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SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Annelie Stenström och Emma Hammar  

”För barn är språk också ljud, rörelse och bild” 

En kvalitativ studie om hur förskollärare och barnskötare arbetar för att öka 

barns kommunikativa förmåga med hjälp av estetiska uttrycksformer. 

”For children, language is also sound, motion and image” 

Årtal 2019 Antal sidor: 19 

_______________________________________________________ 

Syftet med denna föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur 
förskollärare och barnskötare på förskolor arbetar för att öka barns 
kommunikativa förmåga med hjälp av estetiska uttrycksformer. Genom en 
kvalitativ enkätundersökning med öppna frågor vill vi ta reda på hur 
förskollärare och barnskötare arbetar med estetiska uttrycksformer för att 
gynna barns kommunikativa förmåga. Deltagarna va överens om att estetiska 
uttrycksformer är ett bra verktyg för att utveckla barns kommunikativa 
förmåga. De var även överens om att estetiska uttrycksformer inte används i 
lika stor utsträckning som de skulle kunna göra. Vår slutsats är att det brister i 
kunskaperna inom ämnet hos förskollärare och barnskötare. Detta gör att de 
blir osäkra och estetiska uttrycksformer hamnar på sidan om. Utbildningar i 
olika slag är ett sätt att få mer kunskap inom ämnet. 
_____________________________________________________ 

Nyckelord: förskola, estetiska uttrycksformer, estetik, kommunikativa 

förmåga, språkutveckling 
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1 Inledning  

Innan vi sökte till förskollärarutbildningen var vår syn på förskolan en lekfull plats med 

mycket tid med barnen. Vi ville blanda estetiska uttrycksformer och lek för att gynna 

barns utveckling och lärande. Det vi inte visste var hur mycket administrativt arbete vi 

skulle komma i kontakt med i vår framtida yrkesroll som förskollärare.  

I läroplanen för förskolan framgår det att förskolan ska sträva efter att varje barn ska 

få möjligheten att uppleva olika estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2016). I en 

debattartikel påpekar Carlonberg (2018) att andra ämnen anses vara viktigare än de 

estetiska ämnena. Därför används estetiska uttrycksformer mindre och mindre i 

samhället och i förskolan. Däremot använder sig barnen av olika estetiska 

uttrycksformer när de målar, skapar, leker med mera (Pramling Samuelsson, Asplund 

Carlsson, Olsson, Pramling, & Wallerstedt, 2015), men det är oklart om i vilken grad 

förskollärare och barnskötare är medvetna om dess betydelse för barnen. Betydelsen 

av estetiska uttrycksformer är viktiga för barn i tidig ålder och kommer att vara fröet 

för barns konstnärliga aktiviteter. Barns fantasier och kreativitet stimuleras och genom 

detta utvecklas deras personlighet, känslor och värderingar. Samtidigt påverkas barns 

lärande, attityd och sinne dessutom indirekt (Yi-Haung, 2018).   

Under utbildningens gång har vi fått en annan syn på vad yrkesrollen handlar om. 

Utbildningen har gett oss mycket teori och vi lär oss hur vi själva, tillsammans med 

arbetslaget och förskolan kan utvecklas. Det vi ser en brist på i utbildningen är hur vi 

ska jobba praktiskt i förskolan. Under dessa tre och ett halvt år är det övervägande 

teoretiskt lärande och vi upplever att det praktiska arbetssättet inte har lika stort fokus. 

Visserligen hade vi 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där vi fick 

möjlighet att praktiskt arbeta med barnen, bland annat via lek och estetiska 

uttrycksformer. Mycket av vår tid under VFU såg vi och tog del av baksidan av vad 

yrkesrollen handlar om, det vill säga vardagsrutiner, möten, planering, 

dokumentation, utveckling med mera. Nu när vi snart är klara med vår utbildning har 

vi insett att vi behöver all denna teori för att kunna planera och utföra praktiska 

övningar med barnen. 

Utifrån tidigare erfarenheter har vi sett att förskollärare och barnskötare arbetar med 

estetiska uttrycksformer som ett verktyg till andra ämnesområden. Vi har även upplevt 

att bristande kunskap och avsaknad av verktyg och tid påverkar de pedagogiska 

förutsättningarna för användning av estetiska uttrycksformer. Vi anser att barns 

utveckling och lärande är ett stort område och föreliggande studie riktar in sig på 

barnets kommunikativa utveckling med hjälp av estetiska uttrycksformer. 
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1.1 Syfte och undersökningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare och 

barnskötare på förskolor beskriver hur de arbetar för att öka barns kommunikativa 

förmåga med hjälp av estetiska uttrycksformer. 

Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta undersökningsfrågor: 

1. Hur beskriver förskollärare och barnskötare att de arbetar på förskolor med 

estetiska uttrycksformer för att gynna barns kommunikativa förmåga? 

2. Vilken medvetenhet framkommer hos förskollärare och barnskötare om att 

estetiska uttrycksformer gynnar barns språkutveckling? 

Undersökningsfrågorna besvaras genom enkät med öppna frågor, tematisk 

databearbetning och utvecklingspsykologisk teori. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenterar vi först 2.1 Begrepp och definitioner, där vi presenterar 

tre begrepp som vi vill tydliggöra. I 2.2 Den skapande människan presenterar vi 

människans första kontakt med estetiska uttrycksformer. Sist presenterar vi 2.3 

Litteratur där vi behandlar litteratur som är lämpad för det valda ämnet. Vi har utgått 

från avhandlingar, vetenskaplig artikel och läromedelslitteratur. 

2.1 Begrepp och definitioner 

Estetiska uttrycksformer är aktiviteter där barnen får uttrycka sina tankar, idéer och 

erfarenheter genom lek, bild och form, musik, dans och rörelse samt drama. Estetiska 

uttrycksformer kan ge barn stöd och uppmuntran till att öka sin självkänsla och mod 

till att uttrycka sig (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

Estetik betyder idéer, läror och filosofiska inriktningar inom det estetiska området. 

Estetik har haft olika betydelser genom åren och kopplas även ihop med 

sinneserfarenhet för att förstå sig på verkligheten (Grahn, 2005).  

Kommunikativ förmåga är att med ord och handling kommunicera och samspela med 

andra i olika situationer som uppstår (Skolverket, 2016). 

2.2 Den skapande människan 

”Barn lär med kroppen” (s.14) skriver Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 

Olsson, Pramling och Wallerstedt (2015), vilket innebär att barnens grund till lärande 

är genom deras sinnen. När barnen får se, höra, känna, lukta och smaka kan de vidga 
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förståelsen för det de stöter på. Estetiska uttrycksformer ger barnen den möjligheten 

då de ofta behöver använda sina sinnen för att använda dem.  

För att förstå vikten av estetiska uttrycksformer för barnet är det också viktigt att förstå 

hur kroppen och hjärnan fungerar. När barnet för första gången kommer i kontakt med 

estetiska uttrycksformer, är detta början på barnets resa som den skapande människan 

(Bjørkvold, 2005).  

Redan i moderns mage är rytmer, rörelser och ljud det första barnet kommer i kontakt 

med. Dessa tre musiska grundelement inpräglas i kroppens känselsinne långt innan 

födseln. Barnet reagerar på olika ljud i moderns mage och kan reagera på rörelser, 

exempelvis när modern lägger sig för att sova kan barnet reagera oroligt och börja 

sparka. Barnet har vant sig med att vaggas av kroppens rytmer och protesterar då när 

stillheten uppkommer i magen. Fysiska rörelser har en avgörande roll för  människans 

utveckling redan när den ligger i moderns mage. Genom nervbanor fortplantar 

moderns och fostrets rörelser som påverkar hjärnans funktionsduglighet och mognad 

(Bjørkvold, 2005). 

Det är inte bara ljud, rörelser och rytmer från utsidan av moderns kropp som barnet 

fångar upp när den ligger i magen. Vibrationer som kommer från fostervattnet 

påverkar hela barnkroppen och det blir till en total kroppslig upplevelse och barnet 

delar moderns olika sinnesstämningar. Barnet lär sig att förknippa sinnesstämningar 

med olika känslorelationer och språkinlärningen tar fart. Barnet börja lära sig 

modersmålet då det är moders röst de får kontakt med först. Det är inte moderns ord 

som barnet fångar upp utan det är moderns tonfall, klangfärg, tempo, rytm med mera 

(Bjørkvold, 2005). 

Redan i fosterstadiet läggs grunden för den kommunicerande människan och vi kan 

dra slutsatsen att ljud, rytm och rörelser är avgörande då den påverkar människan 

både fysiskt och psykiskt. Via en harmonisk, glädjefylld och stabil tid för barnet i 

magen läggs en grund till den psykiska hälsan ur ett livslångt utvecklingsperspektiv 

(Bjørkvold, 2005). 

2.3 Tidigare forskning och annan relevant litteratur 

I detta avsnitt har vi fördjupat oss i vad avhandlingar, vetenskapliga artiklar och övrig 

litteratur säger om utvalt ämne i föreliggande studie. Vi har organiserat avsnittet i sex 

underavsnitt som rubricerats utifrån karaktären på den information som litteraturen 

tillhandahållit, då detta är den mest ändamålsenliga strukturen för att ge läsaren en 

bild av fenomenets bakgrund. 

 

2.3.1 Estetiska uttrycksformer 

Estetiska uttrycksformer är grunden till mänsklig utveckling och en utgångspunkt i 

barnens liv. Skapandet hjälper barnen att bredda sin befintliga värld och ger en 

helhetsbild av omvärlden. De konstnärliga processerna ger möjlighet till att uttrycka 
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sitt eget liv på sin egen nivå (Yi-Haung, 2018). Assarsson (2015) skriver att elever och 

vuxna utvecklas gemensamt när de arbetar praktiskt och reflekterande med estetiska 

uttrycksformer. Förståelsen av andras världar ökar när människor samarbetar. 

Författaren menar att kunskapen får en helhetsbild vid användandet av människans 

alla sinnen.    

Det finns fyra basämnen som ingår i estetiska uttrycksformer, det är bild, musik, 

rörelse och drama. Grahn (2005) skriver om att dessa fyra basämnen har tre ben som 

handlar om teori, färdighet och konstnärliga uttryck. För att kunna arbeta med dessa 

behöver barn och vuxna våga släppa på sina gränser och testa på sådant som känns 

läskigt. Vuxna behöver ha kunskap och erfarenhet inom estetiska uttrycksformer för 

att våga ge barnen möjlighet att prova på olika basämnen. För att få en djupare 

förståelse behöver de vuxna som är intresserade att själv gå specialutbildning i de 

områden de har behov av och känner intresse för (Grahn, 2005). Assarsson (2015) 

skriver att det är nödvändigt att ständigt utveckla sig inom estetiska uttrycksformer i 

relation till förskolan. Författaren ser att estetiska uttrycksformer är upplevelser och 

möten som kopplas ihop med andra ämnesområden. 

Estetiska ämnen är värdefulla i lärsituationer. Grahn (2005) anger två anledningar. 

Den första är att alla lär sig olika och med hjälp av olika sinnen och uttrycksformer kan 

kunskapen bearbetas och bli förståelig för barnen. Den andra är att självförtroendet 

hos barn utvecklas eftersom det är processen, snarare än produkten inom estetisk 

verksamhet som räknas. Estetiska uttrycksformer handlar om det sociala samspelet 

där barnen kan träna på att arbeta tillsammans, vilket också bygger upp 

självförtroendet. Grahn (2005) skriver att med dessa två anledningar blir barnen mer 

harmoniska, och utvecklar sin sociala förmåga, vilket leder till att de hittar 

fritidsintressen som sedan hjälper samhället att blir bättre. 

2.3.2 Språkutveckling 

Estetiska uttrycksformer gynnar barnens språkutveckling då de får möjlighet att träna 

både det verbala och icke verbala språket. När barnen lär sig språket är det många 

områden de ska få kunskap om. Några är ord, ordets ljud, ordets böjning, ordens olika 

kombinationer. Barnen får lära sig hur de får kunskap av omvärlden genom språket. I 

takt med att barnet växer utvecklas deras språk, från att tala bara med enstaka ord till 

att lägga ihop flera ord till en mening. För att hjälpa barnen med deras utveckling 

behöver vuxna integrera, lyssna på barnen och följa upp vad barnet säger. Vuxna ska 

inte jämföra barnen i deras språkutveckling eftersom att barn har olika förutsättningar 

och lär sig olika (Håkansson G. , 2018). 

Barn har olika kommunikativa utvecklingsfaser, från spädbarnsperioden med 

mamman till en fullt utvecklad kommunikation med andra jämnåriga. Under 

spädbarnsperioden har barnet personligt förhållande med modern och kan inte 

uppfatta omvärlden. Vartefter barnet växer upp utvecklas barnets kommunikativa 

förmåga. I slutet på första levnadsåret har barnet utvecklats till en erfaren 

kommunikatör. Från och med andra levnadsåret börjar barn visa intresse för andra 
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jämnåriga. Barnen leker och umgås parallellt och leker med samma leksaker bredvid 

varandra. Barnen kommunicerar inte med varandra i direkt mening. I nästa fas börjar 

barnen leka med varandra, relationer byggs upp och ett kommunikativt samspel 

utvecklas. Två skilda världar har blivit en (Bjørkvold, 2005). 

Barn och ungdomars språkutveckling är olika. Barn växer upp i olika sociala och 

kulturella miljöer och har därmed olika förutsättningar för språkutveckling. En del 

barn ingår i en kultur där olika uttrycksformer såsom bild, dans, film, böcker och 

datorer är en självklar sak, medan andra barn känner sig främmande i sådana miljöer. 

Förskolans roll är att möta och bemöta alla olika grupper av barn för att på bästa sätt 

stödja deras språk-, tanke- och kunskapsutveckling (Bjar & Liberg, 2010). 

2.3.3 Kommunikationssätt 

Estetiska uttrycksformer hjälper barnen att lära sig kommunicera på flera sätt när de 

inte har tillräcklig kunskap inom det verbala språket. Lillemyr (2013) skriver att 

kommunikation är en ständigt skiftande, föränderlig och mångsidig process. 

Författaren skriver att kommunikation kan ses som två olika kommunikationssätt. 

Den första är genom verbala uttryck även kallad digital kommunikation. Den andra är 

icke-verbala uttryck som kroppsspråk och liknande, denna kallas för analog 

kommunikation.  

Ahlner Malmström (1991) skriver om fyra olika kommunikationssätt: kroppsspråk, 

talspråk, skriftspråk och bildspråket. Kroppsspråket är det första barnen lär sig och 

kan uttrycka sig genom innan verbala språket börjar ta fart. Barnen kommer sedan 

använda kroppsspråket för att uttrycka sig i lek, dans, musik och drama. Talspråket 

kommer sedan fram när barnet vill berätta och förtydliga det de vill berätta 

tillsammans med kroppsspråket. Bildspråket handlar om att barnen ska kunna testa 

på att genom bilder berätta deras tankar eller fantasier. Bildens innehåll är även fokus 

när de lär sig att bemästra skapandet (Ahlner Malmström, 1991). 

Talspråket och bildspråket arbetar barnen med tillsammans då de återberättar det de 

har ritat. Skriftspråket handlar om inte bara verbala språket utan även om språkets 

form. Språkövningar med ljud och stavelser, rim och ramsor, genom detta lär sig 

barnen former på orden de sedan ska lära sig att skriva. Dessa fyra delar av 

kommunikationen hänger ihop med varandra och hjälper barnen att på ett tydligare 

sätt kommunicera med omvärlden (Ahlner Malmström, 1991). 

2.3.4 Bild 

Assarsson (2015) skriver att konst, såsom bild utvecklar barns kreativitet. Den ska inte 

nödvändigtvis användas för att bli bättre i konst utan kan istället användas för att bli 

bättre i andra ämnen. Konsten kan ses som ett redskap som kan hjälpa barnet att hitta 

sin medfödda kreativitet. Författaren skriver att genom rätt undervisning kan även 

andra ämnen utveckla barns kreativitet. Barn har medfödda konstnärliga förmågor 

som behöver få växa fram. När en vuxen styr och instruerar barnet för mycket kan detta 
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bromsa barnet i sitt skapande och få motsatt effekt. Vuxna ska därför istället vara 

stödjande och därmed kan barnet växa och utvecklas (Assarsson, 2015). 

Skoog (1998) har i sin licentiatavhandling Hur arbetar förskollärare med bild? 

genomfört en studie på hur förskollärare arbetar med bild i förskolan. Författaren har 

kommit fram till att förskollärarna i studien använder sig av bilder för att stimulera 

barns minne och fantasi. Förskolläraren bestämmer vilket motiv och ställer 

utmanande frågor till barnen. Barnen får utifrån frågorna experimentera med färger 

och teknik på egen hand. Genom bildsamtal får barnen berätta om vad deras bilder 

föreställer. Syften är att barnen ska få träna sin kognitiva förmåga, genom frågorna ta 

fram minnesbilder och gestalta dem i bild (Skoog, 1998).   

Genom att få samtala om sina bilder får barnen träna på sin kommunikativa förmåga. 

Barnen behöver känna igen sig och kunna relatera till vad de ser på bilderna. Bilder 

med konkreta saker som  barnen känner igen inspirerar till samtal, därmed utvecklas 

ordförråd och begrepp (Lindö, 2009). 

2.3.5 Musik 

Att kunna kommunicera och skapa mening av ljud är betydelsefullt för inlärningen hos 

barnen. Dahlbäck (2017) tar upp i sin avhandling om likheter och skillnader mellan 

musik och det verbala språket. Musik och språket har rytmer och melodi som likheter, 

medan skillnaderna är att språket inte har tonhöjder eller puls, såsom musiken har. En 

annan skillnad som Dahlbäck (2017) tar upp är att språket inte förstås av andra om 

inte vi översätter den. Musiken däremot kan alla förstå och uppskatta oberoende på 

vilket språk man talar. Hjärnan utvecklar förbindelser mellan ljud och mening för att 

kunna kommunicera och samspela med andra individer. Estetiska uttrycksformer 

hjälper barnen med deras personlighetsutveckling, de får en möjlighet till att uttrycka 

både sina känslor och behov fritt. Via nya och olika material kan förskollärare och 

barnskötare stödja barnen i deras utveckling (Dahlbäck, 2017). 

Barn reagerar olika på ljud eftersom barn är olika känsliga. Barn som kommer att 

skapa ett musikintresse när de växer upp, är inte barn som har hög retningströskel till 

ljud, utan de som är känsligare för olika ljud. Barn som är känsliga mot ljud kommer 

med tiden finna de behagliga ljuden och därför skulle större delen av dessa barn bli 

mer musikintresserade. Barnen skulle skapa en auditiv förmåga, som är ett 

hörselminne för att göra omvärlden mer behaglig. När föräldrar sjunger, pratar, viskar 

och rör barnet skapas olika kommunikationsmönster mellan barnet och föräldern. De 

barn som får mer kärleksfulla ljud från vuxna är de som lättare skapar denna auditiva 

förmåga. Dessa barn utvecklar ett större musikintresse under uppväxten än de barn 

som inte får denna ljudmässiga stimulans hemifrån (Sundin, 1995). 

2.3.6 Drama och dans 

Dans och rörelse beskrivs som ett estetiskt ämne som bidrar till ett estetiskt 

förhållningssätt eller en estetisk upplevelse. Dans är en social aktivitet där barn lär 
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känna sig själv och varandra som individer och alla kan delta oavsett kropp eller fysiska 

förutsättningar. Dans  handlar om att lära känna sin kropp, att vara närvarande, att 

skapa med kroppen som medel, att våga bära, ta hand om och träna sin kropp, att 

medvetandegöra kroppsspråket och använda kroppen som ett instrument. Dansen i sig 

skärper och utvecklar alla sinnen och ger ökad kroppsmedvetenhet och 

kroppskännedom. Yngre barns dans utgår från lek, fantasi, glädje och lust (Lindqvist, 

2010). 

Barnen dramatiserar, spelar teater och dansar ofta i sina egna fria lekar. Därigenom 

kan de på ett fiktivt sätt forma sina tankar och känslor genom ett konstnärligt 

agerande. Kommunikationen och den konstnärliga friheten samspelar med varandra 

och barnet kan uttrycka sig på deras egna villkor. I dramatiseringen kan barnen gå in i 

en roll, vara på en annan plats och tid. Barnen kan använda sig av både det verbala och 

icke verbala språket för att processen ska gå vidare och bli meningsfullt för barnen. 

Barnen utövar estetiska uttrycksformer i grupp eller enskilt i leken. Det blir på barnens 

villkor och tillsammans med andra betrakta uttrycket för sitt inre liv. Barnen utvecklar 

sin förståelse för sitt känsloliv och lär sig kommunicera om sina känslor och tankar 

tillsammans med andra (Sternudd, 2000). 

Amein (2014) skriver att i leken undersöker och experimenterar barnen vilket är en 

metod för lärandet. Genom lek skapar barn sig en öppen inställning till kunskaper och 

färdigheter som ger dem ett meningsfullt lärande. Det barnen upplever skapar grunden 

till aktiv, personlig och meningsfull erfarenhet. Engagemanget i lärandet i anknytning 

till fantasi och kreativitet vidgar barns perspektiv för nya kunskaper (Amein, 2014). 

3 Teoretiskt perspektiv 

Studien utgår från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv såsom det är artikulerat av 

Jean Piaget (Halldén, 2011). 

Utvecklingspsykologin handlar generellt om att utgå ifrån alla individers egna 

utvecklingsfaser. Med förankring i underavsnitt  2.3.6 Musik utvecklar barn sin 

auditiva förmåga snabbare om de fått mycket kärleksfulla ljud med sig hemifrån, 

exempelvis föräldrar som sjunger, pratar, viskar och rör barnet. Detta gör att dessa 

barn har utvecklats snabbare inom musiken än andra barn som ännu inte har utvecklat 

sin auditiva förmåga. Samma sak gäller andra estetiska uttrycksformer. Beroende på 

hur mycket skapande barnen får möjlighet till hemma har de kommit olika långt i sin 

skapandeprocess.  

Utvecklingspsykologisk teori bygger på att människor har ett behov att förstå sin 

omvärld. Teorin utgår från barns förmåga till problemlösning och förmågan att 

utveckla en förståelse (Lillemyr, 2013). Utan förståelse för varför saker runt om dem 

händer upplever de en mental obalans. När människan ska få en helhetsbild över 

omvärlden måste gamla erfarenheter anpassas till nya, vilket kan ske på två sätt. 
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Assimilation är det sätt då nya erfarenheter kan läggas till gamla erfarenheter utan att 

kunskaper behöver förändras. Ackommodation är när människan tar in nya 

erfarenheter måste gammal kunskap struktureras för att få en sammanhängande 

förklaring. Nya erfarenheter får vi genom nyfikenheten som är viktig för individens 

utveckling och intelligens (Halldén, 2011). 

En viktig utgångspunkt i utvecklingspsykologin är intersubjektiva perspektivet. Det 

handlar om hjärnans utveckling i mötet med en annan individ. Intersubjektiva 

perspektivet är en beskrivning på de processer som blir mellan barnet i tidig ålder och 

föräldern. Hur känslomässiga dialoger och minnen skapas vid interaktionen med en 

annan individ. Barnet läser av och utvecklar en förståelse för den andra människan 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

4 Metod 

I detta kapitel behandlar vi det som har med metod att göra. I första avsnittet 

presenterar vi 4.1 Metodologi, där vi presenterar våra metodval med vägledning av 

metodlitteratur. Under rubriken 4.2 Genomförande, presenteras studiens 

operationalisering i det sista avsnittet 4.3 Etiska övervägande, presenteras 

behandlingen av etiken i studien.  

4.1 Metodologi - Enkät med öppna frågor 

Utifrån studiens syfte och frågeställning bedömde vi enkät med öppna frågor vara rätt 

datainsamlingsmetod för oss till denna undersökning eftersom våra forskningsfrågor 

är av typisk kvalitativ natur. Vi valde att göra en kvalitativ enkät istället för en 

kvantitativ eftersom vi ville få djupare och utförligare svar (Bryman, 2018). Vid 

kvalitativ enkät kan respondenten tolka och besvara frågorna utifrån deras egna 

erfarenheter och kunskap (Trost & Hultåker, 2016). En kvantitativ studie ger mer 

statistiska svar. I kvalitativa studier är det vanligare att göra intervju som 

datainsamlingsmetod men vi valde enkät med öppna frågor för vi ville få en bredare 

spridning på förskolor i Sverige. Intervjuer utförs ofta på ett litet antal personer medan 

enkäter kan få bredare spridning (Bryman, 2018).  

Eftersom vi ville få en bredare spridning valde vi att skapa en enkät med hjälp av 

Google formulär som vi hämtade på internet. Vi skapade enkätfrågorna utifrån våra 

undersökningsfrågor. Efter vi hade bestämt oss för vilka enkätfrågor (Bilaga 2) vi skulle 

använda bad vi en klasskamrat att läsa enkäten för att se om frågorna var lätta att förstå 

och besvara. Därigenom får vi någon som ser våra frågor med nya ögon. Därmed kunde 

vi se om frågorna är begripliga för någon annan som inte är insatt i området. I och med 

att enkätfrågorna inte läses upp av en intervjuare som formulerar frågorna behöver 

frågorna vara lätta att förstå och framför allt vara lätta att besvara (Bryman, 2018). I 

Google formulär kan enkäter skapas utifrån de frågor vi skapade. 
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Vi valde Google formulär för att underlätta för respondenten att svara på frågorna. 

Respondenten kan besvara enkäten i sin egen takt och på de frågor de vill. Eftersom 

enkäten besvaras via internet behövde inte respondenten sända tillbaka sitt svar till 

oss via mail eller per post (Bryman, 2018). Enkäten länkade vi på Facebook i gruppen 

Förskolan.se för att få en bredare spridning.  

4.2 Genomförande 

För att få svar på hur förskollärare och barnskötare arbetar med estetiska 

uttrycksformer behövde vi först se vilka estetiska uttrycksformer förskollärare och 

barnskötare använder sig av. I detta avsnitt går vi igenom hur vi har gått tillväga under 

studien. Vi presenterar i fyra underavsnitt hur vi har valt urvalet, hur datainsamlingen 

har gått till, bearbetningen av data och tolkning av empirin. 

4.2.1 Urval 

Urvalet i föreliggande studie var riktat främst till förskollärare och barnskötare som 

arbetar aktivt i förskolan. Då vi inte fick det antal svar vi förväntat oss valde vi att 

använda svar även från personer som inte är utbildade förskollärare eller barnskötare 

men som arbetar i förskolan. Vi ansåg att dessa personer kunde ha erfarenheter kring 

vårt ämnesval som kunde tillföra något till vår studie. Vi gjorde detta urval för att få en 

sanningsenlig överblick över hur personalen aktivt arbetar med valda ämnet på 

förskolor (Trost & Hultåker, 2016). Vi ville nå ut till förskollärare och barnskötare som 

arbetar inom förskolan i Sverige och därför valde vi att skapa en enkät via Google 

formulär. För att enkäten skulle skickas till rätt yrkesprofession la vi upp en länk och 

missivbrevet i facebookgruppen Förskolan.se. Sammanlagt var det 11 deltagare som 

besvarade enkäten. Vår enkät innehöll tolv frågor. De sex första frågorna var 

bakgrundsrelaterade, dessa frågor är inte relevanta i studien. Syftet med 

bakgrundsfrågorna är för eget intresse där vi kunde se vilken spridning det blev på 

deltagandet. Resterande var riktade ämnesfrågor, där svaren vi fick in var olika långa. 

4.2.2 Datainsamling 

Vi använde oss av enkät med öppna frågor som datainsamlingsmetod. Frågornas 

utformning är neutral för att kunna besvaras av alla, och vi valde ledande frågor för att 

få svar på utvalda ämnet. Ämnesfrågorna är utformade för att kunna besvara våra 

undersökningsfrågor. Beroende på hur förskollärarna och barnskötarna svarar på hur 

de arbetar med estetiska uttrycksformer framkommer det vilken medvetenhet de har i 

arbetet (Bryman, 2018). Vi la ut enkäten på internet och efter sista svarsdag för 

deltagandet började vi med vår databearbetning. 

4.2.3 Databearbetning 

Vid databearbetningen läste vi igenom varje enskilt svar på enkäten. Vi jämförde 

svaren fråga för fråga med varandra för att kunna hitta nyckelord och skapa olika 

teman. Därefter letade vi efter likheter och skillnader för att hitta mönster i svaren. Vid 

sorteringen formade sig datan i fyra kategorier, Stötta och bekräfta, Intresse och 
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kunskap, Synliggörande samt Utveckling. Vi läste igenom varje kategori för att se om 

underavsnitten stämde överens med svaren. Därefter granskade vi avsnittet med vårt 

valda perspektiv i bakhuvudet. Vid upprepad läsning av avsnittet växte en helhetsbild 

fram. Dessa helhetsbilder beskrevs, illustrerade med signifikanta utsagor, i avsnitt 5.1 

Empiri, och utgör den empiri som vi sedan tog vidare till nästa steg.  

Nedanstående exempel visar hur en av kategorierna, Stötta och bekräfta, har bildats.  

 ”Arbetar med bildskapande för att gynna barns språkutveckling genom att 

sätta ord på det barnen gör.” 

 ”Att alltid stötta barnen i deras språkutveckling. Hjälpa dem att sätta ord på 

vad de vill eller vill få fram. Bekräfta och uppmuntra språk i framförallt leken.” 

Citaten visar hur vi har fått fram nyckelord, här fetstilta. Vi kunde utläsa samma 

nyckelord i flera av svaren. Dessa sammanställdes till en kategori och underavsnittets 

namn tog form. Vi använde oss konsekvent av samma metod för att identifiera övriga 

kategorier. 

4.2.4 Tolkning av empirin 

Vi har tolkat, förstått och tilldelat mening åt empirin med stöd av 

utvecklingspsykologisk teori. Empirin består av fyra kategorier som vardera 

presenterar den sorterade datamängden vi fått från deltagarna. Empirin, tolkad genom 

utvecklingspsykologisk teori besvarar våra undersökningsfrågor. 

4.3 Etiska övervägande 

Till denna undersökning valde vi att göra enkät med öppna frågor, i och med det 

behövde vi skicka med ett missivbrev (Bilaga 1). Utöver syftet med denna studie 

informerade vi i missivbrevet att vi tar hänsyn till de etiska principerna. De etiska 

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Nedan går vi in på varje princip där vi 

beskriver hur vi har tagit hänsyn till de olika kraven i missivbrevet.  

Informationskravet innebär att förmedla till undersökningsdeltagarna om vad 

föreliggande studie handlar om (Vetenskapsrådet, 2002). Vi började vårt missivbrev 

med att informera om att vi är två studenter som läser till förskollärare och ska skriva 

vårt självständiga arbete. I missivbrevet angav vi studiens syfte och varför vi har valt 

detta område. Vi har delgett undersökningsdeltagarna om enkätens utformning i antal 

frågor och tid för genomförande och var enkäten kommer att publiceras. I missivbrevet 

skrev vi att deltagandet är frivilligt och vart deltagarna kunde vända sig vid frågor och 

funderingar. Till sist informerade vi om att när examensarbetet är godkänt kommer 

det att publiceras på Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).  
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ge sitt samtycke till att delta i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet informerade vi att 

deltagandet är frivilligt och anonymt. Genom att göra en enkät har deltagarna 

valmöjligheten att välja vilka frågor de vill besvara. De kunde även avbryta sitt 

deltagande. Det är endast de som skickar enkäten vidare till oss som vi tagit del av och 

vi kan inte se var dessa enkäter skickats ifrån.   

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna är anonyma och informationen som 

samlas in kommer endast vi att ta del av (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet 

informerades om att deltagandet i undersökning är frivilligt och deltagarna kommer 

att vara anonyma. I vårt redovisade resultat av enkäten kommer inte deltagarna kunna 

identifieras. Vi kommer inte att benämna varken kön, ålder eller vilken kommun de 

arbetar i. Vi har informerat om att när examensarbetet är godkänt kommer insamlad 

information att raderas.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in från deltagarna endast 

kommer att användas i denna undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet 

har vi informerat om att uppgifterna vi samlar in kommer endast att användas i denna 

studie och att informationen kommer att raderas efter examensarbetets godkännande. 

5 Resultat 

Detta kapitel har tre avsnitt. Det första avsnittet är 5.1 Empiri, där redovisar vi en 

sammanställning av de elva olika deltagarnas uppfattningar som framkom i enkäterna. 

Vi presenterar empirin i fyra underavsnitt. Därefter kommer 5.2 Tolkning, i vilket vi 

med stöd av utvecklingspsykologisk teori försöker först och förklara empirin på ett 

sammanhängande sätt för att besvara våra undersökningsfrågor. Sista avsnittet är 5.3 

Resultatsammanfattning, där vi sammanfattar resultatet för att ta med oss till 

resultatdiskussion. 

5.1 Empiri 

I detta avsnitt redovisar vi vår empiri som utgörs av fyra kategorier, Stötta och 

bekräfta, Intresse och kunskap, Synliggörande samt Utveckling. Rubrikerna speglar 

det som är centralt för respektive kategori.  

5.1.1 Stötta och bekräfta 

Musik, dans och drama förekommer allmänt men det är bildskapandet som i första 

hand står i fokus när det gäller barns kommunikativa förmåga. 

Arbetar med bildskapande för att gynna barns språkutveckling genom att sätta ord på det barnen 

gör. Jag gör det även genom att fokusera på exempelvis färgblandningar och utmana barnens 

begreppsutveckling genom att visa på hur färger blandas och sätta ord på dem.  
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Uttrycket ”sätta ord på” handlar om att barnen ska förklara och reflektera över vad de 

har gjort inom sitt bildskapande. Barnen ska förklara sitt alster för de andra barnen 

och de vuxna, vilket gör att förskollärare och barnskötare stöttar och uppmuntrar 

barnen i deras språkutveckling. 

Att alltid stötta barnen i deras språkutveckling. Hjälpa dem att sätta ord på vad de vill eller vill få 

fram. Bekräfta och uppmuntra språk i framförallt leken. Drama, sång, musik, rörelse, skapande- 

genom att ha ett genomtänkt språkutvecklande arbetssätt utvecklas och utmanas barnen 

ytterligare i de estetiska uttrycksformerna. 

Språkutvecklingen handlar inte bara om det verbala språket utan även om 

kroppsspråket. Barnen behöver utvecklas och utmanas i sina kommunikationsverktyg. 

Rörelse till musik där barnen kan uttrycka sig med sitt kroppsspråk etc. Olika lekar där kroppen 

och språket är kommunikationsverktyg, sinnesintryck leder till rörelseuttryck. 

Estetiska uttrycksformer är en gemenskap där barnen får socialt samspel och lärdom 

av varandra. 

Jag kan även se att barn-barn lär sig av varandra genom det sociala samspelet som sker då barnen 

skapar tillsammans. 

5.1.2 Intresse och kunskap 

Kunskap och intresset hos förskollärarna och barnskötarna är en viktig del i utförandet 

av estetiska uttrycksformer. Finns inget intresse hos förskollärare och barnskötare kan 

detta påverka intresset för estetiska uttrycksformer hos barnen. 

Det egna intresset som pedagog. Jag har nästan noll intresse för drama, då begränsas man i vad 

man erbjuder barnen. Medans dem får mycket annat som man brinner mer för. 

Finns intresset kan förskollärarna och barnskötarna erbjuda barnen olika variationer 

inom estetiska uttrycksformer och därmed kan barnen utmanas och deras 

självförtroende ökar när de lyckas. 

Alla uttrycksformer är bra. Finns egentligen inga nackdelar. Barnen får möjlighet att fantisera, 

uppleva, testa och utmana sig själva. Barnen  ökar sitt självförtroende när de lyckas och de tycker 

det är roligt.  

Tidigare erfarenheter har också betydelse när förskollärarna och barnskötarna ska 

arbeta med estetiska uttrycksformer. 

Inga svårigheter. Jag är konstnär sedan tidigare och har mycket kännedom om tekniker och 

material. 

Det underlättar att ha kännedom om material när det gäller att planera och utföra 

aktiviteter. Med brist på kunskap kan det ta längre tid att förbereda material och 

anpassa det till barnen och deras intresse. 
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Att jag själv inte känner mig trygg med materialet. Tid att ta hand om material och erbjuda på 

tilltalande sätt. 

5.1.3 Synliggörande 

För att synliggöra barns kommunikativa förmåga dokumenterar förskollärarna och 

barnskötarna  barnen i deras skapande. 

Vi reflekterar kring filmer tillsammans i hela arbetslaget som visar barns skapande. Vi reflekterar 

bland annat kring barns språkande och sociala samspel. Synliggörs till föräldrar genom veckobrev 

samt utv. samtal 

Det som synliggörs i olika dokumentationer är barns språkanvändning och sociala 

samspel. Den dokumentation förskollärarna och barnskötarna samlar in förmedlas till 

vårdnadshavare på olika sätt. 

5.1.4 Utveckling 

Förskollärarna och barnskötarna som har varit på fortbildning inom estetiska 

uttrycksformer upplevde att huvudsyftet handlade om estetiska uttrycksformer och 

inte språkutveckling. 

Kring estetiska uttrycksformer ja. Och de gynnar språkutvecklingen men jag vet inte om det är 

huvudsyftet med kompetensutvecklingen.  

Det finns olika sätt att fortbilda sig på, nätverksutbildning, självutbildning och 

utbildning från arbetsgivaren. Olika projekt med barnen på förskolan kan också ses 

som en utbildning. Där kan förskollärarna och barnskötarna få hjälp att lära sig hur de 

ska arbeta med olika material tillsammans med barnen. 

Vi har under senaste månaderna fått möjlighet att delta i ett projekt som går ut på att vi får besök 

av dramapedagoger som utifrån olika böcker som vi läst dramatiserar bok innehållet tillsammans 

med barnen.  

Kunskapsnivån och intresset ser olika ut hos förskollärarna och barnskötarna. Vissa 

har högre utbildning inom ämnet medan andra inte är lika bekväma med alla estetiska 

uttrycksformer. 

Känns fel att skriva nej. Men jag känner att det är helt ok att inte vara helt bekväm med vissa 

estetiska uttrycksformer. 

Alla behöver inte ha kunskap och intresset inom alla estetiska uttrycksformer men ju 

mer kunskap det finns inom ämnet desto mer kan barnen bli erbjudna. 

Vi behöver kunna mer så att barnen får det de har rätt till. Att uttrycka sig på olika sätt - det är 

demokrati på riktigt, i varje fall en viktig del. Det ska inte bero på personalens intressen utan det 

är barnens rättigheter, hela dagen, varje dag! 

Med kunskap lär sig förskollärarna och barnskötarna att använda estetiska 

uttrycksformer som ett mål istället för verktyg. 
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Att kanske få mera kunskap om vikten av dessa uttrycksformer eftersom det är viktigt att förstå 

att estetik är ett sätt att arbeta som i sig är viktigt, inte bara som ett verktyg för att uppnå andra 

sekundära målsättningar. 

5.2 Resultatsammanfattning 

Utifrån vår empiri har vi data genererat fyra kategorier, Stötta och bekräfta, Intresse 

och kunskap, Synliggörande och Utveckling. Kategorierna tolkades utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv varvid undersökningsfrågorna besvarades. Första 

undersökningsfrågan besvarades direkt utifrån empirin medan den andra 

undersökningsfrågan besvaras bäst tillsammans med första undersökningsfrågan.  

Resultatet visar att förskollärare och barnskötare stöttar och bekräftar barnen i deras 

utförande av estetiska uttrycksformer. Med hjälp av barns kommunikationsverktyg 

hjälper förskollärarna och barnskötarna barnen att sätta ord på vad de gör.  

I det sociala samspelet mellan barn eller mellan barn och vuxna utbyts erfarenheter 

och kunskaper vilket gör att barnens självförtroende utvecklas. Förskollärare och 

barnskötare behöver ha kunskap inom området för att kunna erbjuda dem variationer 

av estetiska uttrycksformer. Detta har förskollärare och barnskötare ofta med sig från 

tidigare erfarenheter och utbildningar.  

Förskollärare och barnskötare behöver ständigt utveckla sig inom ämnet. De behöver 

hitta barns styrkor och utgå ifrån dem i sitt arbete. Vartefter styrkor hittas kan 

förskollärare och barnskötare utmana barnen. Därefter kan ny kunskap läggas till på 

befintlig kunskap. Gammal kunskap behöver struktureras för att få en förståelse och 

nya erfarenheter skapas genom nyfikenhet, som är viktig för individens utveckling och 

intelligens. 

5.3 Tolkning av empiri 

I detta avsnitt tolkar vi empirin i belysning av utvecklingspsykologisk teori som 

beskrivs i kapitel 3, utvecklingspsykologisk perspektiv. I vår studie lyfter vi särskilt 

begreppen assimilation och ackommodation. Den första delen assimilation, är mest 

tillämpad för att besvara den första undersökningsfrågan, vilket sker i 5.2.1 

Arbetssätt. Den andra delen är ackommodation, vilken är mest användbar för att 

kunna besvara undersökningsfråga två, vilket redovisas i 5.2.2 Medvetenhet. De fyra 

kategorierna i empirin visar att deltagarnas kunskapsnivåer inom valda ämnet har 

betydelse för att erbjuda barnen valmöjligheterna inom estetiska uttrycksformer. Vid 

aktivt arbete inom förskolan med daglig kontakt med barn kan man utifrån barnens 

förutsättningar och kunskaper arbeta med estetiska uttrycksformer. 

5.3.1 Arbetssätt 

Föreliggande studies första undersökningsfråga lyder: ”Hur arbetar förskollärare och 

barnskötare på förskolor med estetiska uttrycksformer för att gynna barns 
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kommunikativa förmåga?” Empirin beskriver arbetssätt som förskollärare och 

barnskötare kan ha inom det valda ämnet. I empirin blir det tydligt att förskollärarna 

och barnskötarna i denna studie arbetar med de fyra typerna av estetiska 

uttrycksformer. Musik, dans, drama och bild ger barnen olika kommunikativa 

möjligheter. Bildskapandet är det som framträder mest i kategorin, då barnen får 

möjlighet att sätt ord på sina alster. Förskollärare och barnskötare stöttar barnen för 

att deras verbala språk ska utvecklas. Utifrån förskollärarnas och barnskötarnas 

arbetssätt blir utvecklingspsykologiska perspektivet synligt, eftersom de utgår ifrån 

barns befintliga kunskapsnivå (Halldén, 2011). 

När barn skapar utgår de från sina kunskaper och erfarenheter. Barn kan inte arbeta 

med det de inte vet. Exempel, vet inte barn hur en katt ser ut kan de inte heller rita en. 

Barnen utgår ifrån sina känslomässiga erfarenheter och det blir mer detaljer när barn 

återskapar det de har upplevt. När barnen sedan talar om sina alster återberättar de 

utifrån sin kunskapsnivå (Ahlner Malmström, 1991). Förskollärarna och barnskötarna 

i denna studie finns till hands och kan ge barnen nya erfarenheter utan att tidigare 

kunskaper behöver förändras. Assimilation som är en del av utvecklingspsykologisk 

teori handlar om detta då barnen utgår ifrån deras egen utvecklingsnivå. Den nya 

erfarenheten barnen tar till sig kan de lägga till i sitt förråd utan att utveckla det de 

tidigare vet (Halldén, 2011). 

För att få en helhetssyn på omvärlden behöver barn integreras med andra individer. I 

estetiska uttrycksformer får barnen utveckla sitt kroppsspråk i det sociala samspelet 

med andra (Halldén, 2011). För att kunna använda sig av estetiska uttrycksformer 

behöver intresset och förkunskaper finnas hos förskollärare och barnskötare 

(Bjørkvold, 2005). I empirin framgår vikten av att erfarenheter har betydelse för att 

kunna ge barn variationer för att arbeta inom ämnet. I empirin framkom det att 

förskollärarna och barnskötarna vill fortbilda sig inom estetiska uttrycksformer. Detta 

för att kunna erbjuda barnen mer möjligheter utifrån egna kunskapsnivåer.  

Förskollärarna och barnskötarna i denna studie dokumenterar sitt arbete med 

estetiska uttrycksformer kontra barns kommunikativa förmåga. Deltagarna använder 

dokumentation för att kunna följa barnen i deras utveckling. Dokumentation kan vara 

en hjälp för barnen att återberätta deras erfarenheter, tankar och upplevelser till 

vårdnadshavarna (Ahlner Malmström, 1991). 

5.3.2 Medvetenhet 

Studiens andra undersökningsfråga lyder: ”Vilken medvetenhet finns det hos 

förskollärare och barnskötare om att estetiska uttrycksformer gynnar barns 

språkutveckling?” För att kunna arbeta med estetiska uttrycksformer behöver 

förskollärare och barnskötare ha en medvetenhet och kunskap inom det valda ämnet 

(Sundin, 1995). I empirin framgår det att förskollärarna och barnskötarna arbetar med 

estetiska uttrycksformer men det är inte alla som har medvetenhet att koppla ihop det 

med kommunikativa förmågan. Erfarenhet och kunskap är behövlig för att kunna 

bemöta barnen i deras egna kunskapsnivåer (Sundin, 1995). Förskollärarna och 
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barnskötarna i studien uttrycker sig att fortbildning behövs för att de ska få en djupare 

förståelse för det arbete de gör med barnen. 

I empirin blir medvetenheten tydlig på hur det arbetas med estetiska uttrycksformer. 

När förskollärarna och barnskötarna pratar med barnen om deras skapelser blir 

förståelsen för var barnen ligger i deras kommunikativa förmåga. Barnen berättar om 

sina skapelser utifrån den förmåga barnen redan besitter. När förskollärarna och 

barnskötarna förstår var barnen ligger kunskapsmässigt utmanar de barnen därefter. 

Genom att ge barnen nya ord och insikter i det de berättar om tar barnen till sig den 

nya kunskapen och lägger den på sina tidigare erfarenheter (Halldén, 2011). 

Ackommodation är den delen i utvecklingspsykologisk teori som handlar om detta. När 

förskollärare och barnskötare har medvetenheten ger de barnen nya kunskaper och 

erfarenheter som de kan lägga till deras gamla kunskaper. När barnen sedan utmanas 

behöver de förändra sina tidigare kunskaper för att förstå de nya (Halldén, 2011). 

6 Diskussion 

Diskussionkapitlet disponeras enligt följande: 6.1 Resultatdiskussion där vi 

konfronterar resultatet med det teoretiska ramverket som presenteras i kapitel 2 

Bakgrund och diskuterar resultatets betydelse. Denna diskussion leder fram till 

underavsnitt 6.1.1 Slutsats. Under rubriken 6.2 Metoddiskussion diskuterar vi val 

av metod . Till sist presenteras vi 6.3 Framtida forskningsfrågor. 

6.1 Resultatdiskussion 

”För vuxna är det naturligt att språk består av ord. För barn är språk också ljud, rörelse 

och bild.” (Ahlner Malmström, 1991). Utifrån denna studie har vi fått fram att 

erfarenheter av estetiska uttrycksformer kommer att vara fröet av barnets framtida 

konstnärliga aktiviteter. Barnet skapar ett intresse av att engagera sig i konstnärliga 

aktiviteter. Detta stimulerar barns livliga och rika fantasi och kreativitet. Skapandet 

hjälper barnen att bredda sin befintliga värld och ger en helhetsbild av omvärlden (Yi-

Haung, 2018). Barnen utgår ifrån den kunskap de besitter vilket vårt teoretiska 

perspektiv kommer fram. Detta menas med att barnen har kommit olika långt i sin 

skapande process. Beroende på hur mycket de har fått med sig hemifrån under sin 

uppväxt (Sundin, 1995). 

För att göra oss förstådda och förstå varandra behöver vi kommunicera med varandra 

för att skapa mening. Meningsskapande kan ske med hjälp av både verbala och icke-

verbala uttrycksformer såsom tal, bilder, film, musik, dans, rörelser, gester och miner 

(Bjar & Liberg, 2010). Lillemyr (2013) skriver att kommunikation är viktigt när det 

gäller lek och samspel. Kommunikation används då människor behöver dela med sig 

av ny och viktig information. Via verbalt och icke verbal kontakt delas både 

erfarenheter och kunskap med varandra. Deltagarna i vår studie berättar att 

kroppsspråk och talspråk används som ett kommunikationsverktyg. Kroppsspråket 
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kommer fram vid rörelser till musik och drama, medan verbala språket uttrycker sig i 

de övriga uttrycksformerna. Oavsett hur eller på vilket sätt man uttrycker sig, utvecklas 

olika former av kunskap om det aktuella området. Vi utvecklar olika typer av kunskaper 

beroende på om vi får rita, dramatisera, berätta om eller i skrift återge ett 

händelseförlopp (Bjar & Liberg, 2010). 

Resultat visar att bildskapande är den vanligaste uttrycksformen för att gynna barns 

språkutveckling. Barnen får rita en bild. När bilden är färdig får de berätta om sin bild. 

Barnen får hjälp att sätta ord på vad de vill eller vill få fram. Det handlar om att 

förskollärare och barnskötare ska hjälpa barnen att utveckla deras klotter till 

personliga uttryck. Bildskapande är en naturlig aktivitet som barnen använder i 

förskolan och det är här förskollärare och barnskötare kan se var barnen ligger 

kunskapsmässigt (Ahlner Malmström, 1991). Ahlner Malmström (1991) skriver om 

bildspråket som en egen dimension i barnens kommunikation. Det ger stöd till 

kroppsspråket och verbala språket och ger barnen en möjlighet att utvidga den 

kommunikativa förmågan.   

Förskolan ska ge barnen möjlighet och förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

kommunicera (Skolverket, 2016). I denna studie får vi fram att förskollärarna och 

barnskötarna behöver ha kunskap och intresse för att lära ut. Det är inte bara att arbeta 

med estetiska uttrycksformer för att det ska bli lärorikt, utan syftet måste finnas hos 

förskollärare och barnskötare. Vet de inte varför de arbetar inom ämnet kan de inte 

heller veta vad de förmedlar till barnen (Bjørkvold, 2005). 

Vi ser att förskollärare och barnskötare i denna studie ständigt uppdaterar sina 

kunskaper genom att gå på fortbildning eller är delaktiga i olika projekt. Att gå olika 

fortbildningar under sin yrkestid i förskolan är bra för att få in ny erfarenhet och 

kunskap. Deltagarna i den här studien upplever att fortbildningar riktar in sig på ett 

enda område exempelvis estetiska uttrycksformer, matematik, språk. Under 

utbildningarna blandas inte dessa ämnen utan fokus ligger inom ett område (Sundin, 

1995). Sundin (1995) skriver att osäkerheten hos förskollärare och barnskötare inom 

estetiska uttrycksformer är vanligt i Sverige. Man arbetar med det som är bekvämt och 

överlåter det som känns svårare till dem som har mer kunskap inom ämnet. De 

fortbildningar som förskollärare och barnskötare väljer att gå på är utbildningar som 

de själva är intresserade av. Estetiska uttrycksformer ses inte som lika viktigt att 

utbilda sig inom och därför kommer dessa lite på sidan om. Språk, matematik mer 

mera har större del inom skolan och  estetiska uttrycksformer används mer som ett 

verktyg inom andra ämnen (Sundin, 1995). 

Genom att ständigt uppdatera sig och ta vara på de utbildningar som ges kan man 

känna sig säkrare och tryggare i sin yrkesroll när man använder estetiska 

uttrycksformer. Detta stärker självförtroendet och smittar av sig på de vuxna runt 

omkring och barnen. Tillsammans utvecklas ett förnyat intresse för estetiska 

uttrycksformer och detta kan skapa ett större intresse för barnen. När barnen visar ett 

större intresse för ett ämne tar de även med sig det hem (Sundin, 1995). 
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Deltagarna i denna studie använder dokumentation för att synliggöra barnens 

utveckling för vårdnadshavarna. Genom dokumentation kan barnen förmedla 

upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av estetiska uttrycksformer 

(Skolverket, 2016). Dokumentationen är bra för att förskollärare och barnskötare ska 

veta vart barnen ligger i sin utveckling. Här kan de som arbetar med barnen följa deras 

utveckling som både enskild och i grupp. Tanken med olika dokumentationer är också 

att barnen ska kunna gå tillbaka och återberätta vad de har gjort. Detta friskar upp 

barnens minne och samtidigt utvecklas deras förståelse och grammatik då barnen har 

utvecklat sin kommunikationsförmåga (Ahlner Malmström, 1991). 

6.1.1 Slutsats 

Studien visar att förskollärare och barnskötare ser att estetiska uttrycksformer är 

viktiga för barnen under deras uppväxt. Vår slutsats är att förskollärare och 

barnskötare i den här studien inte använder sig av alla estetiska uttrycksformer. Utan 

det är övervägande bildskapande som de kopplar ihop med barns språkutveckling. 

Förskollärare och barnskötare vill arbeta mer med alla estetiska uttrycksformer för att 

gynna barns kommunikativa förmåga, men de har inte de rätta förutsättningar. Med 

fortbildning för förskollärare och barnskötare kan de ständigt förnya sina kunskaper. 

Det är nödvändigt eftersom de ska hjälpa barnen att kontinuerligt utveckla sina 

kunskaper utifrån den nivån barnen ligger på. Barnen får så mycket mer tillbaka 

genom att utöva estetiska uttrycksformer. Kroppsspråk, bildspråk, talspråk och 

skriftspråk har barnen med sig hela livet och fortsätter att utvecklas resten av livet. 

Därför är det bra att hitta en god grund och lusten att lära sig. 

Vi har haft öppet sinne vad gällande resultatet, dock trodde vi att förskollärare och 

barnskötare skulle koppla ihop musik med barns kommunikativa förmåga och inte 

bildskapande. Utifrån erfarenheter har vi upplevt att musik hjälper barnen med 

munmotorik och genom sång blir det naturligt att barnen lär sig att utforma ord och 

språkljud. Det blev därför intressant att empirin visade att övervägande förskollärare 

och barnskötare använder sig av bildskapande för att gynna barns kommunikativa 

förmåga. 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån vårt syfte och undersökningsfrågor valde vi att skapa en enkät med öppna 

frågor. Vi gjorde detta val eftersom vi ville ha djupare svar på våra enkätfrågor och vi 

ville ha bredare spridning på förskollärare och barnskötare som arbetar aktivt inom 

valda ämnet på förskolor i Sverige. Vi valde att lägga ut enkäten på facebook i gruppen 

Förskolan.se för att kunna nå ut till många förskollärare och barnskötare i landet. Att 

använda enkäter med öppna frågor ger även deltagarna en möjlighet att själva välja 

vilka frågor de vill svara på och ta den tid de behöver. Deltagarna får en möjlighet att 

fundera ut svaren på frågorna och genom det kan svaren bli djupare och mer utförliga.  
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Vår enkät med öppna frågor gav oss endast svar från elva deltagare. Vi hade 

förhoppningar på att fler skulle delta i vår studie och vi har funderat på varför det inte 

blev fler och hur vi kunde ha gjort annorlunda. Vi kunde ha skickat länken via mail 

istället för att lägga upp den på facebook. Genom att folk skriver nya inlägg på facebook 

dagligen kommer vårt inlägg längre och längre ner. Tillslut blir det svårt att hitta 

tillbaka till den. Vi upptäckte även att när inlägget blev delat av andra medlemmar i 

facebookgruppen försvann vårt missivbrev och det var bara länken som skickades 

vidare. Hade vi däremot mailat länken till utvalda personer hade spridningen inte blivit 

lika bred. Vi hade fått begränsa oss på ett fåtal personer och kommuner.  

Att använda intervju som datainsamlingsmetod hade varit ett annat alternativ för 

studien. Fördelar med intervjuer kan vara att intervjuaren får en närmare kontakt med 

respondenten. Respondenten kan svara på frågorna med egna ord och därefter kan det 

bli en diskussion kring frågorna (Bryman, 2018). Intervju kan bygga upp ett ömsesidigt 

förtroende mellan intervjuare och respondent och därigenom får intervjuaren ta del av 

personlig information. Frågorna kan förtydligas och anpassas efter situation. 

Intervjuer kan dessvärre vara både tidskrävande och personalkrävande och svaren från 

respondenten kan vara långa och svåra att bearbeta och sammanställa (Håkansson J. 

, 2017). Intervjuer kan även bli påtagliga då respondenten kan bli nervös då det blir 

mer verkligt för dem att svaren som spelas in kommer att användas i undersökning.  

Vi har under studiens uppbyggnad funderat på om vi hade fått mer information om vi 

valt någon annan datainsamlingsmetod eller använt oss av flera metoder, till exempel 

intervjuer. Men hade vi fått mer information om vi hade gjort intervjuer? Många svar 

vi fick i enkäten var snarlika och här funderar vi på om intervjuer hade gett oss olika 

svar på frågorna. Frågornas utformning är neutral för att kunna besvaras av alla och vi 

valde ledande frågor för att få svar på utvalda ämnet. Vid intervjuer hade vi kunna 

påverkat svaren från deltagarna. Genom att vi vill fördjupa kunskapen om hur 

förskollärare och barnskötare beskriver att de arbetar med estetiska uttrycksformer 

ville vi inte styra in deltagarna åt ett specifikt håll inom estetiska uttrycksformer. Därav 

hade informationen eventuellt blivit den samma. 

6.3 Framtida forskningsfrågor 

Under arbetet med föreliggande studie har tankar väckts för nya forskningsområden. 

I denna studie har vi fördjupat vår kunskap i hur förskollärare och barnskötare arbetar 

med estetiska uttrycksformer för att öka barns kommunikativa förmåga. Det som 

skulle vara intressant och värdefullt är att göra en liknande studie men ur ett 

barnperspektiv. Vad betyder användandet av estetiska uttrycksformer för barnen?  

Det skulle även vara intressant att undersöka hur estetiska uttrycksformer kan påverka 

sammanhållningen i en barngrupp som är ”stökig”? Vi har läst om att 

sammanhållningen kan påverkas och det skulle därför vara intressant att göra en 

studie på detta i barngrupp.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

Vi är två studenter som läser Förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola i 

Eskilstuna. Vi är i slutet på vår utbildning och vi ska skriva vårt examensarbete. I 

arbetet ska vi göra en studie på ett specifikt ämnesområde på förskolan. 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare och 

barnskötare på förskolor arbetar för att öka barns kommunikativa förmåga med hjälp 

av estetiska uttrycksformer. Vi har valt detta område eftersom vi anser att det är ett 

intressant ämne och vi vill därför undersöka vilka uttrycksformer pedagogerna 

använder sig av när de arbetar med barns språkutveckling.  

Vi kommer att lägga upp en enkät med öppna frågor i gruppen Förskolan.se på 

Facebook. Vi vill nå ut till flera förskolor och kommuner i Sverige för att få en bredare 

vy över hur förskollärare och barnskötare arbetar inom det valda ämnet. Enkäten 

innehåller 12 frågor och kommer att ta ca 20-30 minuter. 

Vi kommer att ta hänsyn till etiska principer under detta arbete. Du som respondent 

kommer att vara anonym och deltagandet i undersökningen är frivillig. Den 

information vi samlar in kommer endast att användas till vårt examensarbete. Efter 

godkännande av examensarbetet kommer arbetet att läggas upp på DIVA och vi 

kommer att radera all information vi har samlat in.   

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:  

Annelie Stenström: asm16001@student.mdh.se 

Emma Hammar: ehr16001@student.mdh.se 

Vid frågor gällande skoluppgiften, vänligen kontakta vår handledare: 

Olle Tivenius: olle.tivenius@mdh.se  

Med vänliga hälsningar 
Annelie och Emma 

  

mailto:asm16001@student.mdh.se
mailto:ehr16001@student.mdh.se
mailto:olle.tivenius@mdh.se
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Bilaga 2: Enkätfrågor 

Ditt kön? 

Din ålder? 

Vilken kommun jobbar du i? 

Vilken yrkesprofession har du? 

Hur länge har du varit verksam inom yrket? 

Hur arbetar du med estetiska uttrycksformer i verksamheten för att gynna barns 

språkutveckling?  Ge konkreta exempel på olika estetiska uttrycksformer. 

Vilka svårigheter upplever du att det finns med att arbeta med estetiska 

uttrycksformer? Ge konkreta exempel. 

Vilka fördelar upplever du att det finns med att arbeta med estetiska uttrycksformer? 

Ge konkreta exempel. 

Hur synliggörs barns kommunikativa förmåga i samband med de estetiska  

uttrycksformerna i förskoleverksamheten? 

Får du någon fortbildning från din arbetsgivare inom estetiska uttrycksformer för att 

gynna barns språkutveckling? (Ja/nej?) om ja, ge exempel 

Finns det något du skulle vilja utveckla dig i inom estetiska uttrycksformer? 

 


