estetiska aktiviteter i förskolan. Syftet med studien 
är att undersöka och belysa vilka möjligheter för estetiska aktiviteter som erbjuds på 
en förskola och hur dessa möjligheter uppfattas av barnen. Utifrån syftet har vi 
formulerat dessa forskningsfrågor: 

• Hur har förskolan organiserat det rumsliga för genomförande av estetiska 
aktiviteter? 
 

• Vilka material erbjuds som inspiration för dessa aktiviteter? 
 

• Vad beskriver barn är möjligt att göra i förskolan som är kopplat till estetiska 
aktiviteter? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Nedan presenteras uppsatsens disposition.  

Kapitlet Bakgrund inleds med vilka avgränsningar i litteratursökning som gjorts 
och fortsätter med tidigare forskning presenterad i artiklar, avhandlingar samt i 
läroboksform. Här presenteras också innehåll i styrdokument. Kapitlet avslutas med 
en beskrivning av det teoretiska perspektivet Learning design sequence. 

Kapitlet Metod redovisar de metoder och arbetssätt som använts för att samla in och 
behandla data. Vidare motiveras urval följt av en beskrivning av genomförande. 
Därefter beskrivs data och analysmetod samt en beskrivning av studiens 
tillförlitlighet, äkthet samt vår reflexivitet. Kapitlet presenterar också 
forskningsetiska ställningstaganden som redovisar de etiska riktlinjerna vi förhållit 
oss till. Sist i kapitlet återfinns en metoddiskussion där metodval och genomförande 
diskuteras i relation till resultatet. 

I kapitlet Resultat och Analys presenteras datamaterialet. Inledningsvis 
presenteras resultatet från observationer. Vidare presenteras resultatet av 
intervjuerna med barn. Kapitlet avslutas med analys av observationer och barns 
beskrivningar av miljö, material och den estetiska verksamheten i förskolan.  

Det avslutande kapitlet Diskussion diskuterar resultatet i förhållande till tidigare 
forskning och läroplanen. Avslutningsvis redovisas en slutsats och förslag på fortsatt 
forskning samt studiens betydelse för vår yrkesprofession. 
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1.3 Begreppsdefinition 

Nedan återfinns begreppsdefinitioner som beskriver hur begreppen ska förstås i 
föreliggande självständiga arbete. 
 
Lärare och personal 

När vi talar om lärare innefattar begreppet förskollärare eller annan utbildad lärare. 
När vi använder oss av benämningen personal innefattar det även andra kategorier 
av anställda på förskola eller skola som t.ex. barnskötare. 

Estetiska uttrycksformer eller estetiska aktiviteter 

När vi beskriver eller talar om estetiska uttrycksformer eller estetiska aktiviteter är 
det med utgångspunkt i de uttrycksformer förskolans läroplan lyfter fram. Dessa är 
sång, lek, musik, dans, drama och bild (Skolverket, 2016).  

Ateljérista  

Ateljérista är en lärare som inom Reggio Emilia inspirerade förskolor bistår och 
samarbetar med barn och personal i det estetiska skapandet på förskolan.  

Lärande och Meningsskapande 

När vi talar om begreppet lärande syftar vi på en ökad förmåga att på ett 
meningsfullt sätt kunna engagera sig i sin omvärld. 

Meningsskapande innebär för oss att omskapa olika intryck och aktiviteter som ger 
en upplevelse av engagemang och mening.  

Dessa två begrepp kan ses som två sidor av en aktivitet där lärandet representerar 
skillnaden mellan meningsskapandet vid två olika tillfällen (Selander och Kress, 
2010). 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning samt relevanta fakta och forskning som 
presenteras i lärobokslitteratur.  

2.1 Avgränsningar i litteratursökning 

I sökandet efter litteratur har databaserna ERIC (ProQuest) och SwePub använts. I 
databasen ERIC (ProQuest) användes engelska sökord som: children, music, 
learning, creative, aesthetic, painting, dancing och theater. I databasen SwePub 
användes svenska sökord som: estetik, barn, förskola och lärande. För att begränsa 
sökningarna i respektive databas användes ”referee-granskat” material i SwePub och 
”peer-reviewed” i ERIC (ProQuest). De olika sökorden har kombinerats på olika sätt 
och bidragit till nya sökord. Läsning av artiklar, avhandlingar och läroböcker har 
också inspirerat till sökande av litteratur.  

2.2 Förskolan och estetiska uttrycksformer 

Begreppet estetik är enligt National encyklopedin (u.å.) ”en term som används i 
många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc.” De vanligaste 
betydelserna är enligt uppslagsverket ”förnimmelsekunskap” och ”läran om det sköna 
och dess modifikationer, dvs. det sublima, det komiska, det tragiska osv.” Ytterligare 
en betydelse av begreppet definierar National encyklopedin som en ”filosofisk 
undersökning av problem, begrepp och förutsättningar vid tal om konst och 
konstupplevelser, varvid ”konst” används i vid mening och inkluderar bildkonst, 
litteratur, musik, film, teater jämte estetiska objekt av skilda slag.” 

När lärande och utveckling kopplat till estetiska verksamheter beskrivs inom 
förskolan ersätts ofta begreppet estetik med ordet skapande (Pramling Samuelsson, 
Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Walllerstedt, 2011). I läroplanen framhålls att 
”förskolan 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” (Skolverket, 2016, s.10). 
Lärande genom estetiska uttrycksformer beskrivs alltså i läroplanen i relation till 
barns utveckling och lärande. 

Språkforskaren Floyd Merrel använder begreppet ”bodymind” som kan relateras till 
Fröbel som hävdade att små barn förvärvar sin kunskap genom att använda hela sin 
kropp och sina sinnen. Merrel understryker att tänkande och praktiskt handlande 
sker i ett gemensamt flöde som inte kan separeras (Palmer, 2011). ”Bodymind” är 
alltså ett uttryck för ett samspel mellan ett teoretiskt och sinnligt informationsflöde 
(Palmer,2011). 

Även Vygotskij (1995) framhöll estetiska ämnen som ett redskap för utveckling, 
framförallt av fantasi och kreativitet. Han menade att estetiska verksamheter kan 
utgöra redskap för hur vi kan förklara och beskriva vår omvärld. Exempelvis kan 
musik ge oss insikt om olika kulturer. Det estetiska uttrycket kan på så sätt bidra till 
att vi kan kommunicera och göra oss delaktiga i vårt samhälle. 
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Enligt Vygotskij (1995) är grunden för barns skapande det som framträder i leken där 
upplevelser och fantasier kan levas ut. Rasmusson och Erberth (2016) framhåller att 
fantasi ofta är utgångspunkt för barns drama- och härmningslekar då de gestaltar sin 
omgivning. När barn själva exempelvis leker teater och ordnar eget material menar 
författarna att det är en bra startpunkt för att arbeta vidare med och stödja barnen 
genom dramatisering. Förskolor som erbjuder ett lärande genom olika 
uttrycksformer främjar barns utveckling inom de aktuella uttrycken redan i tidig 
ålder och i förskolans lek och gemenskap uppstår möjlighet till lärande (Ehrlin, 
2012). 

2.2.1 Internationell forskning 

Flera studier pekar på den positiva effekten av undervisning i estetiska ämnen 
(Bamford, 2006). Sverige är enligt Bamford (2006) ett av länderna som 
internationellt betraktas som ett föredöme för den kreativa och innovativa skolan. 
Ann Bamford är professor vid universitet ”The Arts” i London. Hon fick, av Unesco, 
uppdraget att granska material om undervisning och lärande i estetiska 
uttrycksformer. 170 länder involverades i ett forskningsprojekt som sammanställdes 
och presenterades år 2005. Resultatet visade att skolor som erbjöd undervisning 
kopplad till kreativitet, konst och kultur var mer framgångsrika än skolor som inte 
gjorde det. Var fjärde land som ingick i Unescos granskning hade så dålig kvalitet på 
undervisningen i estetiska uttryck att den till och med hämmade elevernas kreativitet 
(Bamford, 2006). God kvalitet identifierades i att skolan i fråga erbjöd likvärdig 
undervisning där eleverna gavs utrymme att utmana sig själva genom estetiska 
uttrycksformer men också genom att skolor samarbetade med externa aktörer. 
Forskningsresultatet pekar på att estetiska ämnen bidrar till ökat självförtroende och 
mindre frånvaro bland eleverna. Utfallet visar också att undervisning i estetiska 
uttryck stärker samarbetsförmågan och främjar det sociala samspelet på skolor 
(Bamford, 2006). Resultaten från Bamfords studie kan jämföras med det Pramling 
Samuelsson m.fl., (2011) understryker nämligen att när barn ges möjlighet att skapa 
tillsammans och ge varandra konstruktiv kritik leder det till inspiration samtidigt 
som det skapar en utmaning för dem. 

2.2.2 Estetiska uttrycksformer i förskolan 

Bamfords (2006) studie visar även att kreativ undervisning och estetiska ämnen 
stimulerar språkutveckling och förbättrar resultat i matematik samtidigt som det 
stärker elevernas kritiska tänkande även i andra ämnen. Estetiska uttryck har med 
andra ord en gynnsam effekt på elevers lärande inom olika områden. Holmberg 
(2014) och Ehrlin (2012) diskuterar exempelvis musik som ett redskap att lära sig 
någonting annat än just musik. Det kan bland annat vara matematik, språk och det 
sociala samspelet. Enligt Riddersporre och Söderman (2012) kan musik även bidra 
till att stärka och frambringa social och kulturell gemenskap. Rasmusson och Erberth 
(2016) framhåller att ordlek genom rim och ramsor kan vara en språkutvecklande 
aktivitet vilket även Holmberg (2014) framhåller med musik, sång och rytmik. 
Genom sång skapas glädje och självförtroende att uttrycka sig (Ehrlin, 2012). Ehrlin 
(2012) beskriver även att aktiviteter som innehåller sång kan styrka röstförmågan 
genom olika sånger, ljudövningar samt att sångtexter bidrar till att lära sig nya ord på 
ett roligt sätt. Rytm och klang är betydelsefullt i de mindre barnens sång.  Sångens 
text är då inte viktigast utan kan få betydelse senare (Ehrlin, 2012). Ehrlin beskriver 
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också som Holmberg (2014) och Rasmussen och Erberth (2016) att rim, ramsor och 
sång är aktiviteter som är betydelsefulla för språkutveckling. 

2.2.3 Dramaktiviteter  

Rasmusson och Erberth (2016) betonar betydelsen av att kunna kommunicera men 
också förmågan att kunna tolka kroppsspråk. För att träna på dessa förmågor kan 
drama och lek användas som hjälpmedel. Drama kan användas på flera olika sätt. 
Exempelvis kan lärare använda ämnet för att få igång diskussioner med barnen om 
olika händelser. Barnen kan då få möjlighet att vara delaktiga och ge förslag på hur 
situationerna kan lösas (Rasmusson och Erberth, 2016). Genom dramaaktiviteter får 
barn också möjlighet att uttrycka sina känslor och samspela tillsammans med andra 
människor. Barnen får kunskap om sig själva, andra och sin omgivning. Genom att 
bli aktör i en roll tränas inlevelseförmågan samtidigt som förståelsen för andra 
människors tankar och känslor utvecklas. Samarbetsövningar och uppvisningar 
styrker även känslan att våga mer (Rasmusson och Erberth, 2016). Om barnen 
upplevs trygga i arbetet med drama kan man exempelvis dramatisera olika händelser 
eller sagor. Barn leker gärna rollekar och är ofta medvetna om att det är på låtsas. 
Drama kan även kopplas till andra uttrycksformer som bild, språk, litteratur, musik 
och slöjd. För att barnen ska kunna utveckla sitt skapande i relation till 
dramaaktiviteter krävs det att dramaaktiviteter erbjuds kontinuerligt (Rasmusson 
och Erberth, 2016). Barngrupper som ofta arbetar med drama har också visat att de 
lättare kan acceptera och bemöta svårigheter som exempelvis konflikter och andra 
händelser (Rasmusson och Erberth, 2016). Enligt McNaughton (2010) kan inte bara 
händelser och berättelser gestaltas i drama utan uttrycket tillåter och utvecklar även 
fantasin hos barn. Lärarens roll är viktig i avseendet att kunna fånga barns intresse. 
Genom att samspela och lyssna på varandra och genom lärarens agerande kan 
barnen utveckla sina tankar. Detta bidrar till förmåga att kunna tolka och dela med 
sig av information och det man upplever. 

2.2.4 Musik och rörelseaktiviteter 

Instrumentspel, sång, dans eller att lyssna kan skapa en relation till musik och för att 
barn ska bli inspirerade av musik underlättar det att lärare vågar vara delaktiga i 
musikaktiviteterna (Ehrlin, 2012). Ehrlin (2012) visar även att när t.ex. instrument 
finns tillgängliga på förskolan lär sig barnen att behandla instrumenten på ett 
passande sätt och de ges möjlighet att spontant använda instrument i sin lek. Om 
barnen får den möjligheten kan de hjälpa varandra in i musiken. Holmberg (2014) 
beskriver i sin studie att barn som gör egna låtsasinstrument får möjlighet till att 
skapa egna lekområden med hjälp av olika föremål. Hon hänvisar också till Young 
(2008) som gjort en studie som handlar om instrumentspel. I studien har 3-4 åringar 
fått fri tillgång till olika instrument som arrangerades i förskolemiljön. Barnen gavs 
därmed möjlighet att via instrumentspel uttrycka sig på varierande sätt. Det 
gestaltades genom olika ansiktsuttryck, gester och rörelsemönster. 

Rasmusson och Erberth (2016) menar att barn som spontant rör sig till musik 
utvecklar sitt kroppsspråk. Kroppsspråket är ett viktigt verktyg i kommunikation och 
barns spontana kroppsrörelser och språkljud kan ses som kompletterande i barns 
kommunikation (Ehrlin, 2012). Holmberg (2014) menar dock att musik som 
rörelseämne kan vara svårt. Det är vanligt förekommande i förskolan att koppla 
samman rörelse och musik som en aktivitet men resultatet blir ofta att rörelsen tar 
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över musiken eller tvärt om. Holmberg (2014) menar emellertid att barn gärna rör sig 
till musik och att motorisk träning och rörelseimprovisation är något som man kan 
lära genom rörelselek där inspelad musik kan vara ett hjälpmedel (Holmberg, 2014).  

2.2.5 Dansaktiviteter och kroppsuppfattning 

Dans kräver flera förmågor som exempelvis balans, rytm, kontinuitet, repetition och 
kontrast. Dessa förmågor är viktiga och fungerar som hjälpmedel för att man ska 
kunna lära sig att dansa (Pramling Samuelsson m.fl., 2011). Pramling Samuelsson 
m.fl. (2011) beskriver dans i termer av estetisk rörelse och som skapande. Barn kan 
exempelvis forma egna mönster med kroppen som speglar deras rörelser. De lär sig 
då att kroppsligt gestalta och utveckla sin uppfattning om rörelsernas tempo, riktning 
och koppling till andras rörelser. Författarna nämner också gestaltning av känslor 
genom rörelse. Att samtala med barn om olika rörelser kan utveckla förmågan att 
gestalta olika skeenden (Pramling Samuelsson m.fl., 2011). En sådan aktivitet kan 
användas för att träna barn att själva förmedla något med sin kropp men också för att 
kunna tolka en annan människas avsikter (Pramling Samuelsson m.fl., 2011). 
Författarna beskriver danspedagogik som ett hjälpmedel. Betoning ligger på 
användning av den egna kroppen genom olika rörelser. Exempelvis kan barn härma 
varandra eller bygga vidare på sina rörelser. Författarna menar att det är viktigt att 
lärare i förskolan sätter ord på vad barnen gör. Lärarnas medvetenhet om varierande 
rörelsekvaliteter och rörelsemönster har betydelse för hur de utformar 
rörelseaktiviteter. En tydlighet kan medföra att barnen själva kan få en uppfattning 
och en medvetenhet om sina rörelser och det estetiska uttrycket.   

2.2.6 Lek och lärmiljöns betydelse 

Enligt läroplanen för förskolan skall miljön vara trygg, inbjudande och stimulerande 
samtidigt som den skall utmana och inspirera till utforskning av omvärlden 
(Skolverket, 2016). Reggio Emilia pedagogik ger uttryck för lek- och lärmiljön som 
den tredje pedagogen (Kragh-Muller, 2012). Förskolor som arbetar efter Reggio 
Emilia pedagogik har i sin verksamhet ateljéer och/eller verkstäder. Verksamheterna 
har också ibland en ateljérista eller bildlärare i personalstyrkan (Dahlberg och Åsén, 
2011). Genom tron på barns medfödda, kreativa och fantasifulla förmåga ses barnen 
som huvudpersoner i det egna lärandet (Cutcher och Boyd, 2016). Enligt Reggio 
Emilia pedagogik bör förskolors lokaler vara utformade för att ge intressanta och 
spännande sinnesintryck (Kragh-Muller, 2012). Isbell (2012) menar att det är 
betydelsefullt att även utgå från erfarenheter som barnen har med sig hemifrån. En 
utmanande miljö kan bidra till att stärka och inspirera skaparförmågan (Dahlberg 
och Åsén, 2011). För att barn skall kunna utvecklas krävs dock att det finns 
tillgängligt och varierat material vilket även Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 
betonar.  

2.2.7 Estetiska aktiviteter och kommunikation 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013) menar att estetiska aktiviteter i 
förskolan bidrar till lärande samtidigt som det möjliggör olika sätt att kommunicera 
på. Läraren har dock en viktig roll i att utmana och stödja barnen i 
kommunikationen. Cutcher och Boyd (2016) menar att barn är teoretiker som i 
lärprocessen prövar och omprövar sina egna teorier genom att experimentera på 
olika sätt. De hävdar också att barn många gånger lär oss vuxna. Författarna 



8 

 

studerade fyra- och femåriga barn som under ett projekt tillsammans målade ett 
antal konstverk för att se vad de kunde lära sig av barnens konstskapande. Genom att 
använda konstmetodik som ett sätt att uttrycka fantasier och kommunicera avsikter 
och betydelser ville Boyd och Cutcher (2015) ta reda på vad som motiverade barnen 
och hur de gjorde sina val i målningsprocessen. De kunde exempelvis se att det 
barnen intresserade sig för och ville lära sig mera om från sin omgivning var det som 
barnen målade, och att val av exempelvis färg gjordes genom deras förförståelse för 
objektet som målades. Vidare menar Boyd och Cutcher (2015) att läraren också har 
en viktig roll i barns konstskapande genom att vara närvarande och aktiv i skapandet 
genom att föra en dialog kring det som sker. De såg också att barnen ibland 
engagerade sig på olika sätt i slutprodukten men att det till största delen var själva 
skapandeprocessen som var intressant.  

2.2.8 Bild och skapande som mål och medel 

Bendroth Karlsson (1998) talar om hur konst och bildskapande i form av 
porträttmålning kan ses som ett bidragande underlag för att förstå barns 
utvecklingsprogress. Hon menar t.ex. att självporträtt kan vara ett hjälpmedel för att 
läsa av barnets emotionella läge. I en studie som Änggård (2005) gjort av 
förskolebarns teckningsaktiviteter visade resultatet att det som ur lärarens perspektiv 
var en viss teckningsuppgift av barnen sågs som en annan mer interaktiv och 
kollektiv uppgift. Resultatet kunde summeras med att kreativa uppgifter skapade 
interaktion mellan barnen. 
 

Bendroth Karlsson (2011) pekar på att otydliga mål kan skapa förvirring hos barn i 
samband med bildskapande uppgifter. Även Pramling Samuelsson, Asplund 
Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008) har i en studie uppmärksammat 
förvirring hos barn då de fick en uppgift att måla till musik. De hävdar därför att 
läraren har en viktig roll i att introducera och leda det kreativa arbetet tillsammans 
med barn och samtidigt vara lyhörda för barns intressen och idéer. Asplund Carlsson, 
Pramling och Pramling Samuelsson (2008) menar att barn ser lärandet på ett annat 
sätt än hur en vuxen gör och att de oftast uppfattar att det som de gör är det som det 
de lär sig. Enligt lärarna i Asplund Carlssons m.fl. (2008) studie tog barn många 
gånger egna initiativ till utveckling av aktiviteter på förskolan då lärarna tillät barnen 
att själva styra. Barnen hjälpte och stöttade varandra samtidigt som variationen av 
aktiviteten ändrades på ett intressant sätt.  

2.2.9 Vad kan begränsa estetiska aktiviteter för de yngre barnen i 
förskolan? 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013) hävdar att barns kreativa uttryck 
ofta är begränsade på förskolor. En förklaring till detta menar de kan vara att 
aktiviteter som exempelvis målning eller playdooh-bak kräver en deltagande lärare 
vilken inte alltid finns tillgänglig. De menar även att lärare inte fullt ut ser potentialen 
för lärande i barns spontana lek och kreativitet inom estetiska uttryck. Trots att de 
flesta svenska förskolor erbjuder estetiska aktiviteter av olika slag menar dessa 
forskare att kvalitén är skiftande. Olikheter i verksamhetens kvalitet kopplad till 
estetiska aktiviteter hör samman med lärarnas kompetens i att leda och delta i sådana 
aktiviteter, samt i vilken utsträckning barn utmanas och uppmuntras i estetiska 
aktiviteter. Pramling Samuelsson m.fl. (2013) studie visar trots detta att estetiska 
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aktiviteter upplevs ha en betydande roll i förskoleverksamheter även om barn oftast 
lämnas till lärande på egen hand. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska perspektiv. Vi har valt att analysera och 
tolka vårt resultat med hjälp av modellen Learning design sequence (Selander och 
Kress, 2010). Modellen som presenterades i en artikel (Ehrlin, Insulander och 
Sandberg, 2016) gjorde oss nyfikna på att veta mera om teorin bakom modellen. 
Detta ledde till att vi beslutade oss för att det var ett passande val för analysen i vår 
studie, eftersom barnens beskrivningar kan användas för att reflektera över vilket 
lärande som möjliggjorts. 

2.3.1 Learning design sequence 

Learning Design Sequences är en modell som kan ses som ett hjälpmedel för att 
studera möjligheter till lärande. Bilden nedan (figur 1) visar vår tolkning av didaktisk 
design 1, 2 och 3 (Selander och Kress, 2010) som visar olika faser i en lärandeprocess 
och hur dessa faser påverkar elevernas möjligheter till lärande och meningsskapande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
Figur 1 modell för utveckling av undervisning och lärande, en bearbetning av Selander och Kress (2010) modell av didaktisk 
design.     

 
Den första fasen Didaktisk design 1 (Selander & Kress, 2010) visar den miljö och det 
material som erbjuds som stöd för lärande och meningsskapande. Det kan 
exempelvis handla om strukturer i verksamheten eller hur planering och syfte med 
undervisning förs fram. Lärarens inblandning men också elevens egna förkunskaper, 
sociala interaktion och förståelse har betydelse. Didaktisk design 1 kan även sägas 
visa vilket syfte och mål verksamheten strävar mot.  
 
I den andra fasen Didaktisk design 2 sker en omvandling av det som erbjuds i första 
steget. Fasen visar hur intentionerna med en verksamhet transformeras till 
meningsskapande hos de inblandade. Här kan också de egna val som de inblandade 
gör bli synliga. Social interaktion är betydelsefullt. Genom att individanpassa och 
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erbjuda ett multimodalt lärande i fas 1, ges eleven större möjligheter att i fas 2 tolka 
sin omvärld och därigenom skapa mening (Selander och Kress, 2010).  
 
I den tredje fasen Didaktisk design 3, som är en reflektionsfas, ser vi hur lärarens 
bidrag tillsammans med den miljö och det material som erbjudits har transformerats 
och reflektioner över detta kan uppmärksamma vilket lärande som möjliggjorts. 
Läraren kan här bidra med sin kunskap genom att ge eleverna återkoppling och på så 
vis kan ett vidare lärande ske. Det handlar om att upptäcka och anpassa 
undervisningen så varje elev ges bästa möjliga förutsättningar till lärande utifrån den 
verklighet och det samhälle som vi lever i (Selander och Kress, 2010). 

3. Metod 

Här presenteras metodval, urval, genomförande, data och analysmetod, tillförlitlighet 
och äkthet, reflexivitet och forskningsetiska ställningstaganden samt 
metoddiskussion.  

3.1 Metodval 

För att ta reda på hur barn beskriver och uppfattar estetiska uttrycksformer i 
förskolans verksamhet valde vi att göra intervjuer med barn. Intervjuerna spelades 
in. Vi observerade också förskolemiljöns utformning och vilka material som finns 
tillgängliga för barnen att använda i sin lek. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000) ser intervjuer med barn som ett hjälpmedel för att utveckla barns egen 
förståelse för omgivningen samt som en hjälp för att utveckla den pedagogiska 
verksamheten. Genom att göra intervjuer med barn i förskolan och sedan analysera 
dessa kan förskolepersonalen eller forskaren få inblick i hur barn upplever 
förskolemiljön och därigenom få uppslag till hur miljön kan utvecklas. För att göra 
det lättare för de barn vi intervjuade att förstå våra intervjufrågor valde vi att ha 
bilder med till intervjun. Detta är ett tillvägagångssätt som Bryman (2011) benämner 
”foto-elicitering”. Han menar att det kan vara svårt för personen som ska intervjuas 
att förstå vad forskaren är intresserad av och att bilder som illustrerar de frågor som 
ställs kan ge stöd till ett meningsfullt samtal.  

Bryman (2011) beskriver att kvalitativ forskning har tonvikten på intervjupersonens 
uppfattningar och åsikter. Vi valde därför att göra intervjuer där målsättningen var 
att ställa öppna frågor (Bryman, 2011). Vi utgick från en intervjuguide med frågor 
inriktade på estetiska uttrycksformer. Vi var dock öppna och förberedda på att kunna 
ställa andra följdfrågor än de vi hade förberett eftersom samtalet kunde väntas avvika 
från ordningen i intervjuguiden. Utifrån hur Bryman (2011) beskriver intervjuer kan 
de intervjuer vi genomfört beskrivas som semistrukturerade intervjuer. Vi valde även 
att ha ljudinspelning under våra intervjuer. Detta för att undvika att missa viktig 
information samt för att kunna transkribera intervjuerna. Genom att vi spelade in 
intervjuerna kunde fokus riktas mot att lyssna och ställa följdfrågor. Bryman (2011) 
menar att transkribering av ljudinspelade intervjuer därtill kan vara en hjälp till en 
mer detaljerad analys av intervjuerna. 

 Vi kompletterade vår studie med en metod som Bryman (2011) benämner ”icke-
deltagande observation”. Denna metod innebär att den som observerar är i den miljö 
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som ska undersökas, men inte deltar i det som inträffar. Vi observerade den rumsliga 
utformningen samt vilket material för estetiska aktiviteter som erbjuds och dess 
tillgänglighet för barnen.  

3.2 Urval 

I undersökningen medverkade 22 barn. Barnen som intervjuades tillhör olika 
avdelningar men går på samma förskola och är i åldern 3-5 år. Vi valde en Reggio 
Emilia-inspirerad förskola därför att förskolan erbjuder barnen estetisk verksamhet i 
ateljén där en utbildad ateljérista finns till förfogande samt för att vi genom vår VFU 
fått goda kontakter där. 

3.3 Genomförande 

Som ett första led informerades förskolechefen samt personalen på förskolan om 
studiens syfte därefter framfördes en önskan om att få intervjua barn från två 
avdelningar. En vecka innan de tilltänkta intervjuerna lämnades ett missivbrev 
(bilaga 1) till förskolan för att informera vårdnadshavare. Brevet sattes upp på 
respektive avdelning som skulle bli involverad i vår undersökning. Brevet innehöll 
upplysningar om studien samt information om möjligheten till att inte delta eller om 
någon skulle vilja ställa eventuella frågor kring sitt barns deltagande.  

Utifrån studiens syfte formulerade vi sedan frågor för att kunna ta reda på hur barn 
tänker om och beskriver estetiska aktiviteter i förskolan (bilaga 2). Frågorna 
kompletterades med ett collage av bilder som visade olika estetiska aktiviteter som 
bild, musik, dans, sång, skapande, lek och drama. Detta gjordes för att, hos barnen, 
kunna skapa ett intresse och en tydligare bild och förståelse för frågorna samt för att 
höja kvaliteten på samtalet. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att 
innehållet som presenteras för barn måste vara meningsfullt för dem för att väcka 
intresse.  

Innan vi intervjuade barnen som skulle delta i studien provade vi frågorna genom att 
intervjua två barn i vår bekantskap som är i samma ålder. Detta för att se om barnen 
intresserade sig för bilderna och om de förstod våra frågor.  

Eftersom inga vårdnadshavare, efter en vecka, hört av sig om frågor eller avsagt sitt 
barns medverkande i vår studie tolkade vi det som att alla barn som själva ville fick 
delta. Vi befann oss på förskolan under två dagar då vi genomförde intervjuer. För att 
hinna med att samtala med så många barn som möjligt valde vi att dela upp oss på 
varsin avdelning. Intervjuerna gjordes avskilt i rum utanför avdelningarna. De flesta 
av barnen som medverkade deltog på eget initiativ och var nyfikna på att delta. Några 
av barnen som verkade nyfikna men lite tillbakadragna tillfrågades dock ännu en 
gång innan intervjun startade. Alla barn fick godkänna om samtalet skulle spelas in 
eller inte innan intervjun påbörjades. Vi samtalade med ett barn i taget för att på så 
sätt få varje barns enskilda tankar och beskrivningar utan påverkan av en kamrat. De 
flesta av intervjuerna pågick i cirka tio minuter. Inspiration till genomförandet av 
intervjuerna har vi fått genom Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) som 
beskriver intervjuer. De förespråkar en trygg och lugn miljö där barnen ostört kan 
besvara frågorna i lugn och ro. Transkribering av intervjuerna gjordes sedan av oss av 
det inspelade materialet. 
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Observationer på förskolan av miljö, material och dess tillgänglighet samt spontan 
lek och planerade aktiviteter har genomförts vid flera tillfällen. Dessa har skett i 
samband med VFU under hösten 2017 samt under två planerade besök i anknytning 
till barnintervjuerna. I observationerna har även samtal med personal förtydligat vår 
bild av det vi sett. Observationerna har skett både som strukturerade icke deltagande 
och spontana deltagande iakttagelser. De strukturerade icke deltagande 
observationerna baseras på anteckningar utifrån en frågeställning om förskolans 
material och dess tillgänglighet samt av miljön och rummens utformning och de 
aktiviteter som sker i verksamheten. De spontana observationerna är sådant som 
skett under deltagande i förskolans verksamhet under VFU. 

3.4 Data och analysmetod 

Studiens datamaterial utgörs av transkriptioner från semistrukturerade intervjuer 
med barn samt anteckningar från det som Bryman (2011) benämner som ”icke-
deltagande observationer” av förskolans miljö och dess material. Analysen är gjord 
med stöd av teorin om didaktisk design (Selander och Kress, 2010). Materialet från 
de transkriberade intervjuerna granskades, jämfördes och kategoriseras med hjälp av 
överstrykningspennor i olika färger. Detta för att strukturera information i materialet 
och upptäcka eventuella mönster. Kategorierna som framkom i analysen har sedan 
jämförts med resultatet av observationerna. Detta för att upptäcka samband med 
barnens beskrivningar och svar samt observationerna. Vår ambition var att få en 
klarare bild av barnens beskrivningar genom att koppla dessa till 
observationsresultatet. Kategorierna har sedan analyserats utifrån de tre faserna i 
modellen didaktisk design (Selander och Kress, 2010). 

3.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Enligt Bryman (2011) används begreppen reliabilitet och validitet för att beskriva 
huruvida mätningen av ett resultat kan ses som trovärdigt och tillförlitligt. I en 
kvalitativ studie presenteras oftast resultatet med tonvikt på beskrivningar i ord 
snarare än i siffror. Detta kan innebära att begreppen därför kan vara svåra att 
applicera i en kvalitativ undersökning. Bryman (2011) uppmuntrar därför istället till 
användning av begreppen tillförlitlighet och äkthet. 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är det viktigt att man är lyhörd 
för vad barn svarar i en intervju. De menar att vad man får veta av barnen under en 
intervju och varför de svarar så beror på hur frågorna ställs men också på vad de 
exempelvis gjort precis innan samtalet. Vi valde därför att göra semistrukturerade 
intervjuer med fokus på det enskilda barnets intressen i samtalet. För att undvika 
misstolkningar och bortfall av information spelades samtalen in. Vi är också 
medvetna om att faktorer som exempelvis spänning och nervositet hos barnen men 
också vårt eget agerande kan ha påverkat resultatet. Därför har vi kritiskt granskat 
vårt genomförande i relation till resultatet. Det vi observerat i verksamheten kan i 
viss mån relateras till resultatet av de semistrukturerade intervjuerna. En del av 
barnens svar visade sig dock strida mot det vi sett i observationer av verksamheten. 
Vi anser att vi genom att använda oss av mer än en undersökningsmetod har fått ett 
mer omfattande underlag för vår analys. Enligt Bryman (2011) omnämns användning 
av fler metoder än en för triangulering. Triangulering, menar vi, var ett sätt att öka 
tillförlitligheten av vår studie. Enligt Bryman (2011) är forskaren själv den som utgör 
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det viktigaste verktyget när information skall samlas in till en kvalitativ studie. 
Forskarens förmåga att kritiskt granska har troligtvis därför en bidragande inverkan 
på vilket material som blir underlag för studien. Vi anser därför att ytterligare en 
annan aspekt på tillförlitligheten är att vi varit två personer som studerat, tolkat och 
analyserat materialet. Vi har därmed kunnat utbyta tankar och reflektioner av det vi 
sett och på så sätt vidgat synen på vår undersökning och därmed också 
tillförlitligheten. 

3.5.1 Reflexivitet 

Genom att inta ett reflexivt förhållningssätt medvetandegörs egna föreställningar och 
hur dessa i sin tur påverkar det vi ser och uppfattar (Bryman, 2011). Genom vår 
förförståelse av hur den aktuella förskolans verksamhet fungerar och bedrivs var det 
en utmaning att undvika värderingar. Det fanns en risk att vi på förhand gjorde 
bedömningar av det vi skulle studera. Vi har dock varit medvetna om detta under 
insamlingen av datamaterialet samt i arbetet med att tolka och analysera resultatet 
och försökt att bortse från de föreställningar vi bar med oss in i studien. 

3.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

I studiens alla delar har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska 
riktlinjer. Dessa riktlinjer innefattar krav om information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjande. Riktlinjerna var utgångspunkt för studiens planering. Det innebär att 
vi med hjälp av ett missivbrev (Se bilaga 1) har informerat vårdnadshavare om 
studiens innehåll och syfte (informationskrav). I brevet framgick också att materialet 
kommer att behandlas utifrån Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och att all 
information kommer att behandlas konfidentiellt. Det framgår även att intervjuerna 
är frivilliga (samtyckeskrav) och att inga barn eller förskolan kommer att namnges. 
Vårdnadshavarna blev också informerade om att materialet endast kommer att 
behandlas av oss samt vår handledare (nyttjandekrav). De fick också vetskap om att 
resultatet kommer presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola som 
när den godkänts kommer finnas tillgänglig i databasen Diva. Vårdnadshavarna fick 
också information om att de därigenom har möjlighet att ta del av undersökningen. 

3.7 Metoddiskussion 

För att ta reda på hur barn beskriver estetiska aktiviteter i förskolan, vilken miljö och 
vilket material som förskolan erbjuder samt vad som finns tillgängligt valdes en 
kvalitativ ansats. Metoder som vi använt oss av är semistrukturerade intervjuer och 
icke-deltagande observationer (Bryman, 2011). För att tydliggöra för barnen vad vi 
skulle samtala om valde vi att visa bilder som barnen kunde relatera till. Bryman 
(2011) nämner detta tillvägagångssätt som foto-elicitering. Om bilderna inte använts 
som stöd hade det kunnat resultera i att barnen inte riktigt förstod och därmed 
kanske tappade intresset. Vi upplevde dock att bilderna hjälpte barnen att förstå 
frågorna och att det gav barnen möjlighet att påverka samtalet. Därför anser vi att 
semistrukturerade intervjuer var ett passande val av metod eftersom det även gav oss 
möjlighet att frångå frågeguidens ordning. Bestämda frågor där en frågeguide ska 
följas kan tänkas begränsa barnens svar om frågorna uppfattas som ointressanta. Vi 
valde också bort metoden enkäter eftersom det kan vara svårt att konstruera en enkät 
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som kan besvaras av barn. Eftersom studien var beroende av barns egna 
beskrivningar blev enkäter därför inget alternativ för undersökningen. 

Observationerna bidrog till att vi fick en inblick i verksamheten utifrån vårt syfte. För 
att öka trovärdigheten i studien hade vi dock önskat att göra flera observationer. 
Detta var emellertid inte möjligt med anledning av den knappa tid som fanns för 
studien. Å andra sidan använde vi oss av triangulering vilket innebär att fler än en 
metod användes, vilket vi anser ökar tillförlitligheten i studien (Bryman, 2011). Ett 
annat sätt att styrka resultatet hade kunnat vara att komplettera barnens intervjuer 
genom att också intervjua personal. Det var dock som tidigare nämnts fokus på 
barnens egna beskrivningar varför vi också valde att avstå detta alternativ. Däremot 
hade vi korta samtal med personal i samband med observationerna. Dessa samtal har 
hjälpt oss att få klarhet i det vi observerat.  

För att inte missa viktig information under intervjuerna använde vi oss av 
ljudinspelning som sedan transkriberats och analyserats. Detta anser vi också har 
bidragit till en ökad tillförlitlighet då vi kunnat lyssna på varandras ljudupptagningar. 

För att hitta gemensamma nämnare och vad som var relevant för vår studie 
kategoriserades materialet med hjälp av färgpennor. Vi har också diskuterat mycket 
kring intervjuerna och på så vis sammanfattat våra resultat och analyser. 

Barnen som intervjuades var mellan tre och fem år och representerade två olika 
avdelningar. Om vi valt att bara intervjua barn i samma ålder eller bara barn från 
samma avdelning skulle perspektivet troligtvis blivit mer begränsat. Olikheterna i 
barnens svar kan delvis bero på åldersskillnader eller vilken avdelning de befinner sig 
på. 

Vi valde att intervjua barnen en och en för att barnen inte skulle bli påverkade av 
varandra. En intervju med barn i grupp hade dock eventuellt kunnat bidra till andra 
aspekter för studien. Barnen hade kanske inspirerats av varandra och på så sätt 
tillsammans gett en bredare bild av det som efterfrågades. Å andra sidan kunde 
samtalet styrts i motsatt riktning om ett barn hade stor inverkan på de andra eller 
helt tog överhanden. 

Intervjuerna gjordes av oss var för sig vilket kan utgöra både en för- och nackdel. Om 
vi hade intervjuat barnen tillsammans skulle det möjligtvis inverkat på barnens svar 
då barnen kanske blivit mer avvaktande och försiktiga med att besvara våra frågor. I 
motsats kan det vara värdefullt att vara två personer som båda kan rikta samtalet och 
på så sätt vidga det. 

4. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras först resultatet av observationer i förskolans verksamhet 
samt resultatet av intervjuerna med barnen uppdelat i de tre faserna i didaktisk 
design. Därefter följer en analys av resultatet som utgår från det teoretiska 
perspektivet Learning design sequence (Selander och Kress, 2010). 
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4.1 Beskrivning av miljö, material och möjlighet till 
spontan lek och planerade aktiviteter där estetiska 
uttrycksformer fokuseras (Didaktisk design 1) 

Här presenteras resultatet av observationerna på förskolan. Detta innefattar en 
beskrivning av det rumsliga i inomhusmiljö, utomhusmiljö samt tillgängligt material 
för lek, skapande och estetisk verksamhet. Vidare följer en beskrivning av möjlighet 
till spontan lek och planerade aktiviteter där estetiska uttrycksformer fokuseras. 

4.1.1 Beskrivning av den rumsliga inomhusmiljön på en förskola 

Förskolan har fem avdelningar där barnen har sin placering efter hur gamla de är.  
Det som sammanlänkar avdelningarna är ”torget” som är en central samlingsplats för 
gemensam lek och aktivitet. Här finns en liten scen, en liten läktare för publik och en 
smartboard. Torget används oftast när flera avdelningar har en gemensam aktivitet 
som exempelvis disco, ”mini-röris”, teater eller firande av något slag, men används 
ibland också av mindre grupper. Det s.k. ”torget” har dock på senare tid minskat i yta 
eftersom den femte avdelningen upptar ungefär hälften av ytan. Inne på 
avdelningarna är miljön utformad lite olika beroende på åldersgruppen som vistats 
där.  

Avdelningen för de yngre barnen har olika rum med en miljö som erbjuder aktiviteter 
utifrån barnens visade intressen. Det finns ett lekrum med låga bord som inbjuder till 
olika aktiviteter som exempelvis att rita och klippa. Lekrummet används också som 
en plats för olika samlingar. ”Bil-rummet” som avgränsas med hjälp av en hylla 
inbjuder de bilintresserade till lek. Den andra delen av rummet disponeras för fri lek 
och vila men också som en samlingsplats. Ett annat rum erbjuder affärslek, café och 
utklädningsmöjligheter men används även för samlingar. Det gemensamma mat och 
pysselrummet används ofta för lek med play-doh och ibland pärl- och skapande 
aktiviteter. Utöver dessa rum finns ett rum som används till de barn som behöver 
sova på vilan. Flera utrymmen kan upplevas trånga när samtliga barn är inomhus 
samtidigt. 

Den andra avdelningen har skapats på ”torget” med hjälp av hyllor och skärmar som 
delar av ytan. Här finns exempelvis en sagohörna, en bygghörna, ett utrymme för 
pyssel och en yta för samling samt utrymmen för fri lek. För att komma in till en av 
avdelningarna på förskolan via inomhusmiljön måste man gå rakt igenom denna 
avdelning. Den gemensamma restaurangen som majoriteten av barnen äter i har 
också sin ingång i anslutning till denna avdelning. I anslutning till ”torget” finns 
också en ateljé för bild och skapande aktiviteter. Trots att rummet inte är särskilt 
stort finns plats för två låga bord med pallar för barnen. Här ansvarar en ateljérista 
för material och en del av aktiviteterna som sker. 

4.1.2 Beskrivning av utomhusmiljön på en förskola 

Förskolans gård erbjuder både plan och kuperad mark att röra sig på. Det finns 
asfalterade ytor, grus, sand, gräs och annan växtlighet i form av träd och buskar. 
Några pallkragar finns tillgängliga för plantering. Gårdens asfalterade delar ger 
möjlighet att ”hoppa hage” och har även inslag av större stenar att sitta eller klättra 
på. I ett av gårdens yttre hörn finns en större kulle som barnen kan använda för olika 
aktiviteter som exempelvis pulkaåkning. Det finns asfalterade cykelvägar, gungor, 
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kompisgungor i olika storlek och klätterställningar samt ett par små lekhus och en bil 
med flak av trä. Gården erbjuder också flertalet sandlådor samt olika saker att gunga 
på som exempelvis gung-motorcyklar och gung-saker som flera barn kan använda 
samtidigt. Det finns också en korg för bollkastning monterad på förskolans fasad. 

4.1.3 Beskrivning av tillgängligt material för lek och skapande och 
estetisk verksamhet 

På båda avdelningarna finns lego och annat byggmaterial så som klossar, stavar och 
magneter för skapande. Det finns tejp, saxar, ritpapper och färgade pennor, play-doh, 
pärlor för halsband och pärlor för plattor. Tejp och saxar måste barnen oftast be om 
att få använda. Det mesta är tillgängligt även om de mindre barnen måste ta en stol 
och klättra för att ta ner pärlor och tråd. En gitarr hänger på väggen bredvid torget i 
anslutning till scenen. 

I ateljén finns varierande material både inne i rummet och i ett stort skåp utanför. 
Det är allt ifrån limpistoler, olika sorters papper, färger och penslar till knappar, 
korkar, tyger och diverse andra smådetaljer som ögon och paljetter. Mycket av 
materialet kan barnen nå själva men på grund av platsbrist finns det mesta av 
materialet på en höjd att de inte kan nå dessa. Olika alster som barnen tillverkat finns 
att beskåda på väggar, i fönster och i taket. Ateljén är låst när det inte finns någon 
personal som leder aktiviteter där. Den är däremot tillgänglig för all personal även då 
ateljéristan inte har någon planerad pågående aktivitet. 

Utomhus har barnen tillgång till cyklar, bollar, sandleksaker, penslar och vatten. Det 
finns också stafflier för utomhusmålning vilket barnen kan använda om de ber om 
det. 

4.1.4 Beskrivning av möjlighet till spontan lek och planerade 
aktiviteter där estetiska uttrycksformer fokuseras 

Barnen har under fri lek, tillgång till play-doh, att rita, pärla, bygga/konstruera samt 
klä ut sig för rollspel. Dessa aktiviteter förekommer nästan dagligen. Det händer 
också att något barn vill lyssna på sång och musik vilket det finns möjlighet till. Både 
inomhus och utomhus anordnas ibland då disco. Ibland används en ”Friskis och 
Svettis” skiva för att genomföra ”mini-röris” med barnen. Aktuellt tema för förskolan 
bygger under hösten 2017 på en barnbok vars huvudpersoner används för olika 
aktiviteter. Exempelvis har huvudpersonerna blivit dockor som ibland används för att 
berätta saker eller ge barnen små uppdrag. Uppstarten av temat gjordes med ett 
drama av den första delen av boken vilket några av personalen arrangerat. Dramat 
utspelade sig på torgets scen och alla förskolans barn stora som små fick uppleva 
teatern. De har också lyssnat på en ljudbok och trollat sig in i sagans värld där barnen 
fått vara med och agera. Återkommande personal-ledda aktiviteter är sångsamlingar 
då barnen antingen får önska en sång eller dra ett sång-kort ur en låda eller påse. 
Dessa sångsamlingar sker ett par gånger i veckan. Bornholms-samlingar som är en 
språkutvecklande aktivitet förekommer varje dag i samlingen innan maten.  

Samlingarna som är förutbestämda och upprepar innehållet under ett par veckors tid 
innehåller rim, ramsor, sagor, sånger och rollspel eller dramatisering. Det kan också 
innefatta rytmik då barnen ibland får träna på att klappa stavelser i exempelvis sitt 
namn. Barnen lyssnar också på musik i form av lugn avslappningsmusik i anslutning 
till vila varje dag. De flesta av personalen är aktiva i barnens lek genom fantasi och 
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rollekar. Ibland hämtar personalen in färg och penslar från ateljén så att barnen som 
vill kan måla i pysselrummet. I samarbete med ateljéristan eller på egen hand 
planerar personalen ibland aktiviteter som skall ske i ateljén. Det kan exempelvis 
vara en skapande aktivitet i anknytning till ett pågående tema. Ateljéristan kan 
utifrån personalens eller barnens önskemål utveckla en idé om något de vill tillverka 
eller skapa. Det kan exempelvis vara förslag på design, olika material och 
tillvägagångssätt. Ibland fullföljs aktiviteten i ateljén men det händer också att 
material hämtas in till avdelningen. Ateljéristan ses som en extra resurs då hon 
ibland utför aktiviteter med en mindre grupp barn. Hon kan då bistå ordinarie 
personal med information om barnens utveckling och lärande som de kanske inte 
uppmärksammat.  

4.2 Barns beskrivningar av den estetiska verksamheten i 
förskolan (Didaktisk design 1 och 2) 

Här presenteras barnens beskrivningar av det material som finns för skapande som 
t.ex. att pyssla, måla, rita, klä ut sig eller musicera samt vilka möjligheter de uppfattar 
sig ha att ta del av materialet och var det får användas. Vidare presenteras barnens 
beskrivningar av olika estetiska aktiviteter som tar plats i förskolan samt vad de 
uppfattar att de lär sig genom dessa. I denna del gör vi ingen poäng av att barnen 
tillhör olika avdelningar utan fokuserar på vad de beskriver. Detta eftersom svaren 
från barnen från de två avdelningarna inte skilde sig åt i någon nämnvärd 
utsträckning.  

4.2.1 Barns beskrivningar av material för målning och pyssel var 
det finns och var det får användas samt var de har möjlighet att 
rita, måla och pyssla 

Majoriteten av barnen från båda avdelningarna ger beskrivningar av det material som 
finns för att rita och måla. Ett barn uttrycker det som att det finns en ”rithörna” där 
man kan sitta och rita. Flera av barnen på den ena avdelning berättar att ”det finns en 
låda i en byrå där man kan hämta papper, färgpennor, pennor, tejp och lim”. Några få 
av barnen uttrycker att det även finns saxar tillgängligt. Barnen från den andra 
avdelningen berättar att det finns papper, pennor, pennvässare och ”ritmallar” på en 
hylla. De flesta av barnen på den andra avdelningen har inte uppfattat att det finns 
några saxar framme utan beskriver att de måste fråga ”fröken” om man behöver en. 

De flesta av barnen från båda avdelningarna menar att man kan pyssla på olika 
ställen. Några säger att de kan pyssla där de brukar rita. Två av barnen preciserar att 
de brukar pyssla och ”dega” i avdelningens gemensamma mat- och pysselrum. Några 
av barnen beskriver att de ibland pysslar i ateljén. Barnen har olika beskrivningar på 
var de kan hämta material för att pyssla och några svarar att de inte vet var det finns 
material för pyssel. De som uppfattat var de kan hitta material för pyssel säger att det 
finns i byrån där ritmaterialet finns och några av dem säger att pysselmaterial finns i 
ateljén. Dessa barn har uppfattat att det finns målarfärg, paljetter, penslar, lim, 
kartonger och tejp i ateljén. 

Majoriteten av barnen på båda avdelningarna uppfattar att de får rita inne på 
avdelningen. Några av barnen beskriver dock att målning endast får ske i ateljén. När 
barnen får måla uppfattar några av dem att de själva kan hämta det som de behöver 
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men de flesta säger att de måste fråga en ”fröken” först. Ett av barnen som berättar 
om möjligheten att rita och måla säger så här: 

A -Om du blir lite målarsugen får du måla när du vill? 

B -Ja men fröken säger inte nu, du kan göra det sen. 

Ett annat barn säger så här: 

A -Får man måla när man vill på förskolan? 

B -Bara om (namn på personal) säger till. För hon är bara i ateljén. Om fröknarna säger det då går man bara till ateljén. 

A -Men kan man hämta färg och pensel själv i ateljén? 

B -Nej, bara med en vuxen. 

4.2.2 Barns beskrivningar av material för dramalek samt var det 
finns och var och hur det får användas 

Barnen på den ena avdelningen berättar att det finns utklädningskläder och annat för 
att spela teater i en hörna inne på avdelningen. Några av barnen på den andra 
avdelningen beskriver att det finns prinsess-klänning och poliskläder i ”kiosk-
rummet”. Det framkommer också att det på den ena avdelningen finns olika 
sagokort. Det är färdiga teatersagor som används för att spela upp olika teatrar. 
Sagokorten är enligt barnen inte tillgängliga utan de ligger högt upp på en hylla. De 
behöver be en personal om lov samt be om hjälp för att få sagokorten. Det 
framkommer även att det finns en scen på torget. 

4.2.3 Barns beskrivningar av material för sång och spel på 
instrument samt hur det får användas 

Tre barn har uppfattat att det finns gitarr och trummor men säger att de inte får 
använda dem. Ett annat barn berättar att det finns ett piano som man får spela på 
men att det inte går eftersom det inte finns några batterier. Ett barn har även 
uppfattat att det fanns trummor när hen var bebis och gick på småbarnsavdelning. 

4.2.4 Barns beskrivningar av material som saknas på förskolan 

De flesta av barnen anser att allt material som de behöver och skulle vilja ha finns på 
förskolan. Ett av barnen berättar dock att det ibland kan saknas något material när de 
exempelvis ska pyssla. Ett av barnen uttrycker också en önskan om att målarfärg ska 
finnas inne på avdelningen. Ett annat barn önskar sig en sax för att kunna klippa 
former. Det framkommer även att några saknar klistermärken, piratkläder och 
poliskepsar.  
 
Ett barn delger en önskan om att det funnits glitterpapper och glittertejp och säger: 
 
B -Jag vill att det ska finnas glitterpapper och glittertejp men man får inte ha glittertejpen på glitterpappret för det matchar inte. 
 
A -Blir det inte bra då? 
 
B -Nä för då är det ju samma sak och jag äääälskar glitter. 
 
A -Tycker du om glitter? 
 
B -Mmm det är därför jag sätter glittertejp på papper, på gröna papper för jag älskar också rosa. 
 
A -Vad spännande 
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B -Och gul, och röd och brun för det är min favorit för jag älskar choklad. 
 

Det som i stort sett alla barn nämner att de saknar på förskolan är olika instrument. 
Tre av barnen säger att de skulle vilja spela gitarr men att det inte finns någon gitarr. 
Fyra barn har en önskan om att det ska finnas trumpeter på förskolan men att det 
saknas. Två saknar trummor och några önskar maracas och tamburin. 

4.2.5 Barnens beskrivningar av olika estetiska aktiviteter i 
förskolan  

Att rita, måla och pyssla är aktiviteter som barnen berättar mycket om. De flesta 
säger att de ofta gör dessa aktiviteter på förskolan tillsammans med en kompis. Några 
berättar också att de bygger med lego, leker med bilar och leker mamma, pappa, 
barn. Barnen uttrycker att de får rita när de vill. De berättar också att när man ritar 
behöver inte ”fröken” vara där men om man behöver hjälp så kan man säga till. Flera 
av barnen säger också att man får pyssla när man vill. Ett av barnen berättar att de 
får vara högst sex barn som pysslar samtidigt. Barnet berättar också att om det är sex 
barn som pysslar så får man vänta på sin tur tills någon är klar. Det framkommer 
också i samtalen med barnen att man får pyssla utan ”fröken” inne på avdelningen 
men om de pysslar i ateljén behöver en ”fröken” vara med. De flesta berättar också att 
”fröken” måste vara med när de målar både på avdelningen och i ateljén. Några barn 
menar att ”fröken” måste vara med för att någon kanske behöver hjälp eller om något 
barn slåss. Nästan alla barn svarar att man inte får måla när man vill och att man 
måste fråga ”fröken” först. På frågan om varför de tror att de måste fråga en ”fröken” 
om lov svarar barnen att ”fröken” kanske blir arg eller kan bli arg om man inte frågar 
först. Flera barn berättar också att det är ”fröken” som oftast bestämmer vad barnen 
ska göra i ateljén. 

A –Vad brukar du göra på förskolan? 

B –Måla, dansa, sjunga och rita. 

A –Brukar du få göra det när du vill här på förskolan? 

B -Vi får göra vad vi vill, bara inne men inte gå ut bara när vi vill. 

A –Så ni får göra vad ni vill här inne? 

B -Mm 

Majoriteten av barnen på den ena avdelningen hävdar att det är roligast att rita och 
måla. De berättar att de målar regnbågen, solen, träd, gubbar och drakar. Barnen från 
den andra avdelningen berättar att de brukar göra klockor, solar, gubbar, fjärilar, 
olika former, bilar, blommor och hus. Ett av barnen berättar också att de gjort 
kompisteckningar. Två barn berättar att de bygger med lego och leker med bilar varje 
dag. 

Barnen från båda avdelningarna återger att de brukar klä ut sig och leka teater. Några 
av dem berättar att de ibland använder sig av sagokorten eller bara leker att de klär ut 
sig. Dessa aktiviteter var också de som de här barnen nämnde att de tyckte var 
roligast att göra. Ett barn beskriver också utförligt hur de brukar leka ”Lilla gumman” 
i ”kioskrummet” samt vilka barn som brukar delta och vilka roller de har i leken. 

Några av barnen berättar att de brukar dansa på torget ibland. Ett barn berättar att 
de haft disco ute på gården. Ett annat barn berättar att de brukar ha ”mini-röris” på 
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”gröna mattan”. Några barn beskriver att det är roligt att sjunga. Ett barn berättar att 
hen tycker om att sjunga ”blinka lilla stjärna”. 

Flera barn beskriver dock att sång och dans är tråkigt och inte så roliga aktiviteter i 
förskolan. Ett av barnen säger att samling och att sjunga är jobbiga aktiviteter. Barnet 
berättar att det är jobbigt eftersom hen är blyg. Samma barn säger dock att det är 
roligt att sjunga Lucia-sånger. Två barn uttrycker att de tycker om att dansa hemma 
men inte på förskolan eftersom de är blyga och inte vågar. 

Flera barn hävdade att de inte brukar sjunga och dansa på förskolan men ett fåtal 
uppfattar att de brukar dansa. Några hävdar att man får dansa när man vill och några 
hävdar motsatsen. Ett av barnen berättar att hen brukar dansa balett på förskolan 
och ett annat barn berättar att de brukar springa omkring på torget när det är dans på 
förskolan. Under ett samtal om dans uttryckte sig ett barn så här: 

A –Måste ni fråga fröken? 

B –Nej, för ingen vill dansa 

A –Varför inte då? 

B –för att ingen vet att man ska dansa på förskolan. 

A –okej, men skulle du vilja dansa lite mer på förskolan? 

B –ja, jag får bara dansa hemma. 

Majoriteten av barnen svarar också att de skulle vilja prova att spela något 
instrument. Några av barnen berättar att de hemma kommit i kontakt med gitarrspel 
och därför gärna skulle vilja prova gitarr. Barn från båda avdelningarna önskar att få 
prova att sjunga i mikrofon. Ett barn berättar det här: 

B -Jag vill att fröken sjunger i mikrofonen och jag har en maracas och en gitarr och en trumma. 

A -Tror du att det är bra att kunna spela maracas, gitarr och trummor? 

B -Jaa 

A -Varför tror du det? 

B -Alla människor vill ju se någonting och jag har gjort det och jag har sett det när (storebrors namn) har gjort det på sin skola. 
Dom får det fast utan instrument. Dom har mikrofoner i en låda som man kan ta fram och så trycker man på en knapp och så 
hörs det bättre. 

4.3 Barns beskrivningar av lärande i aktiviteten (Didaktisk 
design 3) 

Barnen har olika svar på vad de lär sig när de ritar. Några av barnen tycker att de lär 
sig att bli bättre på att rita och att det blir fint. De beskriver att man blir bra på att rita 
olika saker som hus, bilar, människor och drakar och att man får rita vad man vill. Ett 
barn säger att det inte går så bra när hen ska rita gubbar. Ett annat barn berättar att 
det är bra att rita för då kan man träna på läxor som storebror har. Några menar 
också att de lär sig siffror och bokstäver. Ett av barnen säger att det är bra att kunna 
rita siffror för då lär man sig vilken siffra som är vilken. Ett annat barn berättar att 
hen brukar rita blommor och fjärilar. Hen tycker att det är bra att kunna för då blir 
det en sommarteckning. Ett av barnen säger också att de lär sig att rita biljetter till en 
teater som de ska spela upp. På frågan om man kan lära sig något av att rita säger ett 
barn: 
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A -Tror du att man kan lära sig något när man ritar olika saker? 

B -Jaa…… 

A -Kan du berätta? 

B -Hmm att rita sin familj och hur man ser ut. 

De flesta av barnen beskriver olika objekt som de anser att de lär sig att måla. Barnen 
berättar att de lär sig måla gubbar, träd, mark, stolar, solar, hus, människor som 
sjunger och allt som finns i hela världen. Flera barn berättar att de lär sig att måla 
regnbågen och olika färger. Ett barn berättar att man kan lära sig att måla en dörr 
och ett annat barn säger att man lär sig att hålla i penseln. Flera av barnen menar att 
det är bra att träna på att måla och att de kan öva på att måla fint. 

Några av barnen tycker att det är bra att pyssla för då lär de sig saker som de behöver 
kunna i skolan. Enligt barnen är sådana saker att kunna bokstäver och att skriva och 
klippa fint. Att klippa papper tycker flera av barnen är något som är bra att kunna. Ett 
av barnen säger att det är bra att kunna skriva för då kan man skriva brev. Några av 
barnen nämner att de tycker att det är bra att pyssla med toalettrullar. Ett barn tycker 
att det är bra att pyssla för då kan man lära sig att göra ”loppor”. Vidare berättar 
barnet att man får lära sig bokstäver, vika, klippa och räkna exempelvis ”två plus två 
är fyra” när de gör eller leker med ”loppor”. 

Barnen säger inte så mycket om lärande i samband med dramaaktiviteter men några 
av barnen menar att man kan lära sig att spela upp olika sagor och teatrar när man 
klär ut sig eller spelar teater. 

Ett barn svarar att man kan lära sig flera olika saker när man dansar. Flera av barnen 
säger att de lär sig att dansa olika steg, bli bra på att dansa, springa, inte krocka och 
att akta sig. De säger även att man kan härma och göra som de andra barnen gör eller 
säger och att man kan lära sig att snurra, göra kullerbyttor och hjula. Ett av barnen 
säger också att man kan lära sig att dansa till olika instrument. Ett barn berättar att 
hen ska börja på balett nu när hen är fyra fast man egentligen måste vara fem år. Ett 
annat barn berättar det här om vad man kan lära av att dansa: 

A –Varför är det bra att kunna dansa? 

B –Om man tar ett instrument och det inte finns några mer instrument då kan man dansa medans dom spelar gitarr och sen när 
dom säger stopp då får man sluta. 

A –Vad lär man sig då? 

B –Att man får lära sig och säga stopp. 

De flesta av barnen menar att man lär sig att spela just det instrumentet man spelar 
på. Om man spelar trumpet så är det att spela trumpet som man lär sig. När man 
spelar gitarr berättar ett av barnen att man kan lära sig rock´n´roll. Ett annat barn 
säger att det kan bli fel i början när man ska spela på olika instrument men man kan 
lära sig och bli bra. Några säger att de lär sig att bli bättre på att spela och att man 
kan lära sig att sjunga och spela instrument samtidigt. När man sjunger tycker flera 
barn att man lär sig att sjunga olika sånger men också att kunna sjunga högt. Ett barn 
menar att det är bra att träna på att sjunga så alla hör. 
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4.4 Sammanfattning av observationer och intervjuer 

Didaktisk design 1 som är den första fasen i den didaktiska modellen 
uppmärksammar miljö och material (Selander och Kress, 2010). Utifrån 
observationerna och intervjuerna med barnen tolkar vi det som att förskolan erbjuder 
ett begränsat utbud av material och estetiska aktiviteter. Observationerna visar att 
det mesta av materialet oftast finns tillgängligt för barnen vilket barnen också 
beskriver. Vår tolkning är att det finns regler som avgör vilka aktiviteter som är 
tillåtna i vilket av förskolans olika rum, samt huruvida barnen tillåts genomföra dessa 
aktiviteter med eller utan närvarande personal. Barnen beskriver exempelvis att måla 
är en aktivitet som främst tillåts i ateljén. Vidare uppfattar vi att barnen upplever att 
aktiviteterna som förekommer i ateljén oftast är planerade och personalledda. 
Planerade aktiviteter som exempelvis språkutvecklande samlingar är en del av den 
dagliga verksamheten men aktiviteter som bedrivs i ateljén förekommer mer sällan. 
Observationerna av verksamheten visar att de aktiviteter som genomförs i ateljén 
uppfattas ha ett tydligt mål och syfte utifrån läroplanens intentioner. Den andra fasen 
didaktisk design 2 beskriver barnen då de berättar vad de gör med materialet och hur 
de uppfattar olika aktiviteter. De beskriver också egna lekar som exempelvis att bygga 
med lego och att leka mamma, pappa, barn. I den tredje fasen av didaktisk design 
beskriver barnen vad de uppfattar att de lär sig i de olika aktiviteterna. Några av 
barnen beskriver exempelvis att de lär sig att måla regnbågen och olika färger. 

4.5 Analys av observationer och barns beskrivningar av 
miljö, material och den estetiska verksamheten i förskolan 
(Didaktisk design 1, 2 och 3) 

Vi har genom att använda modellen didaktisk design (Selander och Kress, 2010) 
analyserat vårt resultat för att uppmärksamma barnens möjligheter till lärande och 
meningsskapande kopplat till estetiska uttrycksformer i förskolan. 

4.5.1 Fas 1, didaktisk design 

I den första fasen, didaktisk design 1 (Selander och Kress, 2010) beskrivs förskolans 
miljö och möjligheter till estetiska aktiviteter och lek av observationer och barnens 
utsagor. 

I intervjuerna med barnen bekräftas det mesta av det vi sett vid observationerna. Vår 
tolkning är att de flesta av barnen huvudsakligen är nöjda med den miljö och det 
material som finns på förskolan. Att rita och pyssla inne på avdelningen uppfattas av 
barnen som fria aktiviteter som är tillåtna nästan jämt. Barnen uppfattar sig kunna 
hämta det som de behöver för att rita när de själva vill vilket vi uppfattar kan vara en 
av orsakerna till att barnen gärna väljer dessa aktiviteter. Däremot visar 
observationerna att barnen inte har möjlighet att måla med färg och pensel när som 
helst och hur som helst. I intervjuerna framkommer också att personalen ibland inte 
tillåter aktiviteten målning. Vår tolkning är att detta i viss mån inverkar på barns 
kreativa ansatser. 
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4.5.2 Fas 2, didaktisk design 

I den andra fasen, didaktisk design 2 (Selander och Kress, 2010) som syftar till att 
belysa den transformation eller omvandling som sker när de inblandade möter 
aktuell miljö, tillgängligt material och de aktiviteter som erbjuds i första steget. 

Analysen visar att barnen också gör egna val, som t.ex. att klä ut sig eller leka 
mamma, pappa, barn. Dessa val mynnar ut i andra intressen som kan inverka på de 
lärandeprocesser barnen befinner sig i. Dessa val har påverkats av miljö, material 
samt lärare och annan personals planering och upplägg av aktuell verksamhet. När 
barnen berättar om estetiska aktiviteter i förskolan är vår tolkning att dessa oftast är 
meningsskapande för dem. Några barn berättar hur de går tillväga, vilka kompisar 
som är involverade och vilket material som används. Analysen visar att aktiviteter 
som att rita, måla och pyssla föredras av fler barn än aktiviteter som exempelvis 
innefattar sång och dans. Några barn uttrycker t.o.m. obehag inför samlingar 
innehållande sång och dans. Nästan alla barn uppger dock att de skulle vilja spela 
instrument på förskolan. 

4.5.3 Fas 3, didaktisk design 

Den tredje fasen i den didaktiska modellen, didaktisk design 3, kan beskrivas som en 
reflektionsfas (Selander och Kress, 2010). Här har vi tolkat barnens beskrivningar av 
vad de själva anser att de lär sig samt analyserat lärarens betydelse. 

Vår tolkning är att barnen själva upplever att de lär sig olika saker i de flesta 
aktiviteterna. Det är dock uppenbart att barnen gärna berättar mer om de aktiviteter 
som de uppfattar som meningsskapande och roliga. De aktiviteter som enligt barnen 
är attraktiva uppfattar vi är sådant som är tillåtande och lättillgängligt. Utifrån det 
teoretiska perspektivet skulle det kunna vara så att innehållet i de aktiviteter som de 
uppfattar som mindre attraktiva inte introducerats på ett sätt som skapat större 
intresse. Här visar vår studie att lärarna på förskolan har en stor utmaning i att skapa 
miljöer, välja eventuellt material och anpassa undervisningen så att den stimulerar 
barnen till olika aktiviteter med stöd i olika estetiska uttrycksformer. Enligt 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan ”lägga grunden för ett 
livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 
deltar” (s.5). Vi uppfattar läroplanen som att aktiviteter som utgår från barns intresse 
och meningsskapande kan bidra till en stimulerande lärprocess. Lärarens kompetens 
inom olika områden kan därför tänkas ha stor betydelse för hur de kan ta till vara 
barnens intressen och utveckla de intressen barnen visar i förskolan. Vår studie visar 
att tillgången på varierat material för estetiska uttryck påverkar i vilken utsträckning 
barnen vill utföra olika aktiviteter. Vår slutsats av det resultatet är att det därför 
också har betydelse om personalen introducerar aktiviteter så att barnen får en 
förståelse för vad de kan göra. 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Den utgörs av en diskussion av resultatet av vår studie kopplad till tidigare forskning 
och annan litteratur som tidigare presenterats. 
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5.1.1 Miljön och materialets betydelse 

Förskolor som arbetar efter Reggio Emilia pedagogik har i sin verksamhet ateljéer 
och/eller verkstäder och ibland också en ateljérista eller bildlärare i personalen 
(Dahlberg och Åsén, 2011). Den förskola som vi studerat har en ateljé där en ansvarig 
ateljérista ansvarar för material och en del av aktiviteterna som sker där. 

Eftersom förskolan är inspirerad av Reggio Emilia pedagogik är utgångspunkten även 
att personalen ser lek- och lärmiljön som den tredje pedagogen. Enligt Kragh-Muller, 
(2012) bör därför verksamhetens lokaler vara utformade för att ge intressanta och 
spännande sinnesintryck. Observationerna vi genomfört ger det intrycket. Vad det 
gäller material för skapande verksamhet varierar det. Materialtillgången för 
bildskapande och pyssel är störst. Här visar förskolan på det Engdahl och Ärlemalm-
Hagsér (2015) beskriver som betydelsefullt. Nämligen att varierat och tillgängligt 
material finns på förskolan. Vår studie visar emellertid att personalens 
förhållningssätt och tillåtande också ligger till grund för vilka aktiviteter som blir 
möjliga för barnen att genomföra. Detta ligger i linje med Isbell (2012) som lyfter 
fram lärarnas förmåga att kunna skapa miljöer där material erbjuds som passar alla 
barns behov och intressen på förskolan. 

Bamford (2006) visar att god kvalité har betydelse för om undervisningen kan vara 
till stöd för lärande både som redskap eller som mål i sig självt i en estetisk 
uttrycksform. Vår studie visar att inom de områden där varierat och lättillgängligt 
material finns ökar barnens möjligheter att utforska och skapa nya intressen. Det är 
tydligt att barnen i stor utsträckning är mer nöjda med det som det finns mer av och 
mindre nöjda med det som det finns mindre av. Att sjunga och dansa upplevs t.o.m. 
som olustigt av några barn samt att tillgången på t.ex. instrument är begränsad och 
därmed möjligheten att utforska i sång och spel på instrument. Tillgången på 
material och de möjligheter som erbjuds har med återkoppling till Bamford (2006) 
därför betydelse för hur barnen uppfattar lärandet och deras intresse för estetiska 
aktiviteter. Vår tolkning av det är att faktorer som lärarens kompetens, miljö och 
materiella förutsättningar har betydelse för undervisningens kvalité. 

5.1.2 Pedagogens roll i planerade och spontana aktiviteter 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013) menar att estetiska aktiviteter i 
förskolan bidrar till lärande samtidigt som det möjliggör olika sätt att kommunicera 
på. Genom att erbjuda olika kommunikationsvägar möjliggörs ett engagerat och 
nyanserat lärande. Vår studie visar i likhet med vad Pramling Samuelsson m.fl., 
(2013) säger, att läraren har en viktig roll i att utmana och stödja barnen i olika 
former för kommunikation.  

Barnen i vår studie beskriver att de på olika sätt ges möjlighet att utöva olika estetiska 
aktiviteter. De ges därmed tillfälle att uttrycka sig på olika sätt. De estetiska 
aktiviteterna beskrivs av barnen som både personalledda och spontana fria aktiviteter 
men uttrycker att det oftast är personalen som bestämmer vad de ska göra t.ex. i 
ateljén. Vår tolkning är då att det finns ett tydligt syfte och ett mål med den tilltänkta 
aktiviteten i ateljén. När det finns en tydlig beskrivning av vad barnen skall göra kan 
det bidra till att barnen ser aktiviteten som meningsfull och att de känner sig trygga 
när de vet vad de ska göra. Bendroth Karlsson (2011) pekar på att aktiviteter som inte 
har ett tydligt syfte och mål ibland kan utmynna i att barnen inte förstår vad som 
förväntas av dem.  
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Vår studie visade också att sång och dans beskrevs som i lägre grad meningsfulla 
aktiviteter i förskolan. Dessa aktiviteter uppfattades vara mindre roliga och ett barn 
uttryckte även att sång och samling är jobbigt. Under observationerna kunde vi se att 
barnen dagligen exponerades för språksamlingar enligt Bornholms-modellen. Dessa 
samlingar som är förutbestämda och upprepas under några veckors tid innehåller 
bl.a. rim, ramsor och sånger vilket både Ehrlin (2012), Holmberg (2014) och 
Rasmussen och Erberth (2016) menar är betydelsefulla för språkutvecklingen. Det är 
dock enligt vår tolkning av resultatet av vår studie en utmaning för läraren att 
tillgodose alla barns intressen och behov trots att det finns ett tydligt mål och syfte 
vilket Bendroth Karlsson (2011) lyfter som viktigt för att barnen också skall förstå vad 
som förväntas av dem. 

5.1.3 Lärande och meningsskapande 

I vår studie beskriver majoriteten av barnen att de lär sig precis det de gör i 
aktiviteten. Exempelvis om barnet målar så är det också målning som beskrivs som 
själva lärandet. Detta förefaller överensstämma med vad Asplund Carlsson m.fl. 
(2008) menar då de uttrycker att barn uppfattar att det som de gör är också är det 
som de lär sig. Det var dock några barn som kunde beskriva vad de skulle kunna lära 
sig genom vissa aktiviteter men ännu inte lärt sig. Exempelvis att lära sig skriva för 
att i framtiden kunna skriva brev.  

De aktiviteter som barnen uppfattar som meningsskapande är de aktiviteter som 
miljön tillåter och de aktiviteter de uppfattar att de får göra på förskolan. Möjligheten 
till lärande och meningsskapande utifrån barnens beskrivningar är alltså kopplat till 
den rumsliga utformningen, det material som erbjuds samt personalens kompetens 
att erbjuda och inspirera för varierade aktiviteter i förskolan. I denna kompetens 
ligger också att kunna fånga upp barnens intressen och kreativitet.  

5.2 Slutsats 

Vår studie visar att förskolan enligt barns beskrivningar erbjuder olika möjligheter till 
personalledda och spontana fria estetiska aktiviteter. Studien visar också att tillgång 
till varierat material för estetiska uttryck påverkar i vilken utsträckning barnen vill 
utföra olika aktiviteter. Vår slutsats är därför att lärarna på förskolan har en stor 
utmaning i att skapa miljöer, välja eventuellt material och anpassa undervisningen så 
att den stimulerar barnen till olika aktiviteter med stöd i olika estetiska 
uttrycksformer. Det kan också ha betydelse om, och hur personalen introducerar 
aktiviteter så att barnen får en förståelse för vad de kan göra. Vidare drar vi slutsatsen 
att lärarens kompetens inom olika områden kan tänkas ha stor betydelse för hur de 
kan ta till vara barnens intressen och utveckla de intressen barnen visar i förskolan. 

5.3 Fortsatt forskning 

I vår studie uppmärksammades barnens egna beskrivningar av estetiska aktiviteter 
samt hur barnen uppfattar utbud och tillgång på material för detta. Då personalen på 
förskolan och i synnerhet läraren har en betydande roll för hur nya intressen väcks 
och underhålls skulle det därför vara av intresse att mer på djupet studera hur 
personalen i förskolan introducerar aktiviteter och hur detta i sin tur påverkar barns 
intresse för aktiviteten. Vi tror att vår roll i egenskap av lärare kan dra nytta av en 
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sådan undersökning för att utveckla kompetensen i att fånga barns intresse och 
därmed bidra till barns meningsskapande.  

5.4 Studiens betydelse för förskollärarprofessionen  

Vår studie visar att lärarens roll är betydande för de förutsättningar till lärande som 
ges i verksamheten. Det förefaller viktigt att vara medveten om hur miljö och 
material arrangeras i syfte att skapa goda lärotillfällen. Det är också en utmaning för 
läraren att introducera aktiviteter och material på sådant sätt att barnen upplever att 
det blir meningsskapande. Vi anser därför att barnens röster är värdefulla för oss 
lärare i avseende att forma verksamheter utifrån barnens intressen.    
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Bilaga 1 

 

Information till vårdnadshavare om barns deltagande i en studie om 
estetiska uttrycksformer i förskolan. 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på förskollärarprogrammet. Vi 
heter Desiré Engström och Martina Dénes. Det är nu dags för oss att skriva 
examensarbete. Vi önskar att, genom att intervjua barn, ta reda på vad de anser att 
de i förskolan kan lära sig av eller i estetiska ämnen, som t.ex. bild eller musik. Vi 
vill också undersöka om barn upplever att de får utrymme till spontana estetiska 
uttryck i förskolans verksamhet. 

 Syftet med vår studie är att belysa hur barn uppfattar 
lärandesituationer i förskolan kopplade till estetiska uttrycksformer. 
Studien kan bidra med resultat som kan utveckla arbetssätt kopplat till estetiska 
uttrycksformer i förskolan.   

Vi önskar att få möjlighet att intervjua ditt barn, vilket kommer att ske med hjälp av 
bilder. Vi kommer också att göra en ljudinspelning av intervjun. Detta gör vi för att 
kunna lyssna på samtalet också i efterhand. Intervjuerna är helt frivilliga och 
barnet får avbryta intervjun när som helst under samtalets gång. Allt inspelat 
material kommer att raderas när arbetet är färdigt. 

Undersökningen kommer att presenteras vid ett examinationsseminarium vid 
Mälardalens högskola samt i en uppsats som kommer att finnas tillgänglig i 
databasen Diva. Det finns därför möjlighet för er att få ta del av resultatet om så 
önskas.  

Insamlat material kommer att behandlas utifrån Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
vilket innebär att materialet endast behandlas av oss och endast är tillgängligt för 
oss och handledare på Mälardalens högskola. All information kommer att 
behandlas konfidentiellt. Inga namn på barn eller förskolor kommer att gå 
att utläsa i vår uppsats eller presenteras på annat sätt.   

Har ni några frågor eller funderingar eller om ni inte vill att ert barn intervjuas är 
ni välkomna att kontakta oss eller personalen på förskolan. 

Mvh 

Desiré Engström & Martina Dénes 

(Student) Martina Dénes                                                  (Student) Desiré Engström    

Telenr                                                                                     Telenr  

Mail                                                                                        Mail 

Eskilstuna 17-11-10                                                              Eskilstuna 17-11-10                            

(Handledare) Anna Ehrlin    Telenr                  Mail 



30 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

• Kan du berätta vad barnen på bilderna gör? 

• Brukar du göra något av det här på förskolan? 

• När brukar du göra det? 

• Hur brukar du ......? 

• Varför tror du att det är bra att göra så? 

• Får du göra det när du vill? 
 

• Kan du hämta det du behöver för att… måla, rita, spela… själv?  

• I så fall var? 

• Finns allt som du skulle vilja ha för att göra det du vill? 

• I så fall Var? 

• Måste du fråga en fröken om lov? 

• Varför då tror du? 

• Måste fröken vara med när du ……? 

• Varför då tror du?  
 

• Brukar du göra det själv eller med dina kompisar på förskolan? 

• Vad tycker du är roligast att göra? 

• Varför är det roligast? 

• Vad tycker du är mindre roligt att göra? 

• Varför är det inte roligt? 
 

• Tror du att man kan lära sig något när man ......? 

• Vad tror du att man kan lära sig när man ....? 

• Tror du att det är bra att kunna ......? 

• Varför tror du det är bra att kunna det här? 
 

• Är det något av det här på bilderna som du skulle vilja göra eller prova?  

• Varför vill du göra/prova det? 

• Tror du att du skulle kunna få göra det på förskolan? 

• När tror du att du kan få göra det? 

• Hur tror du att det skulle vara? 

• Vad ser du mer på bilderna som du skulle vilja berätta om? 
 

 

 

 

 

 


