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Syftet med föreliggande studie är att få en inblick i pedagogers reflekterande kring 
estetiska uttrycksformer och fördjupa vår kunskap om hur pedagoger använder de 
estetiska uttrycksformerna med barn i förskolan. Till detta har vi valt en kvalitativ 
metod där vi använder oss av semistrukturerade intervjuer av pedagoger verksamma 
i förskolan för att få kunskap om hur estetiska uttrycksformer används i barngruppen 
och hur pedagogerna uppfattar och definierar vikten av barns användning av de 
estetiska uttrycksformerna i förskolan. Studien omfattar samtliga estetiska 
uttrycksformer; sång och musik, bild och skapande och drama. Vad betyder dessa för 
pedagogerna? Vilken roll spelar de för barnen? Studiens slutsats är att pedagogerna 
använder sig av estetiska uttrycksformer tillsammans med barnen, om än på olika sätt 
beroende på pedagog och förskola. 
 
 
Nyckelord: Förskola, förskollärare, barnskötare, pedagog, estetiska 
uttrycksformer, lärande och utveckling 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................... 1 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor ......................................................... 2 
2 Bakgrund ............................................................................................. 2 

2.1 Litteratursökning ................................................................................................... 2 
2.2 Begreppsdefinitioner ............................................................................................ 2 
2.3 Styrdokument ........................................................................................................ 3 

2.4 Tidigare forskning och annan relevant litteratur ................................................. 3 
2.4.1 Barns rätt till estetik ....................................................................................... 3 
2.4.2 Miljöns betydelse ............................................................................................ 4 
2.4.3 Estetiska uttryckssätt ..................................................................................... 4 
2.4.4 Bild och skapande ........................................................................................... 6 

2.4.5 Sång, musik, dans och rörelse ........................................................................ 7 
2.4.6 Drama och gestaltande lekpedagogik ............................................................ 9 
2.4.7 Pedagogens roll .............................................................................................. 11 
2.4.8 Kritik .............................................................................................................. 11 

3 Teoretisk utgångspunkt ....................................................................... 12 
3.1 Två teorier i harmoni ........................................................................................... 12 

3.1.1 Fenomenologi ................................................................................................ 12 
3.1.2 Sociokulturell teori ........................................................................................ 13 

4 Metod .................................................................................................. 14 
4.1 Metodval .............................................................................................................. 14 
4.2 Urval och avgränsningar ..................................................................................... 14 
4.3 Genomförande .................................................................................................... 14 

4.3.1 Datainsamlingsmetod ................................................................................... 14 
4.3.2 Databearbetningsmetod ................................................................................ 15 

4.4 Forskningsetik ...................................................................................................... 15 
5 Resultat ............................................................................................... 16 

5.1 Intervjuer ............................................................................................................. 16 

5.1.1 Användningen av estetiska uttrycksformer .................................................. 16 
5.1.2 Vikten av estetiska uttrycksformer ................................................................ 17 
5.1.3 Miljöns tillgänglighet .................................................................................... 18 
5.1.4 Barnens möjlighet till användning av estetik ............................................... 19 
5.1.5 Uppfyllande av läroplansmålen .................................................................... 20 



 

5.1.6 Förslag på förbättringsområden ................................................................... 20 
5.2 Analys .................................................................................................................. 21 

5.2.1 Användningen av estetiska uttrycksformer i barngruppen ..................... 22 
5.2.2 Synen på vikten av barns användning av estetik i förskolan ................... 23 

5.2.3 Stöttningen av estetiska uttrycksformer i förskolan ............................... 23 
6 Diskussion ......................................................................................... 24 

6.1 Resultatdiskussion ............................................................................................... 24 
6.1.1 Pedagogers användning av estetiska uttrycksformer ................................... 24 
6.1.2 Pedagogers syn på vikten av estetik ............................................................. 25 
6.1.3 Den estetiska verksamheten ......................................................................... 26 

6.1.4 Barnets användning av estetik ...................................................................... 27 
6.2 Slutsats ................................................................................................................ 28 
6.3 Metoddiskussion ................................................................................................. 28 

6.3.1 Pålitlighet och trovärdighet .......................................................................... 28 
6.3.2 Studiens relevans till förskollärarprofessionen ........................................... 29 

6.4 Förslag på vidare forskning ................................................................................ 29 

Referenser ..................................................................................................................... 30 
 
Bilaga 1 - Intervjufrågor 
Bilaga 2 - Missivbrev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

1 

1. Inledning 
I denna studie har vi valt att synliggöra hur förskolepedagoger arbetar med estetiska 
uttrycksformer i förskolan. Om förskolan använde sig mer av estetiska uttrycksformer 
som ett hjälpmedel i barngruppen skulle pedagoger få möjlighet att lära ut mer 
(Sotiropoulou-Zormpala, 2012), vilket återspeglar vikten av estetik. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning och av tidigare erfarenheter har vi sett att estetiska 
uttrycksformer används på olika sätt och olika mycket av pedagoger som arbetar i 
förskolan. Våra tankar om och nyfikenhet på estetiken har legat till grund för studiens 
syfte och forskningsfrågor där vi valt att fokusera på vilken roll estetiken spelar i 
förskolans vardag. Av den anledningen ville vi undersöka hur pedagoger ser på vikten 
av barns användande av estetiska uttrycksformer i relation till deras lärande och 
utveckling, hur estetik används i barngruppen och hur pedagogerna stöttar barnen i 
användningen av estetiken. Av förskolans läroplan framgår det att ”barnet kan i den 
skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, 
känslor och erfarenheter” (Skolverket, 2016), något som i vår tolkning ytterligare 
betonar vikten av de estetiska uttrycksformerna i förskolan. 
 
En estetisk lärprocess är något som för samman estetiska uttryck och lärande, vilket 
enligt Lindstrand (2009) kan delas in i tre delar, gestaltandet, genom och om. Man lär 
sig något om det estetiska, i gestaltandet av det estetiska samtidigt som man lär sig 
genom det estetiska arbetet. Lek, lärande och estetik har präglat förskolan sedan 
mitten av 1800-talet och gör än idag (Johansson, 2015), vilket gör att vi ser de estetiska 
uttrycksformerna som en viktig grundsten i förskolan för barns lärande och 
utveckling. Det är dock oklart i vilken grad och på vilket sätt förskolan lever upp till 
läroplanens intentioner. 
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 
Förskolans styrdokument föreskriver estetisk verksamhet, men det är oklart vilken 
inställning förskollärare och barnskötare har till detta. Syftet med denna studie är att 
fördjupa kunskapen om hur estetiska uttrycksformer används med barn i förskolan 
och vilken syn åtta förskollärare och barnskötare som arbetar i förskolan har på 
användningen av estetik. Vidare kommer vi att benämna all förskolepersonal, 
förskollärare och barnskötare, med en samlingsterm; pedagoger.  
 
I denna studie utgår vi från följande frågeställningar: 
 

1. Hur använder pedagogerna estetiska uttrycksformer i verksamheten?  
2. Hur ser pedagogerna på vikten av barns användning av estetik? 
3. Hur stöttar pedagogerna barnen i deras arbete med estetiska uttrycksformer? 

 
Frågorna besvaras genom kvalitativa intervjuer och tematisk databearbetning med 
hjälp av fenomenologisk och sociokulturell teori. 
 
2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras först artikelsökning och sedan begrepp vars innebörd vi vill 
förtydliga. Därefter presenterar vi de styrdokument och den forskningslitteratur som 
utgör ett representativt ramverk för teoribildningen om det studerade fenomenet – 
estetiska uttrycksformer. 
 
2.1 Litteratursökning 
I denna studie har vi valt att söka efter vetenskapliga artiklar på olika databaser som 
ERIC (Proquest), swepub och Ulrichsweb. Under artikel-sökningarna använde vi oss 
av ord som bland annat; aesthetic, preschool, education, music, dance, children, 
phenomenology, drama. Vi sökte även efter relevant litteratur på biblioteket och i olika 
böcker som vi ägde sedan tidigare. 
 
2.2 Begreppsdefinitioner 
Här förtydligas begreppet som är relevant för vår studie och som vi nämner ett flertal 
gånger i studien. 
 
Estetiska uttrycksformer, även benämnt som estetik: omfattar drama, bild och 
skapande, sång och musik. 
 
Pedagog: Begreppet pedagog använder vi i denna studie som en beteckning på både 
förskollärare och barnskötare. Detta eftersom vi inte lägger någon vikt på deras 
profession  i denna studie. 
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2.3 Styrdokument 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) är ett av de styrdokument som tydligt 
visar på vikten av estetiska uttrycksformer och användningen av estetik i förskolan. 
Förskolans personal ska sträva efter att kunna ge barnen tid att få utveckla kreativitet 
och finna lust i att lära och leka och förskollärarna ska arbeta för att skapa en miljö 
som gör att barnen känner meningsfullhet. Miljön skall vara glädjefylld för att barn 
hela tiden skall få möjlighet att lära sig nya saker. Vidare ska förskolan erbjuda en 
miljö som uppmuntrar till utforskande och skapar trygghet (Skolverket, 2018). 
 
I läroplanen för förskolan står det vidare att: 
 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom 
olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 
Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom 
att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är 
skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling 
och lärande (Skolverket, 2018, s. 9). 

 
I detta fall står metod för de estetiska uttrycksformerna och innehåll något som barnen 
ska få en förståelse för. I förskolan har arbetslaget som uppgift att skapa 
förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, 
erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer (Skolverket, 2018). 
Barnet ska ges förutsättningar att främjas utifrån sin egna individuella nivå och känna 
att miljön i förskolan är trygg. I förskolan ska barnet ha ett socialt samspel med andra 
barn och med ett främjande arbetssätt ska förskolan skapa goda förutsättningar för 
barnets framtid (Skollagen, 2010:800). 
 
2.4 Tidigare forskning och annan relevant litteratur 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning samt annan relevant litteratur som vi 
funnit är av betydelse för vår studie. Vi har sökt forskning i litteratur och på databaser. 
 
2.4.1 Barns rätt till estetik 
Genom att sätta upp barnets alster, visar man att de är av värde och lyfter deras försök 
till att skapa, vilket i sin tur handlar om att acceptera barnets rätt till deras val av 
uttryck (Bendroth Karlsson, 2018). I FN:s barnkonvention (2009) står det att; 
 

Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av 
territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, 
skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer 
(UNICEF, 2009). 
 

Barns rätt till att lära om estetik handlar om pedagogens ansvar till att lära om det 
estetiska utbudet som finns i samhället. Att lära ut estetik är en legitim del av det 
pedagogiska uppdraget som man har som lärare (Kupferberg, 2009).  
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2.4.2 Miljöns betydelse 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att miljön i förskolan ska ge barnen 
möjlighet att kunna ge uttryck för kreativitet och fantasi. De menar även att estetiska 
upplevelser öppnar för unika sätt att förstå världen. Carlgren (1999) menar att barn 
lär hela tiden och att leken är den aktivitet där barn lär som mest. Miljön är viktig för 
barnen och deras lärande, vilket gör att en omgivning med för mycket saker kan bli 
stressande. En inspirerande miljö skapar en omgivning där barnen kan stimuleras 
genom estetiska uttrycksformer, vilket i sin tur kan väcka en större nyfikenhet hos 
barnen. Vidare skriver Gårdh (2009) att barns kunskap styrs av intresset, 
tillfredsställelsen och leken och aldrig av tvång eller prestationskrav eftersom dessa 
försämrar barns inlärning. Begreppet lärmiljö innefattar lokaler, utemiljö och 
material. De lärmiljöer som vi pedagoger iscensätter i förskolan sätter på många sätt 
ramarna för den pedagogiska verksamheten. Lärmiljön benämns ofta som den tredje 
pedagogen. Detta visar hur viktig den är i det pedagogiska arbetet med estetiska 
uttrycksformer tillsammans med barnen. Likväl som lärmiljön kan skapa möjligheter 
för barns utveckling och lärande, kan den även skapa hinder. Lärmiljöns utformning 
signalerar till barnen vad som går att göra och vilket slags lärande som är möjligt. På 
samma sätt signalerar den också vilket beteende som förväntas och vilka möten och 
samspel med andra som är möjliga. Förskolans lärmiljö påverkar och skapar 
förutsättningar för samspel och relationer (Hildén, 2016). 
 
2.4.3 Estetiska uttryckssätt 
Burman (2014) skriver att begreppet estetik står för läran, vetenskapen eller teorin om 
konsten, det sköna. I Nationalencyklopedin finner vi förklaringen av begreppet estetik 
som förnimmelsekunskap. Om vi bryter ner ordet i två delar får vi ordet förnimmelse 
som kan översättas till en ”psykologisk och filosofisk term för sinnesvarseblivningens 
grundelement” (Boberg & Högberg, 2014, s. 80). Då skulle vi kunna översätta 
förnimmelsekunskap som att använda alla sinnena för att nå kunskap. Fiewel 
Kupfeberg uttrycker innebörden av begreppet som: ”att utforska världen med hjälp av 
alla de sinnen vi är födda med” (Boberg & Högberg, 2014, s. 81). 

 
Estetik är läran om det sköna och om konsten (Pramling Samuelsson, Asplund 
Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2008, s. 12). 

 
I lära i förskolan (Socialstyrelsen, 1990:4) inleds kapitlet om barn och skapande 
såhär: 

Skapande verksamhet kan ses som både ett medel och ett mål, dvs. som ett medel att 
bearbeta barns upplevelser och iakttagelser och som ett mål att utveckla och förfina 
barns uttrycksförmåga (s. 98). 

 
Estetiska uttryckssätt handlar om att uttrycka och bearbeta känslor och upplevelser 
(Hägglund & Fredin, 2011) och ordet estetik har sitt ursprung från de grekiska orden 
”’sensation’ or ‘perception’” och är en filosofi som innefattar  
 

[…] the nature of beauty [...] and the nature of arts (Lim, 2007, s. 473).
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En estetisk lärprocess är ett synsätt som förtydligar förbindelser mellan den sociala 
världen. Inom en estetisk lärprocess spelar lärandet kring hur något sker större roll än 
vad man lär sig (Lindstrand, 2009). Begreppet estetiska uttryckssätt är ett sätt att 
benämna skapande genom olika material och metoder. Skapandet och de estetiska 
uttryckssätten ses både som mål och medel, vilket betyder att skapande används både 
som verktyg för att lära sig något annat och för att lära sig om själva skapandet i sig 
(Hildén, 2016). Små barns lek är ett ständigt pågående kreativt arbete. De konstruerar 
fantasifulla skapelser med klossar och duplo, dekorerar sandkakor med blommor och 
stenar, pinnar blir till hästar och kottar till köttbullar. I leken utvecklas barns fantasi 
och språk vilket utgör grunden för all verbal framställning i sagor, berättande, teater 
och film. I leken växer också det två- och tredimensionella bildskapandet fram, men 
även känslan för konst och kultur grundläggs och arkitekturen får näring i 
konstruktions-lekarnas alla byggen (Granberg, 2001). 
 
Barn har ett behov av att känna och prova på för att de ska kunna förstå. Genom att 
låta barnet få använda sig av olika material så att de kan handla fritt, främjas en stor 
upptäckar-area för barnet. I förskolan är det barnets process som är det viktiga. Hur 
produkten sedan blir, spelar ingen roll eftersom att det är lärandet som är viktigt. Förr 
var det produkten som var viktig vilket gjorde att barnens estetiska produkter ofta var 
skapade utifrån mallar vilket i sin tur ofta resulterade i 15 likadana ting. I dagens 
förskola brukar teman vara användbart i barngruppen så barnen får ett inflytande över 
det som skapas. Enligt författarna är skapande i förskolan det som ger möjligheten för 
barnet att uttrycka sig, oavsett vilket språk som talas (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 
2015). Sotiropoulou-Zormpala (2012) betonar att om de människor som arbetar med 
pedagogik skulle förstå att man skulle kunna lära ut med hjälp av estetiska 
uttrycksformer skulle det bildas nya vägar för förskolan och skolan att lära ut. 
Författaren skriver att det finns forskning som visar att användning av estetik hjälper 
oss att lära oss språk. Vidare visade studien att barns motivation till att vilja lära sig, 
relationerna till klasskamraterna och barnets egen självkänsla ökar om estetiska 
uttrycksformer används i skolan. Genom att man som lärare intar olika roller och 
använder sig av estetiska uttrycksformer när man ska lära ut något till barnen, skapas 
ett mer effektivt lärande. Författaren kallar detta för ”Aesthetic Teaching” (förkortas 
AT) vilket innebär att; 
 

AT helps create a multilogical environment in which opportunities are created for 
children to perceive not only the logical and verbal aspects of a subject, but other 
aspects as well (spatial, musical, kinesthetic, etc.). Multimodality means that AT must 
be based on a variety of non-verbal modes (sounds, expressive movement, stage 
objects, dramatic expression, colors, shapes, etc.) with which children can express 
what they learned (Sotiropoulou-Zormpala, 2012). 

 
Genom sökande, experimenterande, lek och frågor lär sig barn som mest. Dessa är 
även grunden till det kreativa lärandet, som innefattar bland annat lekfullhet, 
samarbete och fantasi-skapande. Slutsatsen är att utifrån ett innovativt lärande och 
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genom effektiv strategi, har barns tänkande kvaliteter lagt en tredimensionell grund 
över kreativ pedagogik (Lin, 2010). 

   (Lin, 2010). 
 
2.4.4 Bild och skapande 
I pedagogiskt program för förskolan (Allmänna råd från socialstyrelsen 1987:3) 
nämns att bild och form har en viktig kulturskapande funktion och att skapande 
aktiviteter ger estetiska upplevelser, skapar kommunikation och förmedlar budskap. 
Bild- och formskapande ses som ett viktigt medel för barns utveckling eftersom det 
tränar barnets iakttagelseförmåga, ger sinnliga upplevelser och upphov till glädje. Hit 
räknas teckning, målning, modellering, pappersslöjd, textilslöjd, träslöjd, bygglek och 
konstruktionslek i olika material och tekniker. Ämnet skapande innefattar skapande 
med olika tekniker såsom blyerts- och kol-teckning, akvarell- och oljemålning, samt 
skulptur i gips, lera, trä, metall, papp med mera. Till skapande hör också att använda 
sig av ljus, ljud och rörliga bilder. I skolåldern betygssätts barnens förmåga att skapa 
estetiskt tilltalande verk och förmåga att använda olika tekniker. Konstnärer avser 
med sina alster säga något till betraktaren, det vill säga framföra budskap med sina 
verk. När det gäller tredimensionellt material är play-doh och trolldeg vanligast, 
ibland förekommer även lera och gips. Mindre vanliga material är trä, metall och 
betong, däremot används ofta returmaterial som toalettrullar, tidningar och kartonger 
(Granberg, 2001). 
 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder 
och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig 
av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa […] intresse för skriftspråk samt förståelse 
för symboler och hur de används för att förmedla budskap […] förmåga att bygga, 
skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Skolverket, 
2018, s. 14). 

 
Barn som målar och ritar berättar något om sig själv och dess uttryck kommer fram 
genom estetiska uttrycksformer (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). Barns målningar, 
teckningar eller konstruktioner är inga avbildningar, de återger inte barnens 
omgivning, utan berättar mer om barnens personliga upplevelser, erfarenheter och 
kunskaper om tingen omkring dem. Skapande kan betraktas som liktydigt med 
kreativitet, det vill säga nytänkande, uppfinningsrikedom och konstruktivitet. Med 
detta synsätt följer en vidare syn på barns skapande. Det viktiga blir här att skapa 
förutsättningar för barnens vidare upptäckter, att locka och visa på möjligheterna, 
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därmed måste barnen ges stöd och uppmuntran i sina aktiviteter (Granberg, 2001). 
Burman (2014) framhåller att det finns en estetisk dimension i allt vi gör och därmed 
i allt lärande. Begreppet estetiska lärprocesser handlar om det lärande som kan ske 
när man själv skapar eller i erfarandet och tillägnandet av olika konstverk. Begreppet 
lärprocesser kan enklast beskrivas som processer där man lär sig något nytt eller 
fördjupar sina kunskaper. Vidare lyfter Burman (2014) fram ett antropologiskt 
perspektiv i relation till estetiska lärprocesser, det vill säga uppfattningen om att 
människan har ett behov av att uttrycka sig och att konst framförallt handlar om 
känslor och uttryck (Burman, 2014). 
 
Bendroth Karlsson (2018) ger exempel på en estetisk studie där barns möte med 
naturen lade grund för teckning och måleri. Under projektet fick barnen besöka en 
örtagård under ett flertal tillfällen och vilket de skapade en relation till, sedan 
användes deras kunskaper till att förmedla dessa i bild. Konsten som de skapade, hade 
en betingelse i något de uppfattat sedan tidigare. Studien visade att de barn som 
tidigare tecknat exempelvis blommor, hade nu vidareutvecklat sin tanke och målade 
blommor som de sett i örtagården (Bendroth Karlsson, 2018). Barns upplevelsevärld 
och personlighet uttrycks i deras bilder, där kan vi även få syn på vilka erfarenheter 
och intressen de har. Bilderna visar inte vad barnen ser, utan vad de vet om de 
avbildade föremålen. Bilderna skildrar vad barnen gjort och upplevt, vad de varit med 
om och vilka önskningar de har. Ibland sägs det att bilden är barnets första språk, där 
de dokumenterar livet, leken, tankar och funderingar (Granberg, 2001). 
 
I skapande aktiviteter får barn på ett lustfyllt sätt öva sin motorik, koordination, 
iakttagelseförmåga och koncentration. Med handen tränar de finmotorik, 
koordination av ögon- och handrörelser och deras koppling till hjärnan, vilket i sin tur 
utvecklar barns språk-, skrift-, och bildmedvetande och ger de nödvändiga 
erfarenheter inför kommande läs- och skrivinlärning. Sammanfattningsvis bidrar 
alltså bild- och formskapande till barns utveckling och lärande vilket gör det 
betydelsefullt att integrera dessa aktiviteter i utbildningen. Bild- och formskapande 
handlar i lika hög grad om att upptäcka omvärlden som att uttrycka känslor och stärka 
sina kunskaper och erfarenheter. Här kan barnen undersöka och experimentera, 
samtidigt som de smälter intryck, bearbetar dem och omvandlar dem till insikter. 
Mindre barns verbala språk är fortfarande mindre utvecklat, men arbetet med olika 
material för konstruktion, teckning och måleri stödjer deras utveckling av både tanke 
och språk samtidigt som de får utlopp för att använda och utveckla sin fantasi 
(Granberg, 2001). Sinneserfarenheten är grunden för de minsta barnens lärande, där 
barnet ser, luktar, hör, känner och smakar på världen omkring dem, vilket kan kopplas 
till betydelsen att barn lär med kroppen (Pramling Samuelsson, m.fl., 2008). 
 
2.4.5 Sång, musik, dans och rörelse 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning (Skolverket, 2018, s. 13). 
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Musik och sång förekommer ofta spontant både hos barn och vuxna. Den spontana 
sången har en central funktion för barns emotionella, sociala och kognitiva utveckling. 
Musik kan även användas som ett redskap när det gäller social träning och 
språkstimulans. Som pedagoger vill vi att kunskaperna ska fastna och vi avser att 
barnen ska lära sig olika saker. Till detta är sång och musik ett fantastiskt redskap, där 
vi även kan lägga till rörelse (Eriksson, 2013). Rörelse kan vara ett medel för att 
representera intryck av ljud. Rörelsen blir därmed ett sätt att upptäcka något i musiken 
såsom musikens puls som kommer i fokus genom att barnen går i takt eller musikens 
dynamik genom sättet barnen går på (Pramling Samuelsson m.fl., 2008). När ett litet 
barn hoppar, sträcker sig och tränar balansen, lär sig barnet att kommunicera och 
tillägna sig jorden. Alla motoriska färdigheter hänger ihop med kreativitet, socialitet 
och känslor. Erfarenheter av dans och rörelse främjar barns sätt att se på dessa. Om 
barn ser på dans som något av mening, skapas en insikt i att det är en fördel att 
använda sig av dans och rörelse (Lorenzo-Lasa, Ideishi & Ideishi, 2007). 

 
Movement and music experiences integrated within a preschool curriculum can also 
reinforce math and logic concepts through rhythm and patterns of beat and tempo [...] 
Lorenzo-Lasa, Ideishi & Ideishi (2007). 
 

Dans betraktas som ett hälsofrämjande medel. Undervisning i dans konstateras ha en 
gynnsam inverkan på barns utveckling av motorik, kroppsmedvetande och kroppslig 
gestaltningsförmåga (Pramling Samuelsson, 2008). Att pedagoger innehar ett intresse 
över något hjälper barns utveckling. I Ehrlin och Tivenius (2017) skriver de att 
personer som lär ut musik och som ser musik som en egen komponent, ger barnen ett 
innehållsrikt lärande. En person som istället ser musik som en del av något istället för 
en egen komponent, menar författarna misslyckas i sitt sätt att lära ut. Artikeln slår 
fast att barn får olika mycket undervisning beroende på vilken musik-pedagogisk 
grundsyn lärarna har (Ehrlin & Tivenius, 2017). Vidare kan musik och rytmik vara till 
god hjälp i många övningar inom dramalek till exempel när man behöver markera eller 
förstärka något övningsmoment eller händelseförlopp (Ekstrand & Janzon, 1995). 
Musiken är, enligt Lunde Vestad (2015) en motor i barns lek och en dörr för vänskap. 
Genom musik förstärkte hon barns lek och barnen gick in i roller under musiken som 
spelades. Musiken är som en behållare av känslor, personer eller tid. För de vuxna i 
förskolan kan musiken vara ett verktyg för att barnen ska bära med sig positiva 
upplevelser (a.a). Barns kommunikation med vuxna i form av ramsor och sånger är 
också nödvändiga för barns språkutveckling (Pramling Samuelsson m.fl., 2008). 
Dessutom menar Eriksson (2013) att sång och musik hjälper till att befästa kunskaper 
inom alla områden. Eriksson (2013) beskriver upplevelsebaserat lärande såhär: 
 

Det man upplever minns man, och har man dessutom roligt under tiden skapas ett 
engagemang som förstärker lärandet […]. Vi måste låta dem bli inspirerade och känna 
glädje i det de gör, för då lär de sig allra mest och får lust att lära ännu mer (Eriksson, 
s. 13, s. 18). 
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FN:s barnkonvention (UNICEF, 2009) formulerar att barn har rättigheter i att kunna 
utvecklas och få förmåga att delta i konstens värld, vilket gör att skolan har estetiska 
lektioner som obligatoriskt lärande. Musikundervisningen är bristande på vissa skolor 
och barn får inte den undervisning som de har rätt till och i många fall ses inte 
musikundervisningen som en viktig del. Lärarens utbildning samt lokaler och 
instrument är påverkande faktorer för hur barn lär sig (Hofvander Trulsson & 
Houmann, 2015). Det är de erfarenheter och möjligheter som barn erbjuds under 
barndomen som är avgörande för hur kompetenta i musik barnen blir, inte genetiskt 
arv. Musikens emotionella kvaliteter kommuniceras tydligt till barnet och ganska 
tidigt har man kunnat se hur barn kan urskilja olika känslolägen hos musiken. 
Lärarens roll är att komplettera och utöka barnens repertoarer av olika sätt att röra sig 
till musiken (Pramling Samuelsson m.fl., 2008). Genom daglig användning av musik 
och rörelse som metod kan vi arbeta mot en stor del av läroplansmålen i förskolan. För 
att arbetet ska leva kvar och utvecklas måste det dock vara väl förankrat i arbetslaget 
och det behöver finnas ett tillåtande klimat vad gäller de olika förmågorna att leda 
barn i sång. Eriksson (2013) beskriver att det handlar om tilltro till den egna förmågan 
och att våga. 
 
2.4.6 Drama och gestaltande lekpedagogik 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och 
föreställningsförmåga (Skolverket, 2018). 

 
Barton och Baguley (2014) skriver om vikten av interaktion med andra i den estetiska 
uttrycksformen drama. De menar att det under drama även kan vara viktigt med 
användningen av sagor eftersom barnen då kan skapa sig en bild av hur de vill att deras 
karaktär ska gestaltas (Barton & Baguley, 2014). Förmågan att fantisera och att vara 
fantasifull är en viktig kompetens som följer oss hela livet. När vi erbjuder barnen en 
låtsasdimension ger vi de verktyg till att vara kreativa och problemlösande (Eriksson, 
2013). Studier visar att användning av drama främjar barn. Genom drama lär de sig 
kreativt tänkande, problemlösning, sociala färdigheter och språk. Sedan 1930-talet har 
drama varit ett viktigt ämne i samband med lärande. Drama väcker barns nyfikenhet 
och engagemang och genom kunskap i skådespelandet får barnen träna sig i att se 
andra möjligheter, ta risker och testa nya idéer. I drama skapas nya tillvägagångssätt 
som barnen tränas i att förstå (Lin, 2010). 
  

Drama offers a dynamic and safe learning context that nurtures possibility thinking 
qualities such as innovation, play, depth, development, and self-determination. The 
learning process in drama is dynamic in three ways: physically, consciously and 
interpersonally (Lin, 2010). 
 

Språk hos yngre barn, runt 1 ½ år, handlar bland annat om mimik och gester vilket 
tyder på vikten av arbetet med estetiska uttrycksformer (Gårdh, 2009). Övningar får 
inte vara för svåra för att barnen ska kunna förstå de och en alltför hård kontroll eller 
för grundlig instruktion kan leda till att barnens fantasi hämmas. Inom arbetet med 
drama är det viktigt att man inte har för bråttom. Det är viktigt med upprepning 
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eftersom det skapar en säkerhet och trygghet om något som barnen redan känner till. 
Barnen behöver tid att träna, testa olika sätt att göra på, se hur kamraterna gör och 
pröva tillsammans. Genom mötet med saker och ting skaffar sig barnen information 
och kunskap om dess egenskaper och vad de kan användas till (Ekstrand & Janzon, 
1995). I drama får barnen göra vad de vill, lära av det, för att sedan skapa sitt egna 
lärande utifrån sig själva. När pedagogen går in i en rollkaraktär kan hon eller han ha 
med sig ett problem eller en uppgift som barnen kan hjälpa till med. Handlingen, vad 
som görs och sägs och hur utfallet blir, avgörs i stunden tillsammans med barnen. 
Lekpedagogik och skapande av lekvärldar liknar på många sätt teater, men 
lekpedagogiken begränsas inte av något manus och kan därför anpassas till vad barnen 
riktar sitt intresse mot. Lekpedagogiken är en estetisk uttrycksform som utgör en 
helhet av drama, musik, sång, bild, konstruktion, dans, rörelse, tal- och skriftspråk. 
Eftersom den inte har något givet manus skapar den goda förutsättningar för barnens 
inflytande och delaktighet (Hildén, 2016). 
 
Byggstenarna för drama är att det ska bära upp grunden till försök hos barnen att 
uppnå en personlig utveckling, det vill säga öka kunskaperna om sig själva, frigöra 
kreativa resurser, lära genom att uppleva och pröva olika alternativ i samarbete med 
jämnåriga (Ekstrand & Janzon, 1995). Dramaleken handlar också om att träna och 
stödja barnen i olika inlärnings- och utvecklingsprocesser. För mindre barn kan det ta 
lång tid att förstå nya uppgifter. Barnen måste förstå orsak och verkan för att de 
verkligen ska ta till sig nya kunskaper och färdigheter. Detta innebär att de måste ges 
möjlighet att träna ofta och upprepa samma övning om och om igen, vilket även 
Eriksson (2013) beskriver är första steget för barns utveckling, att öva och pröva flera 
gånger, innan man går vidare till nästa steg. Vidare menar Ekstrand och Janzon (1995) 
att dramalek kan användas i nästan alla inlärningssammanhang. Syftet med rörelse- 
och koordinationsövningar är att öka kännedomen och medvetandet om den egna 
kroppen och försöka hålla kvar barnets naturliga kroppsuttryck, att uttrycka tankar, 
idéer och känslor med hjälp av kroppen. För små barn är rörelsesånger den enklaste 
formen av dramalek. Barnet börjar redan tidigt använda sin fantasi och den utvecklas 
successivt. Små barn kan förvandla allt som finns i tillvaron. Stenar kan bli till 
potatisar och pinnar till hästar. De har ofta en flödande fantasi och för dem finns ingen 
skarp gräns mellan fantasi och verklighet (a.a.). 
 
I dramaleken tränar barnen sina sinnen, sin motorik och sina nyförvärvade 
funktioner. De tränar sig i och lär sig olika sociala roller och beteenden, upptäcker nya 
sidor hos sig själva och får möjlighet att sätta sig in i andra människors situation. 
Barnen får genom drama, utlopp för sin fantasi där de övar färdigheter och skaffar sig 
nya kunskaper om verkligheten. Genom den kan barnet skaffa sig viktiga sociala 
relationer och lära känna andra människor. Till skillnad från barns egna 
improviserade lekar, finns det i dramalek en vuxen ledare. Dennes uppgift är att ge 
barnen övningar genom att instruera, stimulera, inspirera, samordna, registrera och 
kontrollera händelseförloppet. Barnens fantasi utvecklar dramaleken, vilket gör att 
dramaleken är ett bra pedagogiskt hjälpmedel för att föra gruppen mot givna mål. Det 
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kan handla om att lära sig klockan, lära sig om olika yrken eller främmande ord 
(Ekstrand & Janzon, 1995). Även  Pramling Samuelsson m.fl. (2008) skriver om att 
det estetiska kan användas för att hjälpa barn att lära sig andra saker, till exempel för 
att uppnå färdigheter på det matematiska eller sociala området (Pramling Samuelsson 
m.fl., 2008). Drama fyller många viktiga funktioner för barnet. Hägglund och Fredin 
(2011) menar att barn i sina spontana rollekar ofta tar upp sådant som de tidigare har 
varit med om. Friedrich Fröbel och Sigmund Freud formulerade teorier om att barn i 
leken kan bearbeta känslor och upplevelser och Jean-Jacques Rousseau menade att 
leken är barns naturliga sätt att inhämta lärdomar, vilket moderna forskare stödjer. 
Dramaövningar kan även utgöra ett bra redskap för att lugna “bråkiga” barn likväl som 
att göra de blyga tuffare (Hägglund & Fredin, 2011). 
 
2.4.7 Pedagogens roll 
Pedagogens uppgift är att skapa förutsättningar för att barnen så ofta som möjligt ges 
tillfälle till experimentellt skapande lek med olika material på varierande sätt. Barnen 
måste ha tillgång till kunniga, engagerade och inspirerande pedagoger, men även ett 
rikligt utbud av material av hög kvalitet och lämpliga verktyg. Det innebär också att 
pedagogen tillsammans med barnen ska upptäcka och förundras, undersöka och 
experimentera, men även locka och inspirera. På så sätt blir pedagogen en förebild och 
inspirationskälla som medforskande och samtalspartner. En okunnig och rädd 
pedagog kan hindra och kväva barns entusiasm och experimentlust (Granberg, 2001).  
 
Lärandets akt kan översättas med hur-frågan inom didaktik, alltså hur eller på vilket 
sätt barn lär sig. Lärandets objekt omfattar svaret på didaktikens vad-fråga, det vill 
säga vad det är barnet ska utveckla ett kunnande om. Estetik handlar om att använda 
det sinnliga, som sina sinnen hörsel, smak, syn, lukt och känsel. Sinnena används i 
praktiskt taget i alla lärandeaktiviteter (Wallerstedt, 2015). Detta lyfter även Pramling 
Samuelsson m.fl. (2008). O Magnusson (2018) skriver om estetisk transformation 
vilket är när olika medier möts och nya möten skapas. Detta kan innebära att olika 
artefakter på förskolan bildar något nytt och den estetiska transformationen blir en 
kraft som kan användas för förändring i förskolan. En sådan situation kan vara när 
barnen varit i utomhusmiljön och tagit bilder för att sedan komma in och se bilderna 
på en skärm i inomhusmiljön. Idag finns det digitala ägg och overheads som kan 
användas på förskolor och som är viktiga verktyg som kan skapa en intressant vardag 
i förskolans värld (O Magnusson, 2018). 
 
2.4.8 Kritik 
Forskning pekar på att förskolan i högre grad använder estetiska uttryckssätt som 
verktyg eller metod för att lära barnen något annat, snarare än om de estetiska 
uttryckssätten i sig. Det är viktigt att vi är medvetna om vad barnen riktar sitt intresse 
mot och vad vi riktar deras intresse mot. Vad är det som fokuseras på och blir viktigt i 
aktiviteten eller i lärmiljön? Är det matematik, att sätta fast ett visst antal ben på 
figuren som skapats eller är det de estetiska, att använda ett visst material eller en viss 
teknik för att förmedla en känsla? (Hildén, 2016). Enligt Cheng, Chen och Chou (2015) 
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kan man så estetiska frön utifrån att läsa. De menar att inom läsningen hos små barn, 
finns det mycket mer än bara ord. Bland annat hjälper det till med utvecklingen kring 
estetiken. Genom föräldrars delaktighet till barnets läsning, väcks det en positiv 
motivation till språk-, sociala-, känslosamma- och estetiska areor. Detta menar 
författarna speglar en viktig del i interaktionen mellan barn och föräldrar. Eftersom 
att läsningen leder vidare till att barnens intresse för bland annat estetik blir större, 
visar det på vikten av föräldrars delaktighet i barns läsning (Cheng, Chen & Chou, 
2015). 
 
Ett annat utvecklingsområde är variationen. Forskning har kritiserat förskolan för 
alltför ensidiga möjligheter att lära barnen om och med musik. Till exempel otillräcklig 
variation på sångerna som sjungs. Barnen ges heller inte möjlighet att lära om musiken 
som ämne, utan musiken ses som något som främjar andra ämnen. Barnen kan lära 
om musik genom att exempelvis lyssna till olika sorters musik, lyssna hur olika 
instrument låter eller höra om musiken spelas kraftfullt eller mjukt (Hildén, 2016). Ett 
ytterligare problem av forskning om barn och musik är hur den ska kunna användas 
för att utveckla undervisning. Det finns inte någon pedagogisk dimension i lyssnandet 
menar vissa forskare (Pramling Samuelsson m.fl., 2008).  
 
3 Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv i avsnittet Två teorier i 
harmoni. Detta avsnitt har två underavsnitt där vi beskriver fenomenologisk 
respektive sociokulturell teori. 
 
3.1 Två teorier i harmoni 
Fenomenologisk och sociokulturell teori har beröringspunkter som gör att de kan 
samsas i ett och samma perspektiv. Deras respektive formuleringar kompletterar och 
förtydligar varandra. 
 
3.1.1 Fenomenologi 
Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty myntade begreppet den levda kroppen, 
vilket han sammanfattar som ett sammanflätat inre (mentalt) och yttre (fysisk kropp). 
Människor föds in i ett socialt sammanhang där de tillägnar sig världen genom 
kroppen. Merleau-Ponty menar att även om vi lär oss om världen genom att vi läser 
om den i en bok, så gör vi det alltid genom kroppen. Han menar att kropp och själ är 
oskiljaktiga, på samma sätt som kognitiva och fysiska egenskaper är det. Vidare anser 
han att tanke och språk, ord och rörelse ska ses som integrerade och inte som 
varandras motsatser (Hildén, 2016). Att barn lär med kroppen och tänkandet om 
sinneserfarenheten är den främsta källan till kunskap som understöds av 
fenomenologiskt grundad pedagogik, skriver även Pramling Samuelsson m.fl. (2008) 
under på. 

 
[...] fenomenologi [...] är en filosofisk teori och som har ett särskilt intresse för 
essensen - kärnan i upplevelsen av att vara människa med fokus på de viktiga aspekter 
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som utgör vår levda värld, vår livsvärld. Den fenomenologiska forskningsmetodens 
syfte är att beskriva fenomen eller identifiera och beskriva människors levda 
erfarenhet eller upplevelse (Fejes & Thornberg, 2015) 

 
3.1.2 Sociokulturell teori 
Det centrala i den ryske psykologen Lev Vygotskijs teorier är hur människan i samspel 
och kommunikation med andra lär sig nya färdigheter genom att uppnå den proximala 
utvecklingszonen, vilken utgörs av zonen precis utanför det som barnet redan kan. 
Denna zon kan barnet nå med hjälp av någon annan mer kunnig person. Ju fler 
erfarenheter vi får desto mer kan vi lära oss. Enligt Vygotskij lär vi oss saker som vi 
uppfattar som meningsfulla och i förskolan innebär det att barn lär sig i lekfulla 
sammanhang som är planerade av pedagoger utifrån barnets egen erfarenhetsvärld. 
Barnen lär sig även av oplanerade aktiviteter i ett meningsfullt socialt sammanhang 
där kommunikationen är viktig och på så sätt kan barnen delta i lekar kring fenomen 
som de ännu inte behärskar (Hildén, 2016). En estetisk utveckling utifrån Vygotskijs 
teorier handlar inte om biologiskt mognande eller liknande. Istället är det sociala 
processer som påverkar. Barn är mer kompetenta att lära när de får hjälp av vuxna 
eller andra med större kunskap (Lim, 2007). 
 
Vygotskij (1981) menar att det som barn lär sig i skolan är sådant som barnet har en 
förhistoria kring. Innan vi tror att barn lär sig på förskolan och i skolan, har de redan 
skapat sig en egen aritmetik-utveckling, men det finns inget som kan spegla skolans 
fortsättning på barnets förskoleutveckling eftersom att de kan vara motsatser till 
varandra. Vidare ska vi inte tro att inlärningen börjar som i ett vakuum utan att det 
istället handlar om tidigare stadier som barnet redan gått igenom. Inlärningen 
behöver stämma överens med barnets utvecklingsstadier, och det är nästintill 
odiskutabelt eftersom att det är vid en viss ålder som man exempelvis kan börja lära 
barn matematik. Den sociokulturella teorin handlar om att barnets psykologiska 
utveckling författas inom två nivåer - barnets nuvarande utvecklingsnivå och den 
potentiella utvecklingszonen. Detta menar han är sådant som motsätter alla de teorier 
som finns och det som är den traditionella åsikten om hur utvecklingen diagnosticeras. 
Den potentiella utvecklingszonen handlar om det som barnet kan göra med en vuxens 
stöd. Det som barnet idag kan göra med hjälp av en vuxen, är något barnet kan göra 
själv imorgon. Leken är en viktig källa till barnets utveckling under förskoleåldern och 
barnets lek är förvillande och fri vilket gör att den har stor betydelse för barnets 
utveckling (Vygotskij, 1981).  
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4 Metod 
I detta kapitel redogör vi för val av metod, urval av informanter och 
undersökningsmaterial, genomförande och databearbetningsmetod. Sist i kapitlet 
redovisar vi hur vi tillämpat forskningsetiska principer. 
 
4.1 Metodval 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie eftersom vi vill försöka förstå hur förskollärare 
och barnskötare tänker och uppfattar ord som estetik och hur de använder estetiska 
uttrycksformer i förskolan. Förskolor utgörs för det mesta av relativt små enheter. 
Pedagogerna är inte många och barnen bildar inte heller någon numerärt stor skala. I 
sådana situationer förespråkar Kroksmark (2014) att de mest lämpliga teori- och 
metodvalen bör ligga inom ramen för vad som kallas kvalitativ forskning med motivet 
att det är få personer som verkar inom förskolan och den kvalitativa forskningen gärna 
hanterar små populationer. Komplexiteten och variationen är ett viktigt mål för den 
kvalitativa forskningens resultat. Viktiga förutsättningar är att det inte finns någon 
upplevelse eller uppfattning som är fel (Kroksmark, 2014). 
 
4.2 Urval och avgränsningar 
Urvalet av informanter för deltagande i intervjuerna har gjorts bland pedagoger som 
varit villiga att delta. Vi behövde göra val av relevanta platser och 
undersökningspersoner. Informanterna i studien arbetar i olika förskoleverksamheter 
som var kända för oss sedan tidigare och vi hade också turen att samtliga pedagoger 
som vi tillfrågade gav sitt medgivande till intervju. De kriterier vi ställde var att de 
skulle ha en barnskötarutbildning eller en förskollärarutbildning. Tanken var att lyfta 
fram pedagogers användning av estetik i förskolan och hur de ser på dess betydelse i 
förhållande till barns lärande och utveckling. I studien har vi valt att benämna 
förskollärare och barnskötare som pedagoger eftersom de alla arbetar i en pedagogisk 
verksamhet. Vi lägger inte någon vikt på deras profession i denna studie. 
 
4.3 Genomförande 
 
4.3.1 Datainsamlingsmetod  
 
Intervjuer 
Vid studiens början satte vi oss ner och reflekterade över val av ämne och kom fram 
till att estetik var en viktig del i förskolan för oss som vi ville undersöka vidare.  
Vi började med att fundera kring vad vi ville få fram med vår forskningsstudie och kom 
fram till att vi ville fördjupa oss i hur pedagoger använder sig av estetik i barngruppen, 
vikten av barns användning av estetik och hur pedagoger stöttar barnen i arbetet med 
estetik, vilka slutligen blev våra tre forskningsfrågor. Intervjuerna gjordes genom 
inspelningar med våra åtta informanter som vi sedan transkriberade. Vi tog oss till 
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respektive informant och förskola efter bestämd dag och tid och intervjuade 
informanterna på plats. Vi beräknade att avsätta en timme vardera för respektive 
intervju eftersom vi ville att informanterna skulle känna att de hade gott om tid på sig 
för att ge mer utförliga svar, men de flesta intervjuer tog omkring trettio minuter. Den 
dokumentation vi valde som metod för vårt arbete baseras på kvalitativa intervjuer av 
fyra förskollärare och fyra barnskötare. Vidare har vi tillsammans gjort en tematisk 
analys av rådata där vi sorterat ut information och sammanställt intervjuerna för att 
skapa en empiri som hjälper oss att besvara våra forskningsfrågor. 
 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där vi valde att följa informanterna 
i dess resonemang och ställa följdfrågor utifrån de svar som vi fick (Bryman, 2011). En 
kvalitativ intervju handlar om att upptäcka egenskaper och mening i det som 
informanterna delar med sig av. Vi ville få en bild av hur pedagoger på förskolor 
arbetar med estetik och hur de använder dessa uttrycksformer i barngruppen (Trost, 
2005; Svensson & Starrin, 1996). Vi valde att ställa likadana frågor till alla våra 
informanter. Kvalitativa intervjuer innehåller raka frågor och har sin grund i att 
försöka förstå något (Trost, 2005). Våra frågor har varit enkla och raka vilket har gett 
oss flertalet enkla svar, men även avancerade svar i och med att möjligheten fanns till 
att ställa följdfrågor, vilket kan utgöra en betydande del och eventuellt bidra till 
studiens utvecklingsmöjligheter. Under kvalitativa intervjuer är det dessutom viktigt 
att personen som intervjuas får röra sig i olika riktningar (Bryman, 2011).  
 
4.3.2 Databearbetningsmetod 
Tillsammans gjorde vi en tematisk analys av rådata där vi sorterade ut information och 
sammanställde de åtta intervjuerna för att finna svar på vårt valda forskningsområde. 
Datan sorterades ut så att vi kunde skapa ett index av begrepp som blev centrala för 
vår studie (Bryman, 2011). Tematisk analys innebär att man hittar ett återkommande 
mönster i sin studie och som bildar en grund efter en fördjupad läsning av datan. De 
begrepp som blev synliga utifrån vår tematiska analys var Användningen av estetiska 
uttrycksformer i barngruppen, Synen på vikten av barns användning av estetik i 
förskolan och Stöttningen av estetiska uttrycksformer i förskolan. Vi har 
sammanställt empirin utifrån de olika pedagogernas utsagor. 
 
4.4 Forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2017) menar att det är forskarens ansvar att se till att ingen skadas 
och att forskaren ansvarar för att informanters identitet inte undanröjs, vilket är något 
vi tog i beaktande under våra intervjuer. De forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (2017) publicerat har vi genomgående beaktat och tillämpat strikt 
under arbetet för vår studie. Vetenskapsrådet (2017) skriver att när man beslutar om 
att starta ett forskningsprojekt ska man välja en metod som har de minsta tänkbara 
skadliga konsekvenserna för berörda personer. Vidare ska nyttan av forskningen och 
det vetenskapliga värdet av det resultat som kan förväntas ges, alltid vägas mot de 
skadliga konsekvenserna (a.a.). 
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Under våra intervjuer har vi även valt att stödja oss mot de etiska principer som 
Bryman (2011) framhåller, som rör anonymitet, integritet, frivillighet och 
konfidentialitet. Informationskravet är det första vi tagit i beaktande eftersom vi var 
noga med att belysa vad vårt syfte med studien var. Informanterna fick givetvis själva 
avgöra om de ville medverka i en intervju vilket gör att Samtyckeskravet ligger till 
studiens grund. Vidare har alla informanter i denna studie varit anonyma 
(konfidentialitetskravet) och med nyttjandekravet menas att de personer som varit 
relevanta i vår forskning, endast används för denna studie (a.a.). Sandberg (18 
december 2018, personlig kommunikation) anser likt Vetenskapsrådet (2017) att det 
är viktigt, speciellt vid kvalitativa undersökningar där mängden informanter är få, att 
informanterna inte kan identifieras utifrån deras svar i undersökningen. Vi har tagit 
detta i beaktande och under våra intervjuer informerade vi informanterna om 
undersökningens innehåll och vidare försäkrade vi oss om att vi fått deras samtycke. 
Vi informerade även om att deras svar enbart skulle användas som underlag för denna 
studie och att informanterna närsomhelst har möjlighet att avstå eller avbryta 
intervjun om de vill. 
 
Bryman (2011) framhåller att forskning ska utformas och genomföras på ett sätt som 
säkerställer integritet och kvalitet. Vidare skriver Vetenskapsrådet (2017) att 
forskningsetiken handlar om huruvida medverkanden i forskningen behandlas och 
menar att projekt som bygger på empiriskt material bör präglas av systematisk och 
kritisk analys av den insamlade datan. De etiska övervägandena är viktiga och det är 
forskarens ansvar att förebygga skada och se till att informanternas identitet inte 
undanröjs (a.a.). Vi informerade informanterna om studiens syfte, metod, vad 
delaktigheten innebär, vilka eventuella risker som finns (Bryman, 2011) och att andra 
kommer att kunna ta del av resultatet eftersom att dessa kommer att läggas upp på 
databasen DiVA. Vi informerade även om att vi kommer att hålla oss till de etiska 
principerna och därmed inte avslöja informanternas namn, kommun eller vilken 
förskola vi varit och intervjuat våra olika informanter på. 
 
5 Resultat 
I detta kapitel redovisar vi studiens empiri som utgörs av sorterad data från våra 
intervjuer. Därefter tolkar vi empirin för att besvara studiens forskningsfrågor och 
avslutar med en sammanfattning av dessa. Blockcitaten är citeringar från vad våra 
informanter har svarat. De olika informanterna har vi valt att benämna med P.A, P.B, 
P.C etcetera.  
 
5.1 Intervjuer 
Här presenteras de kategorier som data har genererat.  
 
5.1.1 Användningen av estetiska uttrycksformer 
Genom våra intervjuer har vi kommit fram till att samtliga åtta förskolepedagoger 
använder sig av estetik, om än i olika grad, men att samtliga estetiska uttrycksformer 
används; dans i olika former, bild, form och skapande genom olika material, drama, 
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sång och musik. Barngruppen dansar mycket, exempelvis med ett klassiskt tema åt 
balett-hållet, med inslag av piruetter och saxhopp. Dansen kompletteras med andra 
estetiska uttrycksformer. 
 
Skapande i kombination med andra läroplansmål som konstruktion, teknik och 
matematik, samt rörelse är sådant som stimulerar barnen och utmanar dem vidare. 
Barngruppen är aktiv och älskar att röra sig och använder sig av olika alternativ till 
rörelse. Flerstämmig undervisning i förskolan är något som ligger till grund för hur 
barnen kan arbeta med puls och tempo. 
 
Dansen anses vara ett sätt för barnen att uttrycka sig med sin kropp och med sina 
känslor och kompletteras med danssagor. Dans och musik används dagligen. 
Barngruppen använder bild av olika slag till exempel genom att måla enskilda 
målningar, grupp-målningar eller kompis-målningar.  
 

[...] de målar, sen att man sparar det kvar och kan bygga vidare, för det är också sådant 
som de tycker är roligt. Först kanske de har målat, sen klipper ut något, eller river eller 
man kan klistra på, ja lite så. Gruppmålningar, de målar ihop, kompismålningar som 
de kallar det. Det tycker de också är himla roligt (P.A) 

 
IPaden används i barngruppen, samt flanosagor. Om det är fint väder kan barnen måla 
utomhus på stafflier. Ateljé-dagar förekommer. Aktiviteterna är delvis styrda av 
barnens intresse och behov. Det går dock i perioder hur de används, ibland kan det 
vara bildskapande som har det stora fokuset eller någon annan estetisk uttrycksform. 
Skapandet har en språklig ingång och kan vara en konstruktionshjälp av material som 
lego, duplo och klossar. Teater och drama används i barngruppen och sätter igång 
barnens fantasi. 
 

Det går ju i lite olika perioder hur vi använder vissa uttrycksformer i gruppen, som ett 
tag dansade vi mycket och ett tag har vi haft danssagor och ibland målar man och 
tecknar mera. När vi haft teater, sätter det igång deras fantasi väldigt bra. Aktiviteterna 
är mycket styrda av barnens intresse och behov (P.F). 

 
Barngruppen målar och ritar och försöker se nytt i det gamla.  
 

Under påsk använde vi glitter och fjädrar. Barnen blev även väldigt intresserade av 
fjädrarna så vi stannade och tittade på hur fjädern rör sig. Vi brukar måla och då 
använder vi olika material. Det är viktigt att man tar fram det nya i det gamla (P.G). 

  
5.1.2 Vikten av estetiska uttrycksfomer 
Estetiska uttrycksformer anses vara viktigt i förskolan.  

 
Jätteviktigt! Uttrycksformer är sådant som följer med hela livet. Man blir en hel 
komplett människa när man får hålla på med all möjlig estetik (P.G). 
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Barnen får uttrycka sig på olika sätt genom estetik som att exempelvis teckna, rita eller 
måla. Barns användning av estetik i förskolan främjar barn som har det svårt att tala 
för större grupper. Det estetiska kan skapa situationer då det enskilda barnet får stiga 
fram och estetik kan bidra till en enklare inlärning i exempelvis matematik i 
skolåldern.  
 

Det är även viktigt att barnen får dansa och sjunga, men även prata för större grupper 
om barnet inte är van vid det. Det är bra tycker jag, och det öppnar upp för alla. Ibland 
har det även skett att barnen ber om att få uppträda (P.C). 

 
Användningen av estetiska uttrycksformer är ett sätt för barnen att växa i sång eller 
drama. Arbetslaget arbetar med att lyfta barnens intressen, göra dem delaktiga och i 
största mån tillgodose deras önskningar.  
 

Jag tänker att det är viktigt att man gör saker som kan kopplas, att man kan sjunga in 
alfabetet till exempel, att det fastnar bättre. Det hör man ju många barn kan den här 
ABC-sången, med alfabetet. Det är ett sätt att man stödjer genom att sjunga istället för 
att bara säga. [...] ibland tänker man nog inte riktigt på vikten av det, man vet ju vad 
det är, men sen hur man använder det, för ibland använder man det nog lite omedvetet 
tror jag fast man ändå gör det (P.F). 

 
Material behöver vara tillgängligt och estetik är viktigt utifrån barns möjlighet till att 
uttrycka sig med känslor. Miljön spelar en viktig roll. Barngruppen behöver inte en 
scen för att spela teater.  
 

Vi har arbetat ganska mycket ute med att måla, teckna. På vintern kan man måla på 
isen eller snön. Vi har målat på lakan, tagit ut stafflier, tar ut musiken. Allt sådant kan 
ju göras ute, jag tror det ibland glöms bort. Jag menar är du i skogen där finns stubbar 
och stenar som kan bli teaterscen eller hänga upp ett stycke lakan och köra någon show, 
nej men det går ju alltså utveckla, ute som inne (P.A). 

 
5.1.3 Miljöns tillgänglighet 
Det anses vara viktigt att miljön är inbjudande för barnen. Lärmiljön behöver inte vara 
estetiskt byggd. Bygg och teknik med mycket konstruktion och material som lego, 
duplo och vägbyggen är exempel på skapande miljö. 
 

Den skulle ju kunna varit betydligt mycket bättre om man tänker utifrån det vi kallar 
skaparum, där har vi ju inte vatten till exempel så där kanske man blir begränsade i att 
man inte använder färg eller lera på samma sätt som man egentligen kanske skulle 
önskat eller gips eller vad man nu tänker i den typen av material därför blir det mer att 
det blir ett iordningställande [...] (P.A). 

 
Barnen begränsas på grund av små ytor när de framför dans och rörelse, men de hittar 
platser att skapa aktiviteter för barnen ändå. Om det skulle finnas färdiga miljöer för 
dans, skulle barnen bibehålla aktiviteterna på ett annat sätt eller utveckla de. 
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[...] det är klart att miljön har stor inverkan och om man ska tänka utifrån rörelse eller dans 
eller musik eller sådana aktiviteter att vi har ju inte heller något stort rörelserum eller stora 
ytor. Sen gör man ju det ändå, man hittar ju platser och man skapar aktiviteter så det går 
absolut, men skulle man ha mer färdiga ytor för det så är det klart att det alltid är lättare (P.A). 
 
Estetik används både inomhus och utomhus. Måla på stafflier, lakan, is och snö och 
att ta ut musiken, dansen och sången är exempel på estetiska uttrycksformer som 
används utomhus. 
 

Utomhus är vi mycket nu och där använder de känseln och synen. Utomhus kan de få 
måla med vatten, och i sanden kan de bygga. Utomhus finns det även dofter som 
barnen inte är bekanta med och som är intressanta (P.G). 

 
Med hjälp av utklädningskläder och rollspels-artefakter förändras miljön. Detta 
stödjer barnen i drama och hjälper dem att uttrycka sig på olika sätt. 
 

Vi har utklädningskläder som barnen leker mycket med i sina rollekar. Jag känner att 
man kan använda det precis lika mycket ute som inne (P.A). 
 
Utklädningskläder och -saker använder barnen mycket i sina rollekar där de går in i en 
annan roll än den de har (P.F). 
 

Miljön är föränderlig och går bland annat att förändra efter barnens specifika intressen 
om man tänker till. 

 
Annars är miljön föränderlig, typ hela tiden. Ibland kan jag känna att man måste 
stanna upp lite också och låta den vara kvar lite längre. För ibland så känns det som att 
man ska förändra, förändra och förändra (P.E). 

 
5.1.4 Barnens möjlighet till användning av estetik 
Barngruppen erbjuds drama, sång och dans och har exempelvis möjlighet att gestalta 
figurer ur böcker och leva sig in de olika rollerna.  
Användningen av estetiska uttrycksformer i förskolan tillgodoser barnens intresse och 
digitala verktyg som iPad används i barngruppen. Genom att väcka nya intressen för 
barnet skapas en variation på aktiviteter.   
 

Ipads får barnen använda och i samlingar får de skapa egna lekar [...] (P.D). 
 
Barnen får själva välja hur de vill agera och har tillgång till maskeradkläder. Dans är 
exempel på ett estetiskt uttrycksätt som används.  
 

Man kan alltid göra mer och man kan alltid bli bättre, men jag tycker ändå att man 
försöker erbjuda olika typer av aktiviteter och att man försöker tillgodose intressen och 
väcka nytt också. Att det inte bara ska vara samma. Om man tänker på dans till exempel 
går det ju att ha pausgympa som en typ av rörelse och dans med sjalar, och det går och 
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göra som vi gör med ”just dance”, där de ska hinna se, forma och så vidare, det är 
många moment, så de är ju duktiga (P.A). 

 
Arbete med lera, play-doh, gips och modellera är estetiska uttrycksformer som 
används i barngruppen. Barnen tillhandahålls material och får prova på. Materialet är 
åtkomligt för barnen, dock inte tuschpennor för de yngre barnen.  
 

En annan period så hade vi mer material tillgängligt på barnens nivå, men det är utbytt 
för att vi har så öppna rum. Vi vill inte stänga grindarna, vi vill att våra yngsta ska vara 
i alla rum också, men det kräver att vi behöver lyfta upp tuschpennor till exempel (P.E). 

 
I samlingen används estetik och barngruppen får ibland tillgång till icke styrda 
samlingar, där de själva väljer aktiviteter som främjar estetisk utveckling. Genom en 
fri miljö och genom att få en känsla för hur något är, skapas lättare en känsla för vad 
något är.  
 

Det är också mycket hur olika saker känns, man känner att leran är tung, leran är kall, 
leran är våt och man får en känsla än om man bara hör ett ord. Och lång och kort, 
mycket begrepp i andra saker (P.F). 

 
5.1.5 Uppfyllande av läroplansmålen  
Läroplansmålen kring estetik anses uppfyllas. 
 

Jag tycker att vi lever upp till det, men det är svårt om det är personalbrist. Annars 
jobbar vi efter läroplanen (P.D). 

 
Vi lever upp till dem tycker jag. Barnen ges möjlighet att uttrycka sig i olika 
uttrycksformer som bild, dans, drama, sång, rörelse och så vidare (P.B). 

 
Förskolepedagoger försöker erbjuda nya tankar, tillgodose barnens intressen, ändra 
miljöerna efter de förutsättningar de har, låta barnen få möjlighet att uttrycka sig 
estetiskt med hjälp av rörelse, dans, sång och musik, drama, bild eller skapande. Det 
finns delar av läroplanen som förskolepedagoger kan bli bättre på, men de anser att de 
uppfyller de mål som läroplanen kräver.  
 

Jag tycker att vi har de tankar som finns i målen och vi låter barnen få testa olika 
material. Det är viktigt att vi ger barnen av det som vi har (P.G). 

 
Det viktigaste är att utgå från barnens intresse och de olika estetiska uttrycksformerna 
arbetar förskolepedagoger med periodvis. 
 
5.1.6 Förslag på förbättringsområden 
Förskolepedagoger anser att det finns förbättringsområden i allt och 
förutsättningarna, utifrån lärmiljön, har betydelse för att barnen ska kunna ges 
möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. Det är viktigt att arbetslaget tänker vidare på 
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verksamheten och ser på hur de skulle kunna bli bättre på arbetet med exempelvis 
musik, drama eller bild. I verksamheten är det av stor vikt att man själv har ett intresse 
för det som görs.  
 

Jag är inte bekväm i att arbeta med lera, det faller sig liksom inte naturligt. Vi får ju 
kompetensutveckling och workshops för att vi ska utmana oss själva, men jag har 
jättesvårt för vissa av de här estetiska uttrycksformerna [...] (P.E). 

 
Att ge det tid, försöka, upprepa, djupdyka och vidareutveckla är metoder som 
förskolepedagoger anser ligger till grund för förslag på förbättringsområden.  
 

Jag tänker att man ska göra saker flera gånger och sen vidareutveckla det vartefter för 
att få kunskapen att fastna. Ta ett steg längre, till exempel tova med ull. Hur går man 
vidare? Att vidareutveckla och lära sig andra tekniker. Olika tjocklekar på tuschpennor 
för mer detaljer (P.B). 
 
Den tekniska biten skulle jag vilja bli bättre på, men jag känner inte att jag hinner 
(P.D). 

 
Jag skulle vilja bli bättre på drama med barnen, för hur är vi med barnen i dramat. Jag 
vill inte att vi vuxna ska spela teater utan att vi alla ska leka och spela tillsammans 
(P.H). 

 
Andra förslag på förbättringsområden är att lyssna på eldsjälar, vidareutveckla sig och 
lära av andra.  
 

Det är viktigt att träffa andra för att det är rätt lätt att man blir hemmablind (P.G). 
 
Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur estetiska uttrycksformer används 
med barn i förskolan och vilken syn förskollärare och barnskötare som arbetar i 
förskolan har på användningen av estetik. Samtliga informanter uttrycker att de kan 
arbeta med estetiska uttrycksformer på ett meningsfullt sätt med barngruppen, men 
framhåller att de vill och behöver utveckla sitt sätt att tänka kring estetik. 
 
Vi har genom intervjuer fördjupat vår kunskap om förskollärares och barnskötares syn 
på vikten av estetik och förskolans användning av de olika estetiska aktiviteterna i 
förskolan. Kategoriseringen av datan utgjordes av utsagor från sammanlagt åtta 
informanter. Efter noggrann analys fann vi dessa kategoriseringar överordnade andra. 
De olika kategorierna tolkades utifrån ett fenomenologiskt och sociokulturellt 
perspektiv, varvid våra forskningsfrågor besvarades. 

 
5.2 Analys 
I detta avsnitt visar vi hur vi genom att tolka empirin besvarar våra tre 
forskningsfrågor med stöd av studiens teoretiska perspektiv. Texten är organiserad 
utifrån studiens frågeställningar.
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5.2.1 Användningen av estetiska uttrycksformer i barngruppen  
I detta avsnitt svarar vi på vår frågeställning Hur använder åtta pedagoger i förskolan 
estetiska uttrycksformer i barngruppen? 
 
Utifrån det fenomenologiska synsättet blir det tydligt att estetiska uttrycksformer är 
ett viktigt verktyg i förskolan. Synen på kroppen och själen som oskiljaktiga och synen 
på rörelse och ord som sammansvetsade (Hildén, 2016) gör att detta kan kopplas till 
vikten av barns erfarande med samtliga estetiska uttrycksformer. Trots deras 
motsatser är de i stort behov av varandra. Pedagogerna reflekterar över hur barnen 
uppfattar företeelser i barnets omvärld och vad barnen gör i olika situationer förankrat 
till estetiska uttrycksformer. Exempelvis förändras miljön efter behov och intressen 
och pedagogerna analyserar vilket lärande och vilka kunskaper som de olika 
aktiviteterna har möjlighet att influera för det enskilda barnets utveckling. 
 
Samtliga estetiska uttrycksformer används; dans och rörelse i olika former, bild och 
form, skapande genom olika material, drama, sång och musik. Detta kan vi koppla till 
Vygotskij`s sociokulturella teori där han beskriver att leken är en viktig källa till 
barnets utveckling där det skapar sig ett fantasi-scenario (Vygotskij, 1981). Samtliga 
estetiska uttrycksformer är sociala i sitt sammanhang varför de kan kopplas till den 
sociokulturella teorin där Vygotskij menar att sociala processer påverkar och att barn 
därmed är mer kompetenta att lära med hjälp av andra med större kunskap (Lim, 
2007). Under intervjuerna har vi fått berättat att musik, rörelse, dans, sång, skapande, 
form, bild och drama har präglat verksamheten och att barnen får inblick i och 
förståelse för hur de estetiska uttrycksformerna kan användas. Genom användning av 
musik och sång i samlingen eller genom skapande med färg och gestaltande drama 
uppfattar pedagogerna det som att det har blivit tydligt att aktiviteterna uppskattas av 
barnen då barnen även använder dessa uttrycksformer spontant i verksamheten. Här 
finns likheter med Vygotskijs teorier, på vilket sätt barnets tidigare erfarenheter får 
betydelse och till och med en avgörande effekt på barnets fortsatta utveckling i 
förskolan, genom det tidiga lärandet och erfarandet. 
 
Empirin visar att estetiska aktiviteter får relativt stort utrymme, omfattar samtliga 
olika uttrycksformer och bedrivs med entusiasm. Detta förstår vi som att det är 
angeläget för förskollärare och barnskötare. Genom den breda variationen av de olika 
estetiska uttrycken kan alla barns estetiska preferenser mötas och därmed bli 
delaktiga. Genom variationen får också alla barn möjlighet att integrera fysiska och 
kognitiva kompetenser (Hildén, 2016). 
  
5.2.2 Synen på vikten av barns användning av estetik i förskolan 
Här besvarar vi vår frågeställning Hur ser åtta pedagoger på vikten av barns 
användning av estetik i förskolan? 

Användningen av estetik betraktas som ett sätt för barnen att växa i bland annat sång 
eller drama. Både förskollärare och barnskötare visar en hög grad av medvetenhet om 
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betydelsen och värdet av estetiska inslag i verksamheten. Detta är helt i harmoni med 
de teorier som utgör det teoretiska perspektivet, varför det verkar rimligt att anta att 
såväl förskollärares som barnskötares ambitioner i någon grad är förankrade i bland 
annat Vygotskijs  teorier; estetisk utveckling handlar i grund och botten inte om det 
biologiska, utan istället påverkas barn av de sociala processer som finns omkring 
barnet. Barn är kompetenta och deras sätt att lära på blir större när de får hjälp av 
vuxna eller andra med ett bredare kunnande (Vygotskij, 1981).  
 
Dagens förskola har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, vilket lyfter 
våra tankar om barnet i dess lärprocess  och sin väg till kunskap genom socialt samspel 
tillsammans med andra barn eller vuxna. Detta menar vi även genomsyras i arbetet 
med de estetiska uttrycksformerna i förskolan då många av de är sociala i sin 
utformning. Genom användande av estetiska uttrycksformer växer barnen och 
delaktigheten lyfter fram barnens egna värderingar och därmed blir deras intressen 
synliga. Att koppla in lärandet i det estetiska gör att estetiska uttrycksformer kan 
användas till mycket mer. Efter analysering av läroplanen för förskolan ser vi en 
mängd strävansmål som kan kopplas samman med estetiken, varför det i vår mening, 
blir extra betydelsefullt att använda sig  av det estetiska. Informanterna belyser att de 
estetiska uttrycksformerna kan användas i syfte att lyfta fram och synliggöra blyga 
barn liksom att lugna “bråkiga” barn och ge dem verktyg att formulera sig utifrån olika 
uttrycksformer. 
 
5.2.3 Stöttningen av estetiska uttrycksformer i förskolan 
I detta underavsnitt besvarar vi frågeställningen Hur stöttar åtta pedagoger i 
förskolan barnen i deras arbete med estetiska uttrycksformer? 
 
Förskolepedagoger stöttar barnen i deras arbete med estetiska uttrycksformer genom 
att lyfta fram deras intressen, göra dem delaktiga och i största mån tillgodose deras 
önskningar. Detta förstått genom det teoretiska perspektivet som tyder på en 
medvetenhet om att inlärning leder till en vidare utveckling och är ett viktigt skede i 
barnets liv. Den potentiella utvecklingszonen som barnet är i när det klarar av att göra 
något utan en vuxens stöd (Vygotskij, 1981), visar på vikten av stöttning men även att 
tillåta sig att stötta mindre så att barnet kan uppnå den potentiella utvecklingszonen. 
I praktiken i studiens kontext är tiden då barnet inte är i behov av lika mycket stöttning 
under stor del av arbetet med estetiska uttrycksformer. Pedagogers stöttning av estetik 
kan vi se genom att de använder sig av de olika estetiska uttrycksformerna både inom- 
och utomhus. Det finns ingen gräns för vad som är inne- eller uteaktivitet, utan all 
form av estetik, menar de, kan användas i princip var och när som helst i förskolan. 
Detta tyder på att pedagoger har en medvetenhet om att det egentligen inte finns 
någon begränsning av när eller var de estetiska uttrycksformerna kan arbetas med. 
 
Utifrån förskolepedagogers sätt att stötta barnen i arbetet med estetiska 
uttrycksformer har vi sett att de vill bli bättre på vad de gör för att kunna bygga på sin 
kunskap som tillgodoser barnen och dess intressen. Kompetensutveckling och mötet 
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med andra är sådant som ligger till grund för hur de kan arbeta mer med barngruppen, 
vilket i sin tur leder till mer kunskap och mer stöttning – helt i linje med 
sociokulturella principer. Kupferberg (2009) skriver att vi ska lära oss av konstnärerna 
för att kunna arbeta med en pedagogik som bygger upp ett lärande på ett roligt och 
inspirerande sätt. Vårt resultat visade även att miljöer byts ut efter barnens uppkomna 
intressen och behov. Arbetet med estetiska uttrycksformer förändras och ska enligt oss 
förändras vidare. Genom vidareutbildning och en ständig iakttagelse av hur barnen är, 
blir förskolans verksamhet ständigt en avgörande process som ämnar stötta barnet på 
sin väg till kunskap och utveckling. Pramling Samuelssons m.fl. (2008) uttalande om 
att sinneserfarenheten är grunden för små barns lärande kan kopplas samman med 
det fenomenologiska perspektivet som menar att barn lär med hjälp av sina sinnen. 
För oss blir här pedagogers planering av estetiska aktiviteter extra viktigt där barn får 
möjlighet att se, höra, smaka, lukta och känna på olika material och tekniker. Det vill 
säga erfarandet om dessa. 
 
6 Diskussion 
I detta kapitel presenteras avsnitten resultatdiskussion, metoddiskussion, vår slutsats, 
denna studies relevans till förskollärarprofessionen och förslag på vidare forskning.  
 
6.1 Resultatdiskussion 
Vi har utifrån studiens syfte valt att dela in resultatdiskussionen utifrån de 
utmärkande kategorier som blivit synliga för oss utifrån resultatet. 
 
6.1.1 Pedagogers användning av estetiska uttrycksformer 
Under studiens gång har det blivit tydligt för oss att pedagogernas begränsande 
förmåga gällande de olika estetiska uttrycksformerna till barnen påverkar hur mycket 
de lär ut beroende på exempelvis vilken musik-pedagogisk grundsyn pedagogerna har 
(Ehrlin & Tivenius, 2017). Resultatet har givit oss en förståelse för att vissa pedagoger 
har en större kunskap om ett visst estetiskt område, vilket i sin tur påverkar barnen 
utbildningsmässigt. Granberg (2001) belyser vikten av pedagogers syn på skapande, 
det vill säga inställningen till och bemötandet av olika aktiviteter. I studien har det 
blivit tydligt att det finns begränsningar hos förskolepedagogerna som gör att de inte 
vågar uttrycka sig kring estetik. När informanterna uttrycker sig att de inte känner sig 
bekväma inom vissa estetiska områden eller erkänner att de inte har tillräckligt med 
kunskap, är det barnen som får den bristande kunskapen. Därför anser vi det viktigt 
att det finns en blandad kompott av kunskaper hos pedagoger. 
 

[…] this tells us something about the prejudices of general teachers as well as of music 
teachers with regard to what music is valuable for. It may also tell us something about 
teachers’ self-image with regard to their abilities in music education (Ehrlin & 
Tivenius, 2017). 

 
Bendroth Karlsson (2018) skriver om en studie där barnen fick besöka en örtagård, för 
att sedan använda den estetiska uttrycksformen bild för att uttrycka vad de sett, vilket 
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hon menar visar att estetik kan vidareutveckla kunskaper som barn redan besitter. 
Under våra intervjuer fick vi fram resultatet att pedagogerna lät barnens teckningar få 
vara en bas för vidare konstruktion, vilket i sin tur får barnet att utvecklas inom bild. 
Även om basen inte var densamma som Bendroth Karlssons (2018) blir det tydligt att 
de har ett tänk som går åt ett liknande håll. Att grunden kan ge mer än vad det var 
tänkt från början. I förhållande till Hildéns (2016) utvecklingsområden i förskolan 
framgår det i vårat resultat att pedagogerna använder sig av musik i verksamheten vad 
gäller begrepp som puls och tempo, men även att barnen får lyssna till olika sorters 
musik. Dock framgår det inte om de erbjuder tillräcklig variation på sånger som sjungs 
till exempel i samlingen. Överlag ser vi ändå att det krävs större variation i förskolan 
och mer utveckling av pedagogers kunskap inom de olika estetiska uttrycksformerna. 
Eriksson (2013) skriver att första steget för barns utveckling handlar om upprepning 
och träning av samma övning flera gånger, vilket vårat resultat också visar på. I vår 
studie framhöll informanterna att de försöker göra samma sak flera gånger för att 
sedan i ett nästa steg vidareutveckla aktiviteten så att barnens kunskap lättare ska 
fastna. 
 
6.1.2 Pedagogers syn på vikten av estetik 
Under vårat resultat har det framkommit att informanterna anser att uttrycksformer 
är något som vi har användning av i hela vårat liv. Eriksson (2013) skriver vidare, mer 
inriktat mot drama och fantasi, att det är en viktig kompetens i livet att kunna vara 
fantasifull och genom pedagogers förhållningssätt till barnen ges de verktyg att lösa 
problem och vara kreativa. Samtliga informanter konstaterar att det är viktigt med 
estetik och är överens om att de estetiska uttrycksformerna stödjer barns utveckling 
och lärande. I Allmänna råd från socialstyrelsen (1987:3) kan vi läsa att en viktig del 
utifrån barns utveckling är bild- och formskapande eftersom att det ger fysiska 
upplevelser och glädje. Resultatet visade att pedagoger har en viss okunskap om att 
tredimensionellt skapande hör till estetik som uttrycksform. Dock nämndes skapande 
med tredimensionella material, som exempelvis konstruktionsbyggen och  material 
som trolldeg och play-doh, utöver de tvådimensionella materialen med penslar, kritor, 
pennor, flytande färger och så vidare. Granberg (2001) belyser att bild och form avser 
skapande med både två- och tredimensionella material och skapande med linjer, 
färger och former. Tredimensionella material innefattar bland annat trolldeg och play-
doh, samt fasta material som trä, natur- och returmaterial (a.a.). Detta menar vi skulle 
behöva förtydligas för pedagoger i förskolan. 
 
Vi menar likt Bendroth Karlsson (2018) att betydelsen av pedagogers roll i förskolan 
är stor och vilken tro pedagoger har på barnets möjligheter spelar en betydande roll 
över vilken bild de har av sig själva. Det är av stor vikt att försöka möta och se varje 
barn efter dess individuella behov eftersom att alla barn är olika och behöver olika 
slags stöd och inlärningsmöjligheter. Vi anser att det är av betydelse att pedagoger 
vidgar sitt kunnande och sin förmåga att hantera material och verktyg, eftersom 
pedagogers känslor sprider sig till barnen och dess kännedom om olika materials 
möjligheter och begränsningar samt den teknik och de verktyg som behövs för att 
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bearbeta dem är av stor vikt för barns utveckling och lärande. Vårat resultat har visat 
att många av informanterna inte anser sig ha kunskaperna till detta fullt ut, vilket 
synliggör att vissa brister finns inom det estetiska arbetet i förskolan. Vi anser precis 
som Granberg (2001) att pedagoger måste ha kännedom om materialen för att kunna 
lära ut på bästa sätt. Granberg (2001) skriver att när pedagoger får allmänna frågor 
om skapande aktiviteter, väljer de flesta att berätta om målning med penslar och färger 
på papper. Under vårat resultat blev det tydligt att vi fick, likt Granbergs (2001) 
uttalande ovan, de flesta svaren riktade mot bild och skapande aktiviteter. Alla 
informanter gav dock fler alternativ på estetik, men majoritetens grundsyn lades på 
färg och bild. I vårat resultat har vi kunnat urskilja flertalet kopplingar mellan våra 
informanters och författares utsagor. 
 
6.1.3 Den estetiska verksamheten  
Resultatet visar att estetik ibland används som en metod för att lära barnen om annat, 
exempelvis bygg och konstruktion, teknik eller matematik. Detta kan ses som negativt, 
enligt Hildén (2016). Vi förstår Hildéns (2016) tanke, men ser det dock som något 
positivt ur den synvinkeln att man kan väva in en stor variation av lärande i en och 
samma aktivitet när man använder sig av estetik. Även Ekstrand och Janzon (1995) 
framhåller att exempelvis dramalek kan vara ett bra pedagogiskt hjälpmedel för att 
föra gruppen mot givna mål, till exempel lära sig klockan eller om olika yrken. 
Ekstrand och Janzon (1995), Eriksson (2013) och Pramling Samuelsson m.fl. (2008) 
är alla eniga om att de estetiska uttrycksformerna kan användas i nästan alla 
inlärningssammanhang, både som mål och medel. Detta gav även våra informanter 
exempel på att de arbetade med i barngruppen, som utgjorde en del av vårat resultat. 
Vi anser att det är främjande för barn i förskolan att pedagoger använder estetiken 
både som metod och medel, det vill säga som verktyg för att lära barnen om annat och 
för att lära om själva skapandet i sig, samtidigt som vi ser lärandet om det estetiska 
som en viktig del. Dock menar vi ändå att formen (det estetiska) är betydande och 
viktig för barns utveckling av andra lärandemål som finns beskrivna i förskolans 
läroplan. 
 
Utifrån det fenomenologiska perspektivet, framhålls orden och rörelsen som en 
integrering till varandra. Det går inte att endast lära genom att läsa eller bara genom 
att röra sig. Allt det mentala och fysiska hänger ihop, menar Hildén (2016). 
Informanterna till denna studie menar att nya intressen skapar en variation på 
aktiviteter, vilket i sin tur leder till att barnen får prova på vad de själva gillar. Detta 
tolkar vi vidare som ett recept på att de estetiska uttrycksformerna är nödvändiga 
eftersom de ger ett brett sortiment av möjliga lärprocesser för barns lärande. 
Hofvander Trulsson och Houmann (2015) skriver att barns musikaliska lärande 
påverkas av lärarens kunskaper och skolans arbete för musik. I denna studie har vi 
kunnat urskilja att informanternas kunskaper ser olika ut, vilket i sin tur hjälper eller 
stjälper barnet. Om den estetiska verksamheten skulle förbli likadan på alla förskolor, 
vet vi inte om det är positivt eller negativt. Likt vår studie visar skriver Hofvander 
Trulsson och Houmann (2015) att genom granskning saknar flertal lärare 
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kompetenser att kunna lära ut inom ämnet musik. De som blir lidande i detta fall är 
barnen, som i sin tur missar ett brett musicerat lärande. Vi tycker att vidareutbildning 
inom områden som pedagoger inte anser sig besitta till hundra procent är en viktig del 
att studera vidare kring. Lärandet är inte tillräckligt idag och om kompetenser saknas, 
vilket denna studies resultat och forskning visar på, behöver det ske en förändring som 
idag ligger utanför pedagogers professionsområde. Vi tror att de flesta pedagoger gör 
vad de kan, men det behöver göras mer för att barnen ska få de musikaliska 
kompetenserna som de har rätt till.  
 
Under vårat resultat finner vi svar som visar att den estetiska verksamheten byggs upp 
kring barnet och behovet som finns. Genom en föränderlig miljö, vilket intervjusvaren 
visar är en metod som används, kan barnens intressen styra hur den ska utformas. 
Genom ett kreativt lärande, ett experimenterande samt ett ständigt sökande blir läran 
som störst (Lin, 2010). I förskolans fall resulterar det i att den föränderliga miljön lever 
upp till ett sökande efter nya saker, ett experimenterande av gamla saker och ett 
ständigt lärande blir en följd till detta. Vi skulle önska en vidareutbildning som kan 
göra pedagoger medvetna om hur estetiska uttrycksformer mer eller mindre 
systematiskt kan användas i praktiken med förskolebarnen. Detta med syftet att 
pedagoger ska få en förståelse för varför de gör som de gör, hur de kan arbeta med de 
olika estetiska formerna med barnen och framförallt för att stödja pedagogers sätt att 
lära ut till barnen. 
 
6.1.4 Barnets användning av estetik 
Sotiropoulou-Zormpala (2012) skriver att hon lärde barnen alfabetet genom estetiska 
uttrycksformer vilket i vår mening tydligt visar på vikten av estetik. Att estetik kan 
användas till så mycket mer än vad det gör idag. Resultatet gav oss svaret att musik 
används som hjälpmedel för att lära barn om exempelvis alfabetet, detta för att 
informanterna menar att kunskapen fastnar bättre om barn sjunger in den. Detta är 
något som Sotiropoulou-Zormpala (2012) skriver under på med förklaringen att barns 
kunskaper befästs lättare om man sjunger istället för att endast formulera via ord. 
Detta menar vi belyser vikten av användandet av estetiken som helhet. 
 
Barn som får hjälp av vuxna eller andra personer med en högre kunskap, får ett 
bredare kunskapsområde vilket i sin tur leder till att de lär mer (Lim, 2007) vilket är 
något som kan knytas ihop med Vygotskij och det sociokulturella perspektivet. I 
resultatet framgår det att barnen får möjlighet till icke-styrda samlingar, vilket de 
sedan anser i sin tur leder till en främjade estetisk utveckling. Resultatet visade även 
att en fri miljö kan hjälpa barnet att utvecklas. Vi ser dock kritiskt på detta eftersom 
att fria aktiviteter kan understödja och stjälpa barnet, samtidigt som flertalet styrda 
aktiviteter också kan hämma. Hägglund och Fredin (2011) menar att dramaövningar 
kan skapa en kontrast av vilka barnen brukar vara. Den blyga kan bli tuffare eller det 
bråkiga lugnare. Frågan är dock om detta skulle vara resultatet om det var majoritet 
av fria samlingar? Vi tror istället att icke-styrda samlingar skulle ge de barn med en 
vanligtvis styrande roll, en mer framträdande roll och att de tysta barnen som oftast 
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inte väljer att ta plats därmed fortsätter att förhålla sig “osynliga”. Detta är fakta som 
vi baserar på tidigare erfarenheter. 
 
6.2 Slutsats 
Vi drar slutsatsen att förskollärare och barnskötare strävar efter att arbeta med och 
arbetar med estetiska uttrycksformer i verksamheten. Av resultatet som tydligt visar 
att estetik utgör en viktig del i förskolan drar vi slutsatsen att pedagogers syn på 
undervisning är avgörande för vad de egentligen lär ut och därmed vad barnen får 
möjlighet att ta till sig, det vill säga vilka förutsättningar barnen ges till skapande 
aktiviteter. Genom denna studie har vi fått en vidgad syn på och uppfattning om 
estetikens många varierande användningsområden. Studien visar en stor variation av 
de estetiska uttrycksformerna som används och vikten av att synliggöra alla barn, även 
de som annars lätt glöms bort av olika anledningar. 
 
6.3 Metoddiskussion 
Studien är förankrad i beprövad och godkänd metodologi, vilken är definierad 
med hög grad av noggrannhet enligt metod-kapitlets beskrivning. 
Forskningsfrågorna är koncist besvarade och tillvägagångssättet som lett fram 
till svaren är genomlysande beskriven. Vetenskapsrådets (2017) definition av de 
forskningsetiska kraven är uppfyllda och alla källor refererade. Pålitligheten och 
trovärdigheten kommer vi nedan att precisera med beskrivning av hur dessa 
sanningskriterier är uppfyllda. Metodval och genomförande anser vi har fungerat 
bra, men vid en större studie rekommenderar vi att ta in ett större utbud 
informanter. Avslutningsvis betraktar vi studien som korrekt genomförd. 
 
6.3.1 Pålitlighet och trovärdighet 
Vi hade i åtanke att välja verksamheter som tidigare var kända för oss för att öka 
trovärdigheten och pålitligheten av deras svar till studien. I vetenskapsrådet (2017) 
behandlas vikten av sanningsenligt och tillförlitligt material och framhåller att valet av 
metod är av avgörande betydelse för resultatets värde och karaktär (Vetenskapsrådet, 
2017). För att hävda studiens validitet hänvisar vi till att den uppfyller de fyra 
tillförlitlighetskriterierna och till reflexiviteten som visar att vi genomfört studien med 
öppna sinnen och utan någon vilja att leda resultaten i någon bestämd riktning. De 
fyra delkriterierna för tillförlitlighet delas upp i; ”trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera” (Bryman, 2011 s. 354). 
 
Sanningskriterier 
Då resultaten i stort harmonierar med bakgrundslitteraturen är de rimliga. Därmed är 
rimlighetskriteriet uppfyllt. Svaren på de olika frågeställningarna är tydligt delar av en 
och samma helhet och konsekvent redovisade. Resultatet är formulerat på samma 
allmänna abstraktionsnivå som bakgrundslitteraturen och kan därmed möta denna, 
varför också korrespondenskriteriet är uppfyllt (Tivenius, 2015). Enligt Bryman (2011) 
och Tivenius (2015) är korrelation en bra en metod för att mäta olika samband på olika 
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slags variabler. I denna studie har våra informanter varit grunden till vår korrelation 
och resultatets index baseras på deras svar.  
 
6.3.2 Studiens relevans till förskollärarprofessionen 
Vi var från början förväntansfulla för vad vår studies resultat skulle komma att 
visa. Genom projektet har vi fått olika utsagor via intervjuer för hur 
förskolepersonal arbetar med och ser på vikten av estetiska uttrycksformer i 
verksamheten med barngruppen. Under studiens gång har vi mött nya begrepp 
och innebörder för estetiska uttrycksformer, även om vi varit relativt inlästa på 
området tidigare så har vi fått en vidgad syn på vad estetik omfattar. Vidare har 
vi varit öppna för vad som kommit fram i studiens resultat. 

Denna studie har visat att estetiska uttrycksformer används i förskolan på olika sätt. 
Studiens resultat har visat att estetik är en viktig del i förskolan och utifrån 
förskolepedagogers olika syn på estetiken, används den olika mycket beroende på 
pedagoger och förskola. I studien har vi sett att det finns hinder för 
förskolepedagogerna, som handlar om att de inte vågar uttrycka sig kring estetik, 
vilket i sin tur resulterar i att användningen av estetik begränsas. I Ehrlin och Tivenius 
(2018) studie framgår det att barn får olika mycket musikundervisning beroende på 
vilken grundsyn läraren själv har. Detta speglar vikten av den estetiska-läran och dess 
relevans till förskollärarprofessionen. Förskollärare har en viktig roll och vår 
inställning och vår syn på skapande är en viktig del i förskolans värld (Granberg, 
2001). 
 
6.4 Förslag på vidare forskning 
I framtiden tänker vi att ett förslag på vidare forskning skulle kunna handla om 
jämförelsen mellan barnskötare och förskollärare och/eller skillnaden mellan 
förskolor i olika kommuner. En intressant frågeställning handlar om hur förskolor 
skiljer sig åt i Sverige från norr till söder och om vissa kommuner mer eller mindre 
använder sig av estetiska uttrycksformer. Skiljer det sig åt? På vilket sätt? Ju mer vi 
funderat kring skapande och desto mer litteratur vi läst har vår syn blivit bredare för 
vad som räknas in i skapande verksamhet. Genom diskussion med varandra och andra 
pedagoger har vi förstått att estetik är så mycket mer.  
Idag anser vi att estetiska uttrycksformer borde användas i större utsträckning, 
eftersom vi idag vet genom forskning att estetik spelar stor roll för barns utveckling 
och lärande. Vi önskar i framtiden att förskolepersonal blir mer pålästa om vad estetik 
omfattar och innebär för barnen och barngruppen, med syftet att vi tror att det skulle 
resultera i en bredare användning. 
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Bilaga 1  
 
Frågor till intervjun 
 

1. Hur används estetiska uttrycksformer i barngruppen? Ge exempel. 
 

2. Hur ser ni på vikten av barns användning av estetik i förskolan?  
 

3. Vad har miljön för tillgänglighet utifrån estetiken? Ge exempel. 
 

4. Vilken möjlighet får barnen till användning av estetiska uttrycksformer i 
verksamheten? 

 
5. Hur anser ni att ni lever upp till läroplansmålen kring estetik? 

 
6.  Skulle du/ni vilja bli bättre på något? Vad skulle det isåfall vara? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 
Missivbrev 
  
Hej! 
  
Vi heter Felicia Bergkvist och Caroline Sjögren och läser termin sju på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola. 
Vi har nu kommit till slutet av vår utbildning och håller på att skriva vårt självständiga 
arbete där vi har valt att fokusera på barns användning av estetiska uttrycksformer i 
förskolan och hur förskolläraren kan stödja barns användning av estetiska 
uttrycksformer i förskolan. 
  
Med denna studie vill vi fördjupa kunskapen om hur estetiska uttrycksformer används 
med barn i förskolan och hur ni som förskolepersonal ser på vikten av barns 
användning av estetik och även hur miljön och dess inflytande påverkar barnen och 
hur ni stöttar barns utveckling inom det estetiska. 
  
Vi tänker genomföra intervjuer av 8 pedagoger (4 förskollärare och 4 barnskötare) 
som arbetar i förskolans verksamhet, men innan intervjuerna kommer vi att informera 
er om våra etiska aspekter för att ni som medverkar ska få reda på hur vi förhåller oss 
till er som informanter. Ni kommer att bli tillfrågade angående intervjuerna och 
medverkan är helt frivillig. Vi kommer inte att spela in er utan godkännande och ni 
har all rätt att när ni vill avbryta intervjun, vilket ligger till grund för samtyckeskravet. 
Vi kommer även att hålla er anonyma, både vad gäller namn och förskola, vilket hör 
till konfidentialitetskravet. Intervjun beräknas att ta max 60 minuter. 
 
Vårt självständiga arbete kommer att presenteras på databasen DiVA, och vi kan 
självklart vidarebefordra den till er om ni skulle vilja det när den är färdigställd. 
  
Skulle ni ha några ytterligare frågor får ni gärna kontakta oss, vår handledare eller vår 
kursansvarige. 
  
Felicia Bergkvist - fbt15001@student.mdh.se. Telefon 0700-106388. 
Caroline Sjögren - csn16003@student.mdh.se. Telefon 076-0743268 
  
Vår handledare är Olle Tivenius – olle.tivenius@mdh.se.  Telefon 016-15 36 16 
Kursansvarig Jonas Nordmark – jonas.nordmark@mdh.se  


