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Sammanfattning 
I detta utvecklingsarbete har vi valt att se hur pedagogen med hjälp av olika estetiska 
uttrycksformer kan stärka barns självkänsla samt hjälpa dem i sina relationsarbeten. 
Estetik i alla dess former är enligt Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet; 2006) ett 
medel som gör att pedagogen kan uppnå de syften verksamheten har. Vi menar att för 
att nå alla barn måste pedagogen erbjuda olika former av estetik eftersom barn lär på 
olika sätt. Detta var något som vi strävade efter när vi gjorde vår planering. Vi har i 
detta arbete utgått från 13 barn i åldern tre till fem år. Efter varje tillfälle har vi tillsam-
mans med barnen utvärderat momenten. Vi har dessutom gemensamt reflekterat efter 
varje tillfälle för att på så sätt se om våra syften har uppnåtts. Som ett resultat av detta 
arbete med estetiska utgångspunkter kom vi fram till att ett medvetet arbete runt 
barns självkänsla och relationer är något som hela tiden bör ske i förskolans 
verksamhet, och inte bara under vissa styrda tillfällen, då det ligger till grund för 
barnens vidare utveckling.  
 
Nyckelord: Förskola, estetisk, självkänsla, relationer och reflektion 
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1. Inledning 
Förskolan och dess verksamhet kan ses som en komplex arena där både vuxna och 
barn arbetar tillsammans. Här får barnet under ledning av pedagogen ta till sig ge-
mensamma regler och värden samtidigt som de ska utveckla sin självkänsla och sociala 
kompetens. Som pedagog gäller det att vara en god förebild som tar tillvara alla barns 
potential utifrån en miljö som främjar samspel och utvecklar ett bra lärandeklimat. 
Barn som lär sig att se varandra och samarbeta från det att de är små, lär sig att accep-
tera olikheter och se att detta är något som berikar. Detta anser vi är av stor betydelse 
för den fortsatta skolgången. Ju äldre barnen blir desto större krav ställs på dem. Sko-
lans arbete utgår ifrån att barnen ska ta eget ansvar, samarbeta och kritiskt granska 
kunskap som de sedan ska kunna diskutera tillsammans med andra och utveckla till 
sin egen.  
 
Vi har valt att använda oss av ett utvecklingsarbete. Enligt Kluge (1999) syftar det till 
att inleda en process, där den befintliga kunskapen ligger till grund för att producera 
ny kunskap och utveckling. I det pedagogiska arbetet ingår att grundlägga och för-
ankra de värden som finns i vårt samhälle. Barn tar till sig etiska värden och normer 
främst genom upplevelser (Lillemyr, 2002). Därför har vi i detta arbete valt att för-
medla detta på ett lustfyllt sätt genom estetik såsom värderingsövningar, sång och mu-
sik, sagor, att måla och rita mm. Detta ser vi som ett bra sätt att skapa förståelse och 
respekt både för det egna jaget men även till varandra. För att utveckla barnens empati 
och gruppkänsla har vi valt att börja med barnens självkänsla, för att bygga på med 
värderingsövningar och lekar som stärker samarbete och gemenskap (Wahlström, 
1996). Vi anser att pedagogens förhållningssätt till de demokratiska värdena är av stor 
vikt. Detta eftersom pedagogen utifrån dagliga situationer som uppstår och utifrån den 
planerade verksamheten har som en av sina viktigaste uppgifter att förmedla dessa 
värden till barnen. 
 
Med hjälp av detta vill vi se om pedagogen kan stärka barns självkänsla och hjälpa dem 
i sitt relationsarbete med hjälp av olika estetiska uttryckssätt. Detta för att förskolan i 
enlighet med Lpfö 98 (utbildningsdepartementet, 2006) ska erbjuda en verksamhet 
som är anpassad efter alla barns behov och olika lärstilar. 
 
2. Syfte 
Vi vill med detta arbeta se om vi med hjälp av estetikens olika uttryckssätt kan stärka 
barnens självkänsla och deras relationsarbete. 
 
3. Litteratur 
3.1 Estetik 
Estetik och dess uttrycksformer förmedlar det sköna och konstnärliga (Pramling Sa-
muelsson m.fl., 2008 ). Den kreativa förmågan står, enligt Vygotskij (1995), för fantasi 
och är förenlig med själva verkligheten. Fantasi och kreativitet ligger till grund för hur 
vi tolkar och gestaltar vår omvärld. Alla människor är kreativa och detta inbegriper 
även barnet. Själva grunden för barns skapande uppkommer ur leken och genom 
denna kan upplevelser tolkas. Leken kan ses som en förutsättning för att barn ska 
kunna utveckla sin kreativa lust (Pramling Samuelsson m.fl., 2008, Weissenrieder, 
2008, Vygotskij, 1995). 
 
Vid skapande verksamhet är det, enligt Weissenrieder (2008), viktigt att det finns ett 
engagemang hos pedagogen och ett nära samspel som utmynnar i en trygg kommuni-
kation. Det kreativa skapandet kan lättare motivera barn som har svårigheter och leda 
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till positiv utveckling och till en bättre kunskapsinlärning (Pramling Samuelsson m.fl., 
2008). Weissenrieder (2008) framhåller även att för barn som inte leker kan de este-
tiska uttrycksformerna bli ett slags förbindelse in i själva leken. Leken i sig är en 
grundförutsättning till djupare kunskap. I skapandegrupper menar forskaren att grup-
pens storlek har betydelse för att en positiv utveckling ska ske. Som pedagog är det 
svårt att uppmuntra och stödja barnen om gruppen blir för stor. Den skapande didak-
tiken i en liten grupp åstadkommer en mer nära relation eftersom kommunikation då 
kan ske på ett mer känslomässigt plan. Skapande har en positiv inverkan på barns per-
sonlighets- och kunskapsutveckling. Olika estetiska uttryckssätt skulle då kunna 
användas i arbeten som hjälper barnet att hantera känslomässiga svårigheter, träna 
gränser, stimulera och motivera lusten till att vilja lära, våga och upptäcka det egna 
lärandet genom olika arbeten, främja och utveckla kommunikation, hjälpa till att 
upptäcka sammanhang och att förmedla glädje (Weissenrieder, 2008). 
 
Pramling Samuelsson m.fl. (2008) påpekar att metasamtal, att bli medveten om sitt 
eget lärande, ofta saknas i det estetiska arbetet med barn och att det i stället bara blir 
själva genomförandet som det läggs tonvikt på. Författarna menar att det vore bra att 
utmana pedagogen till att föra samtal med barnen utifrån det man sjunger, spelar, 
läser, målar, dansar mm. Det rådande didaktiska klimatet i skolan framhåller vikten av 
baskunskaper inom matematik, läsning och skrivning och i dessa ämnen får estetik 
agera som ett slags hjälpämne. Estetik borde även ses som ett fristående ämne, menar 
författarna. Det krävs vidare forskning om estetik i förskolan som lärandeobjekt, det 
barnen ska utveckla kunskap om. Nu ses estetik mer som en akt, ett sätt barn lär eller 
handlar på.  
 
Brodin och Hylander (2002) påtalar att intresse är förenat med lärande, skapande och 
att kreativitet är den viktigaste aspekten pedagogen har att arbeta med. Eftersom este-
tiska processer är något som barn hela tiden kommer i kontakt med i sin vardag på 
olika sätt är det viktigt att pedagogen kan erbjuda ett mångfacetterat arbetssätt. Något 
som även Wahlström (1996) anser viktigt för att stärka barns självkänsla och grupp-
känsla. Estetiska läroprocesser innehåller filosofiska, kognitiva och existentiella 
aspekter. Det är viktigt att förstå att skapande inte är något som bara finns där färdigt 
utan att detta skapas under en längre tid (Förskolan, nr 8; 2008). Thavenius menar att 
estetiskt skapande berättar något och att det är ett förhållningssätt som visar mångfal-
den av olika perspektiv (Aulin-Gråhamn m.fl., 2004). 
 
Estetik är inte bara är ett skapande i t.ex. en ateljé. Skapande är även något som sker 
inom barnet genom samspel med omgivningen, materialet och andra barn och vuxna. 
Forskning visar att estetik inte bara är lustfyllt utan att det ökar barns motivation till 
lärande i stort. Det har även visat sig att estetik har en betydande roll när det gäller 
barns samarbete och sociala kompetens (Höglund, 2009).  
 
3.2 Utvecklingsarbete  
Ett utvecklingsarbete enligt Kluge (1999) handlar om att utveckla nya sätt att tänka 
och känna, och utifrån det förbättra den nuvarande verksamheten. Det handlar enligt 
författaren om att skapa nya processer, med en blandning av befintliga kunskaper och 
nya kunskaper. För att det ska kunna ske handlar det om att se verksamhetens olika 
delars betydelse för helheten, där även pedagogernas attityder och åsikter har betydel-
se. Enligt Lpfö 98 ska arbetslaget ständigt föra en aktiv diskussion om kunskap och 
lärande för att föra verksamheten framåt. Ett utvecklingsarbete kan aldrig bli färdigt 
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enligt Kluge (1999), eftersom barngruppen aldrig är densamma, nya styrdokument 
framarbetas samt att pedagogernas kunskap och tankar ska utgå från detta.  
 
3.3 Lek, lärande och läroplan. 
1998 infördes förskolans första nationella plan, Lpfö 98. I och med detta är förskolan 
nu den första delen i samhällets utbildningssystem, där ett av huvudsyftena är att 
lägga grunden till ett livslångt lärande för barnen (Johansson & Pramling Samuelsson, 
2006). För pedagoger i förskolan bidrog detta till en tydligare arbetsuppgift, att förena 
pedagogik och omsorg utifrån läroplanens mål. För att ge barnen denna grund krävs 
det enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2006) att pedagogen vägleder och 
stöttar barnen genom att erbjuda en rolig, trygg och lärorik pedagogisk verksamhet. 
Denna verksamhet ska se till varje enskilt barn och dess utveckling samt utgå från dess 
specifika behov och förutsättning (Lpfö 98). För att ge barnen detta krävs det enligt 
Lpfö 98 att pedagogen inspirerar barnen till att utforska sin omvärld via lek och akti-
vitet.  
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att pedagogens uppgift är 
att utifrån barnens ålder och kunskap få dem att objektivisera och synliggöra sina fun-
deringar och tankar med hjälp av olika uttrycksformer. Barnen får på så sätt tid till 
tanke och reflektion utifrån konkreta eller abstrakta uppgifter som de kan koppla till 
sin egen värld och erfarenhet. Att som författarna menar, låta varje barns erfarenhet 
och tanke komma till uttryck, så att pedagogen utifrån detta kan bestämma innehållet 
till barnens vidare kunskaps- och lärandeutveckling. Pedagogen utgår ofta från att alla 
barn har samma erfarenheter och förståelse för en sak, men så är oftast inte fallet. 
Därför måste barnen utmanas till att tänka, dels för att leda dem vidare i sin utveck-
ling, men också för att få fram alla olika tankar barn kan ha om samma fenomen. Barn 
utvecklas och gör erfarenheter i samspel med andra barn och vuxna, enligt Säljö 
(2000).  
 
Lillemyr (2002) menar att lärande sker genom upplevelser som i sin tur blir en bro 
mellan leken och lärandet. Det finns många anledningar till att lek är viktig, en är att 
barnen utvecklas och förbereds för socialisation. Vidare menar författaren att genom 
lek utforskar barnen sin omvärld, använder sin fantasi och gör nya erfarenheter. Detta 
bidrar till att utveckla självtillit och den egna förmågan och att klara utmaningar. För-
fattaren anser att pedagogen lär sig om barnen i leken samt om lekens betydelse, vilket 
ger vidare kunskaper att bygga verksamheten på.  
 
Enligt Lpfö 98 ska verksamheten utgå både från fri och styrd lek och aktivitet samt att 
ett tematiskt arbetssätt ska prägla verksamheten. Löfdahl (2007) menar dock att sena-
re forskning visar att den fria leken har fått stå tillbaka för den av pedagogen styrda 
leken. Nu menar dock författaren att den fria leken är på väg tillbaka. Enligt Lpfö 98 
ska förskolan utgå från det kompetenta barnet, vilket har resulterat i att den gamla fria 
leken nu har blivit barns eget ansvar. Med eget ansvar menar författaren att pedagog-
ens roll blivit mer osynlig, inte att ansvaret för utveckling flyttats till barnet.  
 
Lillemyr (2002) menar att lärande är en förening av kognitiv, individuell och sam-
spelsaktivitet. Det krävs att pedagogen har en helhetssyn på lärande för att kunna 
skapa bra lärandesituationer för barnet. Lärande handlar då enligt författaren om kun-
skap, yttre beteenden, färdighet, upplevelser, att få känna samt att få tycka. Eftersom 
”Lärande är processer som ger varaktiga förändringar i barns kapacitet” enligt Lille-
myr (s. 42) är det viktigt att barnet får många upplevelser. Lek och lärande kan inte 
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jämföras enligt författaren, men de kan ske samtidigt. Genom leken tillägnar sig barnet 
nya kunskaper och färdigheter omedvetet. Barnet lär sig sociala kompetenser, att klara 
svårare utmaningar samt får med sig nya erfarenheter och händelser som det kan an-
vända sig av i framtiden.  
 
3.4 Relationsarbete 
Läroplanerna beskriver att förskolan och dess verksamhet ska förankra de värden som 
finns i vårt samhälle. Dessa värden är: Människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet 
med svaga och utsatta (Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, s. 3). Därför menar Öh-
man (2008) att pedagogen utifrån dessa värden ständigt måste bedriva ett relationsar-
bete tillsammans med barnen. Genom detta arbete kan diskriminering förhindras och 
inkludering införlivas. Barns relationsarbete handlar om tillhörighet, gemenskap, men 
även makt. Detta kräver att pedagogen måste vara aktiv och delaktig i sin relation med 
barnen och att kunna sätta sig in i barns perspektiv. Författaren menar vidare att barn 
i förskolan alltid arbetar med sina relationer för att känna grupptillhörighet, att få vara 
med i gemenskapen och att detta är viktigt för självkänslan och den sociala kognitiva 
utvecklingen. Det är därför viktigt att fokusera på samspelet för att förhindra upp-
komsten av uteslutning och kränkning. Förskolans verksamhet bygger på olika rutiner 
och tillfällen till samvaro som utgår från en rad syften och behov. Dessa tillfällen är 
både formella och informella och syftar till att stärka det enskilda barnet samt knyta 
samman gruppen för att barnen ska känna tillhörighet, gemenskap och för att lägga 
grunden till en trygg lärandemiljö. Författaren menar vidare att tillsammans i arbets-
laget bör man reflektera över hur ett bra lärandeklimat med etisk medvetenhet och 
goda relationer skapas. Dock är det viktigt att se utifrån barnens perspektiv för att 
främja deras delaktighet och rättigheter. Detta innebär enligt Lpfö 98 att förskolan ska 
planera sin verksamhet utifrån barnens intresse, tankar, erfarenheter och behov.  
 
Brodin och Hylander (2002) menar att det grundläggande för att förskolebarn ska ut-
veckla social kompetens är själva vardagen med alla sina möten. Barn befinner sig och 
lever i olika sociala system som innefattar både hem och förskola. För att det ska fin-
nas möjlighet till dialog är det viktigt att barngruppen inte är för stor. ”Den känslo-
mässiga kommunikationen som sker i förskolan blir ett betydelsefullt led i barns ut-
veckling till att bli sig själva” (s.16).  
 
3.4.1 Självkänsla 
Brodin och Hylander (2002) menar att självkänsla och empati är starkt förknippade 
med varandra. Det blir lättare att förstå andra om barnet själv får bekräftelse och för-
ståelse för det egna jaget. Självkänsla bygger på att förstå alla sina känslor, även de 
negativa. Forskarna menar att jaget utvecklas i möten och i kommunikation tillsam-
mans med andra. Själva känslan, i självkänslan, utvecklas genom de känsloupplevelser 
som barnet kan relatera till och göra till sina egna. Grunden till en positiv självbild är 
upplevelser som är lustfyllda. I samvaro delar barnet med sig av glädje och intresse 
som i sin tur stärker självkänsla och relationer. I lek och gemenskap smittar barn var-
andra med positiva upplevelser. Detta bidrar till fina minnesbilder som stärker barnets 
självkänsla i att få vara någon som har roligt tillsammans med andra (Brodin & Hy-
lander, 2002). 
 
För att utveckla barnets självkänsla bör pedagogen ge stöd och skapa utmaningar som 
inte blir övermäktiga (Öhman, 2008). Författaren menar att för barn som visar tecken 
på inlärd hjälplöshet, det vill säga tar till sig negativa värderingar från andra eller ned-
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värderar sig själva, bör pedagogen fokusera på och utveckla den känslomässiga kom-
munikationen. Kraven på barnet ska vara rimliga och det ska ske en återkoppling som 
stärker motivationen till att vilja gå vidare. Detta kan göras genom att ge stöd och visa 
tilltro till barnets egen förmåga och att lära barngruppen att glädjas åt varandras fram-
steg. Bekräftelse gör att barnet kan hitta sina egna resurser och motivera sig själv till 
att uppnå egna mål (Öhman, 2008). 
 
Strömberg (2008) anser att självkänsla är något av det primära som förskolan bör ar-
beta med genom pedagogiska lekar. Dessa syftar till att visa barnen att de duger som 
de är och att genom samtal förankra denna känsla. Ett bra självförtroende bygger på 
att ha bra tilltro till sig själv men även att våga.  
 
3.4.2 Vänskap  
Vänskap är ett svårtolkat begrepp som bygger på att dela sitt inre med andra och att en 
relation alltid ska vara frivillig. Det handlar om etisk medvetenhet som vilar på jämlik-
het och samspel (Öhman; 2008). Enligt Johansson (2001) så testar barn normer och 
värden i sina vänskapsrelationer och får på så sätt kunskap om vad som är tillåtet. Ge-
nom relationer och med pedagogens vägledning utvecklar barn etiska värderingar ut-
ifrån samhällets värdegrund. För att social gemenskap ska upprättas, växa och skapa 
en djupare dimension krävs att barn visar ömsesidighet och tillit för varandra (Johans-
son, 2001, Öhman, 2003).  
 
Öhman (2003) menar att pedagogen ska vara ett stöd och hjälpa barn i relationer ge-
nom att skapa tillfällen som utvecklar lek och stimulerar kommunikation. Öhman 
(2008) påtalar vikten av att pedagogen bör har kunskap och förståelse till varje barns 
sätt och temperament för att utefter detta skapa tillfällen för gemenskap. Författaren 
ger exempel på hur pedagogen kan höja ett barns status i gruppen genom att lyfta fram 
det barnet är bra på. Detta väcker oftast ett intresse hos kamraterna. Barns syn och 
kunskap om vänskap utgår ofta från värderingar om hur en bra kamrat ska vara och 
det finns ofta en önskan om att alla ska få ingå i denna gemenskap. Dock menar för-
fattaren att i verkligheten är grunden för barns vänskap ofta baserad på likhet gällande 
aktivitet, samspel och samhörighet. Vänskap utvecklas genom att barnet har vänner, 
men vänskap inbegriper även att bekräfta prestationer hos kamrater, att hantera kon-
flikter som uppstår genom att tillsammans lösa dessa på ett konstruktivt sätt. Detta 
görs genom att vara lyhörd för kamraten men även se till sina egna rättigheter och 
känslor. 
 
Pedagogens ansvar och uppdrag är att skapa ett klimat som ger barnen möjlighet till 
att utveckla respekt, hänsyn, integritet, omsorg, solidaritet, delaktighet, ansvar, tole-
rans, lika värde och jämställdhet (Lpfö 98, Öhman, 2008). Löfdahl (2007) påpekar att 
läraren har ett stort ansvar gällande barns kamratkulturer genom att se, lyssna till och 
förstå vad som händer i verksamheten och vilka normer och attityder som återspeglas. 
 
3.4.3 Empati 
Empati kommer från grekiskan och betyder att känna med, att utveckla en förmåga till 
att kunna leva sig in i en annan människas känsloupplevelser (Öhman, 2003, Brodin & 
Hylander, 2002). Detta kräver dock att barnet är förtrogen med sina egna känslor 
(Brodin & Hylander). Empati omfattar även själva handlingskraften, prosocialt bete-
ende, som förutsätter att individen genom sin inlevelseförmåga försöker förändra det 
som sker och hjälpa de inblandade (Öhman, 2003).  
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Strömberg (2008) menar att pedagogen med hjälp av pedagogisk lek och reflekterande 
samtal kan stärka barnen till förmåga att känna empati. Författaren menar att kom-
munikationen förstärks och utvecklas genom att träna samtal och aktivt lyssnande. För 
att få effekt och goda resultat påtalar hon vikten av kontinuitet. Brodin och Hylander 
(2002) menar att det vardagliga samspelet har betydelse för att barn ska tillägna sig 
självkänsla, medkänsla och social kompetens. Dessutom utvecklas barnen av det som 
sker i hemmet och av den känslomässiga kommunikationen som sker i förskolan. Barn 
behöver hjälp med sin empatiska utveckling genom bekräftelse både känslomässigt 
och verbalt. Genom att samtala med barnen om deras egna och andras känslor kan 
läraren hjälpa och stödja barnen i deras relationsarbete. 
 
3.4.4 Samarbete och samspel 
Löfdahl (2007) menar att förskolan måste se till det gemensamma för att, i enlighet 
med Lpfö 98, utveckla barns individuella behov. Kamratskap uppkommer i möten med 
andra och genom detta tillägnar sig barnen erfarenheter som skapar samarbete och 
samspel. I sina möten arbetar barn tillsammans för att tolka och förstå varandra.  
För att inleda ett gott samarbete i barngruppen krävs att samvaro utgår från normer 
och värderingar om hur barnen ska behandla varandra (Öhman, 2003). Dessa normer 
och värderingar ska utgå från samhällets gemensamma värdegrund. Utformningen av 
dessa ska ske tillsammans av både pedagog och barn för att barnen ska få göra sin röst 
hörd och känna delaktighet (Lpfö 98). Öhman (2003) påtalar att normer och regler 
bör vara konkreta för att innebörden ska bli lätt att förstå, detta bidrar till att skapa 
trygghet både för pedagoger, för gruppen samt för det enskilda barnet.  
 
För att skapa en bra dialog är det viktigt att barnen från början får tillgång till ett öppet 
klimat där alla slags känslor, tankar och frågor tillåts. Pedagogens uppgift blir att visa 
att det finns normer för hur känslor, tankar och frågor uttrycks, förmedlas och upp-
fattas (Öhman, 2003). Öhman (2008) tar upp vikten av hur kommunikation sker. Om 
förskolan genomsyras av ett positivt sätt att kommunicera på så blir förutsättningarna 
bättre för tillfällen som präglas av samspel och djupare förståelse till varandra. Weis-
senrieder (2008) tar upp drama som en metod till att främja självkännedom och sam-
spel. Detta kräver dock att pedagogen är lyhörd och uppmuntrar barnen till att ut-
veckla kreativitet och fantasi.  
 
4. Metod 
4.1 Insamlingsmetod 
Eftersom vi har valt att göra ett utvecklingsarbete, i praktik, ansåg vi att observationer 
av olika slag var det bästa hjälpmedlet för att få fram ett resultat. Under alla 3 tillfäl-
lena, á 45 min långa, valde vi det som Denscombe (2009) kallar för öppen deltagande 
observation. Deltagande observation innebär att observatören genom direkt 
observation av en händelse kan skapa sig en uppfattning av kulturen och de processer 
som pågår i gruppen. Detta för att vi ska få fram kvalitativa data, dvs. ord och visuella 
bilder som vi sedan kan analysera. Varje observation av barngruppen pågick under ca 
45 minuters tid. Vid alla dessa tre tillfällen observerade Yvonne. Under tillfälle två och 
tre kompletterades observationerna med videofilmning. Minne och perception är 
selektivt, det fysiska och känslomässiga tillståndet samt forskarens tidigare 
erfarenheter påverkar hur denne uppfattar och minns saker. Därför är det viktigt att 
fältanteckningar görs under eller i direkt anslutning till observationstillfället. Vi valde 
därför att förstärka observationerna med hjälp av loggbok som Yvonne förde under 
samtliga träffar. Loggbok bidrar enligt Strömberg (2008) till att upptäcka mönster och 
behov, det enskilda barnet samt gruppen. För deltagande observationer krävs det 
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enligt Repstad (2007) och Denscombe (2009) att observatören måste bygga upp en 
god relation till alla deltagare. Detta tror vi inte kommer att skapa några problem, då vi 
valt att utföra arbetet på Jessicas partnerskola, där hon varit verksam under hela sin 
utbildning. Ett problem som enligt Repstad (2007) kan uppstå vid forskning är att 
deltagarna beter sig annorlunda. Eftersom frågeställningen kräver observationer 
under fler tillfällen tror vi att detta ”spel” lägger sig efter ett tag, något som Denscombe 
(2009) bekräftar. Eftersom vi själva representerar förskolan är naturligtvis vårt val av 
ämne relaterad till detta och som Denscombe (2009) menar är det lättare att få fram 
spännande resultat när observatören själv kan delta i situationer som man dessutom 
har liknande erfarenheter av. En av svårigheterna vid deltagande observationer kan 
enligt Denscombe vara att behålla rollen som forskare samtidigt som forskaren ska 
vara en i gruppen.  
 
För att få möjlighet till gemensam reflektion utifrån tillfällena valde vi att använda oss 
av videofilmning. Björndal (2005) anser att filma är en bra metod, då man kan åter-
komma till olika sekvenser om och om igen och hela tiden hitta nya detaljer samt att 
man gemensamt kan reflektera över filmens innehåll. En nackdel författaren tar upp 
med video är att man kanske blir nervös och inte är sig själv, men genom att provfilma 
ett par gånger innan kan man undvika detta problem. Detta gjordes vid tre tillfällen 
innan.  
 
4.2 Urval 
I samråd med Jessicas handledare valde vi 13 barn i åldern tre till fem år. Valet av ål-
der och antal gjordes utifrån den litteratur vi läst och den planering vi gjort. Detta för 
att våra samarbetsövningar och lekar krävde en större grupp av barn samt att relation-
sarbete framstår som mer rimligt bland äldre barn.  
 

4.3 Etiska frågor 
Utifrån Vetenskapsrådets regler ”att informera de av forskningen berörda om den ak-
tuella forskningsuppgiftens syfte” (s. 8) började vi med att tillfråga förskolan om vi fick 
utföra vårt utvecklingsarbete där. Alla tre pedagogerna, samt förskolerektorn gav sitt 
samtycke. Pedagogerna informerade också allmänt om arbetet på ett föräldramöte. 
Efter det skrev vi ett brev till aktuella barns föräldrar där vi mer ingående presenterade 
oss och vårt arbetes syfte (bilaga 1). Föräldrarna fick ge ett skriftligt samtycke till att 
deras barn fick vara delaktiga i arbetet utifrån Vetenskapsrådets skrift om att alla 
deltagare ”ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 
avbryta sin medverkan” (s. 8). Detta var något vi vid varje tillfälle informerade barnen 
om. Vidare menar Vetenskapsrådet att avidentifiering ska göras av deltagarna vid 
etiskt känsliga undersökningar. Eftersom vi inte är ute efter enskilda barns utveckling 
utan pedagogens praktik informerade vi föräldrar och barn att vi i vårt arbete inte 
kommer att använda barnens namn, utan bara deras ålder.  
 

5. Genomförande av utvecklingsarbete 
Utifrån vår verksamhets förlagda praktik har vi märkt att det medvetna relationsar-
betet ibland faller bort. Orsaker till detta kan vara stora barngrupper, för liten tid till 
gemensam planering och reflektion m.m. Vi har med detta arbete valt att visa hur pe-
dagoger med hjälp av estetikens uttryckssätt och former kan förmedla sociala värder-
ingar och normer på ett lustfyllt.  
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5.1 Introduktion 
Inför temat valde vi att göra en detaljerad planering (bilaga 2). Vi valde att använda 
övningar från Smiths metodbok Leka tillsammans (2009). Av erfarenhet vet vi att det 
är svårt att tidsbestämma de olika moment som ingår samt barngruppens dagsform. 
Planeringen innehöll tolv tillfällen, men vi kommer i detta arbete analysera tillfälle ett, 
nio och tolv för att begränsa omfattningen av arbetet. Självklart var planeringen inte 
statisk utan efter varje tillfälle gjordes utvärdering med barnen och en gemensam 
reflektion av tillfället. Detta för att ha möjlighet att föra barnens lärande och vår egen 
praktik framåt. Under samtliga tillfällen har Yvonne agerat som observatör.  
 
5.2 Tillfälle 1  
Grodan hittar en vän. Syfte: att öva aktivt lyssnande, att förstå andras känslor samt en 
introduktion till diskussion om vänskap. 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ olik-
heter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med sig 
av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och att lyssna till 
varandra. 
Kompisträd. Syfte: att visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sin vardag. 
 
Jessica inledde första tillfället med att berätta för barnen om temats innehåll. Efter-
som vårt mål att utveckla barnens självkänsla och stärka relationer kan te sig abstrakt 
och svårt för barnen att förstå så valde vi att konkretisera begreppet vänskap genom 
att läsa boken Grodan hittar en vän (2001). Den handlar om hur Grodan hittar en 
Nalle som inte kan leka eller prata. Hans vänner ifrågasätter valet av den nya 
kompisen. Grodan förklarar då att han ska lära honom att leka. När Grodan sedan 
lyckas vill alla vara Nallens vän. Detta för att få igång en diskussion om hur en just 
kompis ska vara. Saker som barnen tog upp om vänskap var: 
 
”Med en kompis känns allting bra” (flicka fem år) 
 
”Av kompisar kan man få hjälp” (pojke fyra år) 
 
”Man blir glad av kompisar” (flicka tre år) 
 
Barnen tog också upp saker om hur kompisar inte ska vara:  
 
”Att man inte får vara med” (pojke fyra år) 
 
”Kompisar ska inte slå” (flicka fyra år) 
 
Vidare fortsatte vi med att sjunga en sång om olikheter. Efter det frågade Jessica vilka 
likheter och olikheter som finns i vår grupp. De flesta saker barnen kom på var av fy-
siskt slag såsom att alla i ringen hade hår men olika längd och färg, alla hade två ögon 
men olika färg. Ett barn nämnde att alla människor har två ben men då sa ett barn det 
inte har alla, min granne har bara ett. Efter detta tog Jessica fram Känsloknapparna 
som förvarades i en ”hemlig väska”. För de yngre barnen var detta något nytt, men ge-
nom att de äldre barnen fick välja knapp först och berätta om sin känsla resulterade 
det i att de yngre barnen förstod vad som skulle göras. På knapparna fanns tre olika 
bilder som representerade glad, arg och ledsen. Dessa känslor var målade i form av ett 
ansikte. Varje barn fick välja en känsloknapp utefter hur de kände sig. Detta val fick 
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varje barn göra enskilt. Sedan fick barnen berätta varför de kände sig så. Alla tre 
känslorna blev representerade och många av barnens förklaringar till sitt känsloval var 
kopplade till hemmet. Svaren de gav var allt från att de blir glada av snöbollar, sol, till 
ilska över att inte fått spela tv-spel tillräckligt länge och vidare till att bli ledsna över 
mardrömmar. Ibland fick Jessica ställa ledande frågor för att få igång ett samtal och 
ett par barn valde även att stå över berättandet men de visade dock upp vilken känsla 
de valt. 
 
Efter detta gick hela gruppen till skogen bredvid förskolan och valde ut ett Kompisträd 
eller snarare en Kompisgren. Jessica förklarade för barnen vad en kompisgren är; att 
den ska fyllas med egna och gemensamma saker som gruppen gör. Barnen fick sedan 
gemensamt bära grenen till förskolan och ”plantera” i en kruka. Vi avslutade med en 
gemensam Utvärdering av förmiddagen. Barnen tyckte att förmiddagen hade varit 
bra. När vi frågade om det inte varit något som var mindre bra svarade ett barn att det 
var tråkigt att vi hittade kompisträdet så fort. 
 
Analys  
I detta arbete valde vi att använda många olika estetiska uttryckssätt. Detta för att ge 
barnen så många upplevelser som möjligt (Lillemyr, 2002, Lpfö 98) Det är viktigt att 
pedagogen förmedlar denna kunskap på olika sätt för att nå alla barn i sina olika lär-
processer (Lpfö 98). För att få in begreppet vänskap valde vi att läsa Grodan hittar en 
vän. Vår tanke var att barnen sedan skulle få återge hur de tyckte att en bra kamrat ska 
vara. Utifrån de svar barnen gav tolkar vi det som att barnen ungefär hade samma tan-
kar om vad vänskap är. Svaren byggde på etiska regler som att alla ska får delta, att 
man inte slåss osv.  
 
Vi valde att använda sången Det finns en av varje sort för att visa på att likhet-
er/olikheter är något som finns runt omkring oss. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) betonar vikten av att pedagogen låter barnen få synliggöra sina fun-
deringar och reflektera tillsammans i grupp över konkreta och abstrakta fenomen som 
finns i vår vardag. Vi upplevde att barnen verkligen fick tillfälle till att se varandra un-
der detta moment. Efter detta samtalade vi om de likheter och olikheter som fanns i 
gruppen. Något vi upptäckte här var att barnen oftare tog upp olikheter före likheter. 
En tanke som väcktes hos oss då var om vi vuxna oftare påtalar olikheter mellan män-
niskor än likheter.  
 
För att kunna dela med sig av känslor till varandra måste barnen förstå och känna igen 
dessa (Brodin & Hylander, 2002). Därför valde vi att arbeta med Känsloknappar för 
att barnen på ett lekfullt sätt skulle få visa hur de kände sig och utifrån detta påbörja 
samtal. Här såg vi verkligen vad Säljö (2000) menar med att barn lär av varandra. De 
äldre barnen hjälpte de yngre barnen att skicka väskan och påminde om vad varje an-
sikte uttryckte för känsla. Med hjälp av känsloknapparna fick vi också en uppfattning 
om hur barnen mådde, vilket i sin tur var bra att veta för fortsatta övningar under till-
fället. Knapparna startade många diskussioner om sådant som barnen tyckte var vik-
tigt. Dessa diskussioner utgick väldigt ofta från något barnen upplevt utanför försko-
lan. Det är viktigt att som pedagog komma ihåg att barnen ingår i många olika sociala 
system som innefattar en mängd möten och gemenskaper och att ge barnen utrymme 
för detta (Brodin & Hylander, 2002). Egna val för barnen anser vi är betydelsefullt då 
den egna känslan är unik. Att de sedan vågar visa vilken känsla de valt, verbalt eller 
genom handling, för de andra barnen och vuxna är något vi anser visar på en trygghet, 
inte bara till sig själv, utan även till den övriga gruppen.  
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Vår tanke med Kompisgrenen var att skapa ett tillfälle som visar att alla har betydelse 
för gruppen. Enligt Johansson (2001) utvecklas barnets sociala förmågor och förstå-
else i samspelet med andra och det i sin tur skapar gemenskap. Vid val av träd var alla 
barnen delaktiga och de pratade ihop sig om vilken gren som kunde vara bra. Även 
under detta moment hjälpte de äldre barnen de yngre barnen när grenen skulle bäras 
hem. Vi tycker oss se att barnen redan har en bra grund att stå på när det gäller den 
egna självkänslan och gruppens gemenskap. I den gemensamma Utvärderingen med 
barnen var alla nöjda och de kom ihåg sakerna vi gjort. När vi frågade vad som de var 
mest nöjda med svarade barnen allt. Vi frågade då om det inte var något som varit 
mindre bra, då svarade en pojke att det var tråkigt att vi hittade kompisgrenen så fort.  
 
5.3 Tillfälle 2 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ olik-
heter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med sig 
av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och att lyssna till 
varandra. 
Omvända musikaliska stolarna. Syfte: att öva samarbete, känna kroppskontakt samt 
att ha roligt. 
Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sin vardag. 
 
Vid detta tillfälle har vi valt att både observera och filma. Barnen reagerade inte 
nämnvärt på att bli filmade. Vi startade med vår sång för att sedan ta fram känslo-
knapparna. När känslogenomgången var klar fick barnen fylla på kompisträdet med 
material som barnen gjort vid ett tidigare tillfälle. Barnen fick i turordning hänga upp 
egna tillverkade händer i olika färger där det stod skrivet saker som Jessica läste upp. 
Barnen fick också räkna händerna och jämföra mot antalet barn. Dessa fick barnen 
själva hänga upp i trädet. På första handen var det saker som de tycker om: 
 
”Lördagsgodis” (pojke fyra år) 
 
”Att spela baseboll” (pojke fem år) 
 
”Blommor och frost” (flicka fem år) 
 
Och på andra handen saker som gör dem arga: 
 
”Att inte få spela dator” (pojke fem år) 
 
”Att inte få upp skorna” (flicka tre år) 
 
”Att inte få vara med” (pojke fyra år) 
 
Jessica pratade lite om ”trädhämtningen” och återkopplade till syftet med att ha ett 
kompisträd: att det är deras gemensamma träd. Hon gjorde jämförelsen att trädet be-
höver sina blad precis som att alla barn är viktiga för gruppen. Hon frågade barnen hur 
de trodde att det kändes för trädet nu när den börjar få ”kläder” igen. Skönt, enades 
barnen om. Efter detta var det tid för leken Omvända musikaliska stolar som bygger 
på att barnen ska samarbeta så att ingen blir utan stol. Jessica gick tydligt igenom lek-
en, barnen lyssnade uppmärksamt. Alla har varsin stol, dessa stolar står på led, musik 
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spelas och när musiken tystnar ska barnen sitta, stå eller hålla i en stol, de kan även 
sitta i varandras knä. I början hjälper de äldre barnen de yngre att förstå leken. Till slut  
var det bara en stol kvar på 13 barn. Barnen satt i knäet på varandra eller höll i stolar-
na. Ett barn valde att stå över då han blev sur över att han inte fick sitta på en stol varje 
gång. Efter lekens slut pratade Jessica med barnen om hur det känns när man inte vill 
vara kvar i en lek samt hur det känns för de övriga som leker.  
 
Analys  
För att kunna göra en analys där vi verkligen kan se allt som händer valde vi att obser-
vera men även att filma denna gång. Vi upptäckte att fördelen med att filma stämmer 
bra överens med Björndahls (2005) uppfattning, nämligen att kunna gå tillbaka och 
att se detaljer. Genom att filma så upptäckte vi många olika aspekter som annars inte 
skulle ha blivit synliga. Vid efterarbetet med tillfället upptäckte vi tydligt att som 
Pramling Samuelsson m.fl. (2008) beskriver att estetik ofta får agera som ett hjälp-
ämne till andra ämnen som t.ex. i matematik. När barnens händer skulle hängas upp 
så räknade Jessica och barnen dessa tillsammans. Likaså räknade de och jämförde 
antalet barn med händer för att se om antalet händer stämde mot antalet barn. Trots 
kritiken anser vi att vi med hjälp av händerna på ett naturligt sätt kunde komma in på 
antal och jämförelse utan att släppa vårt syfte om självkänsla och gemenskap.  
 
Vår tanke med kompisträdet var att det skulle bjuda in till social interaktion och att 
pedagogen fanns där som stöd eftersom alla barn reagerar olika på att stå i centrum 
(Öhman, 2008). Barnen var koncentrerade och lyssnade bra till det Jessica läste från 
”pappershänderna”. Vi tror att även om vissa barn kan tycka att det är jobbigt att stå 
inför en grupp så kan pedagogen vid lämpliga tillfällen, som kompisträdet, locka bar-
nen till att delta. Eftersom Jessica läste behövde barnet inte heller stå i centrum 
verbalt, utan fick en deltagande roll bredvid. Genom upplevelser som dessa blir bar-
nets självbild stärkt och det bidrar till gemenskap med gruppen (Brodin & Hylander, 
2002). På en av barnens händer stod det att” han blir arg när han inte fick vara med”. 
Det är något som ibland förekommer i hans vardag på förskolan. Att låta barnen få ge 
uttryck för sina känslor på detta sätt kan bidra till att pedagogerna runt barnen får veta 
saker som barnet annars kanske inte skulle ha sagt. Genom att sedan läsa upp detta för 
hela gruppen bidrar det till att väcka tankar hos de andra barnen samt stärka hans jag. 
För det är som Brodin och Hylander (2002) menar lättare att förstå andra om man 
själv kan sätta ord på varför man känner och reagerar som man gör. Vi anser att det är 
viktigt att ge bekräftelse till barnens alla känslor. Därför valde vi att fråga om vad de 
tycker om/inte tycker om. På så sätt kan även negativa känslor uppmärksammas.  
 
Eftersom lärande enligt Lillemyr (2002) sker genom leken valde vi att använda leken 
Omvända stolar för att barnen skulle få öva på att samarbeta. Öhman (2003) menar 
för att skapa ett bra samarbete krävs det ett öppet klimat, där bl.a. olika känslor kan 
släppas fram. Ett barn blev argt för att han inte fick en egen stol vid varje tillfälle och 
valde då att gå ur leken. Pedagogen lät barnet göra detta, vilket Pramling Samuelsson 
och Asplund Carlsson (2003) menar är viktigt då barnet kanske inte uppfattat lekens 
regler och syfte. Vidare menar författarna att det är viktigt att återkoppla till vad som 
skett eftersom reflektionen över ett fenomen är det som för barnet framåt. Jessica frå-
gade pojken som stod över vad det var som inte kändes bra och han berättade att han 
ville ha en egen stol varje gång. Förskolan ska erbjuda trygg miljö enligt Lpfö 98 där 
barnen får uttrycka känslor och säga sin mening. Jessica frågade då hur han trodde att 
leken skulle bli om han alltid fick en stol, pojken svarade ”roligare”. Utifrån hans reak-
tion tolkar vi det som att han känner den tryggheten. Vidare öppnade pedagogen upp 
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för övriga barn att delta i diskussionen med frågan hur leken skulle bli om alla barn 
ville ha en egen stol varje gång. Ett barn svarade att då skulle det ju inte bli någon lek. 
Öhman (2008) och Brodin och Hylander (2002) menar att en positiv attityd till kom-
munikation är en viktig del för att barn ska våga säga vad de tycker. Vi anser att peda-
gogen bidrog till detta då hon bekräftade det arga barnets känsla genom att föra en 
diskussion om vad som hände. Vidare tänker vi att det kan handla om att pojken kan-
ske måste få tillfälle att leka leken igen, eftersom vi tolkar det som att h han inte riktigt 
förstod vad leken handlade om. Detta är något som Lillemyr (2002) anser är viktigt då 
lärandet för ett barn är en process.  
 
5.4 Tillfälle 3 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ olik-
heter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med sig 
av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och hörd på. 
Musikaliska stolarna. Syfte: att öva samarbete, känna kroppskontakt samt att ha ro-
ligt. 
”Spindelnät”. Syfte: att stärka självförtroende, att känna samhörighet, att öva aktivt 
lyssnande. 
Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sin vardag. 
 
Idag var det sista grupptillfället och Jessica pratade lite med barnen om detta och knöt 
på så sätt ihop temat. Ett barn hade haft en mindre bra lämning på morgonen så han 
valde att sitta bredvid i början. Efter Känsloknapparna fick Jessica med detta barn 
genom att erbjuda honom att hänga upp en av sina saker i Kompisträdet. Sedan fick 
även de andra barnen hänga upp sina saker. Nu var det dags för Omvända musika-
liska stolarna igen. Förra gången var det ett barn som inte ville leka klart leken. Jes-
sica gick igenom lekens regler och påminde om lekens syfte, att leken handlar att sam-
arbeta och hjälpa varandra. När leken startade hjälpte barnen varandra genom att 
ropa att det fanns en ledig stol eller ett ledigt knä. Jessica bekräftade under lekens 
gång de positiva handlingar som barnen gjorde. Avslutningsvis fick barnen skapa ett 
gemensamt Spindelnät, eller som barnen uttryckte det ”det ser mer ut som en stjärna”. 
Vid detta tillfälle satt barnen i en ring runt ett stort papper och genom att rulla ett 
garnnystan till en kamrat så bildades det ett mönster. Samtidigt skulle barnet säga vad 
hon eller han är bra på och något som kamraten är bra på.  
 
Vincent: Jag är bra på att spela fotboll  Agnes är bra på att spela teater  
 
Agnes: Jag är bra på att leka med Shirley Måns är bra på att leka med Justin 
 
Måns: Jag är bra på att bygga med klossar Marie är bra på att cykla 
 
Marie: Jag är bra på att rita  Mariett är bra på att leka i dockvrån  

På Utvärderingen tyckte barnen att känsloknapparna och spindelnätet var roligast. 
Allt material, samt den skriftliga dokumentation som gjorts under temat, har vi satt 
upp i korridoren för att barn, föräldrar samt övrig personal ska kunna ta del av arbetet. 
 
Analys 
Nu när vi har genomfört våra tillfällen kan vi se fördelen med att arbeta tematiskt samt 
att ha en pedagogisk dokumentation som Lpfö 98 menar är viktigt för att föra den pe-
dagogiska verksamheten framåt. Barnen kan på ett tydligt sätt följa processens olika 
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skeden, både genom det enskilda samt det gemensamma materialet. På så sätt kon-
kretiserades temats syfte med hjälp av barnens arbete. Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003) menar att fenomen måste objektiviseras utifrån barns tankar 
och erfarenheter. På det sättet skapar pedagogen metasamtal med barnen, dvs. att 
barnen bli medveten om sitt eget lärande.  
 
Eftersom vi såg att ett barn hade svårt att förstå lekens syfte förra gången samt att Lil-
lemyr (2002) menar att lärande är en process ansåg vi att det var viktigt att återigen ge 
barnen möjlighet att leka leken igen samt gå igenom lekens syfta. När vi sedan lekte de 
musikaliska stolarna kunde vi tydlig se att barnen tagit till sig lekens syfte. Det fanns 
ett intensivt samarbete och en vilja att hjälpa varandra, i form av ”kom hit”, ”här finns 
en plats” och ”sitt i mitt knä”. Vi kopplar detta till Säljös (2000) och Lillemyrs (2002) 
tankar om att lärande inte kan ske utan lek och samspel. Vi anser att leken hjälpte bar-
nen att utveckla samarbete och samspel, något som sedan är viktigt i deras fortsatta 
relationer enligt Öhman (2003) och Lövdahl (2007).  
 
Genom att göra spindelnätet ville vi se om alla barn kände sig trygga med att stå i cent-
rum. För att barn ska våga stå i centrum krävs det, förutom en god självkänsla, att pe-
dagogen ger stöd och visar tilltro till att barnen själva kan, vilket bidrar till enskilda 
samt gemensamma positiva upplevelser (Öhman, 2008). Vi anser att pedagogen 
gjorde detta då alla barn valda att delta samt att de sa positiva saker om sig själva och 
sina kamrater. Någonting som var roligt att se var hur barnen gemensamt döpte om 
spindelnätet till en stjärna under arbetets gång. Pedagogen kopplade då stjärnans ud-
dar till den enskilde individens betydelse för gruppen. Ett barn sa då ”precis som kom-
pisträdet”. En tanke efteråt var att spindelnätet/ stjärnan kanske skulle ha varit 
upptakten till arbetet istället för i slutet. Eftersom vi då hade utgått från något barnen 
skapat gemensamt, unikt för just den här gruppen från början.  
 
I detta avslutande tillfälle tillsammans med barnen tolkar vi det som att barnen ut-
vecklat de syften vi hade med arbetet. Nämligen att stärka barnets självkänsla och 
hjälpa dem i sitt relationsarbete där vänskap, empati, samarbete och samspel ingår.  
 
5.5 Sammanfattning av analys 
Vi valde att använda tre återkommande moment vid tillfällena nämligen sången, 
känsloknapparna och kompisträdet. Detta för att återkommande rutiner skapar trygg-
het, stärker det enskilda barnet och knyter samman gruppen (Öhman, 2008). Ett re-
sultat utifrån arbetet som vi tycker oss se är att barnen lyssnar mer på varandra, tar del 
av varandras tankar, hjälper varandra och visar en vilja till att samarbeta. Detta tolkar 
vi som att alla kände sig trygga med att stå i centrum under den avslutande leken. En 
reflektion vi gjorde när vi analyserade våra tillfällen var att barns självkänsla och deras 
relationer samt värdegrunden inte bara kan användas som ett tema. Detta sociala ar-
bete måste genomsyra förskolans verksamhet, redan från det att barn är små och se-
dan löpa som en röd tråd under vidare skolgång. 
 
6. Diskussion  
Social kompetens är något vi anser att pedagogen alltid bör arbeta med eftersom det 
ingår i barnets vardag. Pedagogens arbete med detta kan se olika ut, men vi har valt att 
utgå från olika estetiska uttrycksätt. Vår tanke med detta arbete är att visa hur pedago-
gen genom sin praktik kan hjälpa barnen till motivation för att hitta en balans mellan 
hänsyn till det egna jaget samt till gruppen. För att lyckas med detta måste pedagogen 
vara närvarande och lyhörd.  
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I Lpfö 98 står tydligt beskrivet att verksamheten ska utgå från varje barns behov och 
att det är pedagogens uppgift att erbjuda barnen en verksamhet och miljö som inspire-
rar till lek och aktivitet. Genom detta arbete ville vi se hur pedagogen med hjälp av 
estetik kan ge barnet en förståelse för det egna jaget samt stärka dem i deras relationer 
med övriga gruppen. För att lyckas med detta krävs det enligt Strömberg (2008) att 
skapa ett tryggt klimat i barngruppen. En trygg barngrupp handlar om att pedago-
gerna har ett öppet klimat, där barnen får vara sig själva och känna sig delaktiga. 
 
Enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2008), Weissenrieder (2008) och Vygotskij (1995) 
bör leken med dess fantasi ses som ett villkor för att utveckla kreativitet och lärande. 
För oss står detta både för den fria leken och den av pedagogen planerade och styrda 
leken. Alla de moment som ingick i vår planering valde vi eftersom de utgick från lek 
och estetik. Enligt Weissenrieder (2008) kan lek och skapande ses som en gemensam 
nämnare för att barnet ska utveckla sin självkänsla och tillägna sig nya kunskaper. 
 
För att skapa en god grupprelation är det bra att börja med det enskilda barnets själv-
känsla. Detta eftersom barnet först måste lära känna sina egna känslor innan det kan 
förstå kamratens (Brodin & Hylander, 2002). Eftersom självkänsla växer sig stark och 
utvecklas genom upplevelser, valde vi att först arbeta med aktiviteter där det egna ja-
get representerades. Vi anser att Känsloknapparna som vi använde vid varje tillfälle 
lade en bra grund till att våga uttrycka sina egna känslor, även för de barn som inte 
ville tala inför gruppen, då det räckte att visa känsloknappen. Enligt Strömberg (2008) 
handlar relationsarbete till en stor del om att kunna lyssna på varandra. Ett aktivt 
lyssnade bygger inte bara på att lyssna till det talade ordet utan även förstå innerbör-
den av det sagda. Vi märkte i användandet av känsloknapparna att barnen faktiskt 
hade den förmågan, då de både kunde reflektera och återkoppla till det som tidigare 
kommit fram. Även de barn som valde att inte tala om den egna känslan var ändå del-
aktiga i den gemensamma diskussionen. Enligt Brodin och Hylander (2002) gör detta 
att barnen kan känna igen de olika känslor som finns och det är något som barnen har 
användning för i framtiden. Svårigheter när det gäller lekar och tillfällen där barnet 
ska uttrycka sin egen känsla kan vara att barnen härmar varandra. Därför valde vi att 
använda en hemlig väska, där barnen kunde välja sin egen knapp utan att kamraten 
bredvid såg. Fördelen med att starta tillfällena med känsloknapparna var att vi fick en 
inblick i hur barngruppens dagsform var, något som vi sedan tänkte på under våra re-
flektioner över tillfällena. Eftersom många saker barnen tog upp var relaterade till 
hemmet, kunde vi hjälpa barnen att koppla olika känslor till deras egen erfarenhets-
värld och vardag. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) måste 
pedagogen koppla det för barnet, abstrakta till deras egna erfarenheter för att barnet 
ska kunna förstå innebörden.  
 
Eftersom självkänsla och relationer innehåller så många olika dimensioner ansåg vi att 
återkommande moment var viktiga för att skapa gemenskap och trygghet. Enligt Öh-
man (2008) bygger gemenskap och vänskap på samhörighet, aktivitet och samspel. 
Därför valde vi att arbeta med kompisträdet för att barnen skulle få skapa något som 
skulle utgå från dem själva till att bli något gemensamt. Genom att barnen fick hänga 
upp bilder som utgick från deras tankar och åsikter blev det lättare att knyta samman 
den egna känslan med gruppens. Vid dessa tillfällen fick barnen en förståelse för att de 
tycker och känner på både lika och olika sätt samt att det är ok. Vi upplevde att en del 
barn behövde extra stöd från pedagogen när det handlade om att berätta saker högt 
inför de andra i gruppen. Genom att pedagogen visade intresse för barnens saker samt 
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att hon ställde utvecklande frågor såg vi att barnen hjälptes av detta. Vi ser ett klart 
samband med det som Kluge (1999) beskriver, nämligen att i ett utvecklingsarbete 
bygger pedagogen på befintlig kunskap och upplevelse för att ge barnen ny kunskap. 
För att utveckla en god kamratkultur i förskolan där barnen ser och lyssnar till var-
andra så måste pedagogen skapa tillfällen som är lustfyllda så att barnen kan få nya 
erfarenheter att bygga på. Detta kan vi koppla till både Lpfö 98 och Löfdahl (2007) när 
de menar att förskolan måste utgå från det enskilda barnet, i den gemensamma grupp-
en för att utveckla barnet. Vi anser att kompisträdet uppfyllde sitt syfte, som var att 
visa på att alla är viktiga för gruppen. Detta eftersom barnen menade att kompisträdet 
mår bra och blir varmt om vi fyller på med saker om oss själva och gruppen. 
 
I leken Omvända musikaliska stolarna fick barnen öva på samarbete samt att tävling 
inte alltid innebär enskild vinst. Enligt Lillemyr (2002) bidrar lek till social kompe-
tens, erfarenheter samt att klara svåra utmaningar. Under detta moment kunde vi se 
vikten av tydlighet hos pedagogen eftersom barn uppfattar och tolkar det som sägs 
olika. Ett barn trodde att leken gick ut på att ha en egen stol och när så inte var fallet 
valde han att gå ur leken. I sådana situationer anser vi att det är viktigt att pedagogen 
visar att det är okey att bli arg och att stå över men att det självklart måste följas upp 
genom samtal efteråt. Även i detta moment såg vi vikten av att göra samma moment 
under flera tillfällen, då barnet gången efter var med och lekte efter lekens regler.  
 
Med hjälp av tema inriktat arbetssätt anser vi att pedagogen kan följa både barnens 
utveckling samt sin egen praktik. Tillsammans med barnen utvärderade vi samtliga 
tillfällen och gjorde en tydlig dokumentation, både för barnens gemensamma del, i 
deras egen portfolio samt för vår egen reflektion. Detta bidrog till att vi hela tiden 
kunde gå tillbaka och göra jämförelser för att se hur arbetet fortskred. I denna doku-
mentation kunde även det enskilda barnets och gruppens utveckling följas, något som 
sedan låg till grund för den fortsatta planeringen. Utifrån sin egen erfarenhetsvärld ska 
barnen vara delaktiga i verksamhetens utformning (Lpfö 98, Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2006, Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, Lpfö 98). Verk-
samheten och våra tillfällen bidrar då till att barnen får arbeta i meningsfulla samman-
hang, där normer och värden, barns lärande och barns inflytande bildar en helhet. Vi 
anser att det är viktigt att ibland arbeta tematiskt gällande självkänsla och relationer 
eftersom förskolans barngrupper ofta förändras. Men pedagogerna får inte glömma 
bort vikten av att alltid ha värdegrunden och barns relationsarbete närvarande i sitt 
arbete, då detta ska vara som en röd tråd i den dagliga verksamheten. Vi tror och 
hoppas att detta arbete kan hjälpa barnen under deras fortsatta skolgång. 
 
6.1 Pedagogisk relevans 
Vi anser att detta arbete har en pedagogisk relevans då förskolan förväntas arbeta ut-
ifrån Lpfö 98. I läroplanen står det uttryckligen att förskolan ska främja barns identi-
tetsutveckling samt att verksamheten ska präglas av vår värdegrund. Vidare menar 
Lpfö 98 att dessa värden ska tillägnas genom lek, konkreta upplevelser samt från pe-
dagogernas förhållningsätt. Pedagogernas förhållningssätt ska genomsyras av en 
mångfald olika uttryckssätt, bland annat de estetiska, för att barn utifrån sina förut-
sättningar, ska tillägna sig nya kunskaper på ett lustfyllt och lärorikt sätt.  
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Bilaga 1 
 
Hej föräldrar! 

Då var det dags för mig att göra mitt sista arbete här på förskolan. Den här 
gången kommer jag att göra mitt examensarbete och då tillsammans med 
Yvonne Semb – Johansson. 

Vi har valt att göra ett utvecklingsarbete om hur pedagogen i förskolan 
med hjälp av estetikens olika uttryckssätt kan stärka barnens självkänsla, 
samt deras relationsarbete. Detta kommer att ske genom lekar, drama, 
bild m.m. 
 
Vår fråga till er är om ert barn får delta i denna studie?  
Jag, Jessica kommer under v 40 – 43 att utföra aktiviteter med de tre, fyra 
och femåringar som deltar. Tre av dessa tillfällen kommer att observeras, 
fotograferas samt videofilmas av Yvonne, för att sedan analyseras av oss 
båda tillsammans. Efter analys kommer filmerna att förstöras men 
fotografierna kommer att vara med vid vårt redovisningstillfälle. Vi 
kommer att avidentifiera barn samt förskolans namn i uppsatsen. Era 
barn kommer, även om ni samtyckt, själva få bestämma om de vill delta, 
de kommer också att ha möjlighet att avstå från aktivitet. 
 
Har ni frågor får ni gärna höra av er till mig, Jessica 073- 643 42 93 
jaraskog@hotmail.com. Eller så kan ni tala med Christine. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Yvonne Semb - Johansson och Jessica Araskog 
 
 
 
Ja vårt barn får delta 
 
Underskrift av vårdnadshavare  
 
 
 
Nej vårt barn får inte delta 
 
Underskrift av vårdnadshavare  
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Bilaga 2 
Planering av temat 

 
Vecka 1 
Ta enskilda kort på barnen under första veckan till gruppmobilen. 
 
Tillfälle 1 
Grodan hittar en vän. Syfte: att öva aktivt lyssnande, att förstå andras 
känslor samt en introduktion till diskussion om vänskap. 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ 
olikheter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med 
sig av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och hörd på. 
Gruppträdet. Syfte: att visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sinvardag. 
 
Tillfälle 2 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ 
olikheter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med 
sig av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och hörd på. 
Göra självporträtt. Syfte: att visa på likheter/ olikheter mellan varandra. 
2 saker jag tycker om/ 2 saker jag inte tycker om. Syfte: att öka 
självkännedom och självförtroende. Uppmärksamma likheter och olikheter. 
Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sin var-
dag. 
 
Tillfälle 3 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ 
olikheter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med 
sig av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och hörd på. 
Massagesaga. Syfte: att skapa lugn och harmoni öka koncentrationsförmågan och 
utveckla barnens kroppskännedom och självkänsla. 
”Kompis bild”. Syfte: att få förståelse för att alla tycker och tänker olika, öva sam-
arbete, turtagning, tänka på hur jag vill bli behandlad och hur jag behandlar andra.  
Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sin var-
dag. 
 
Vecka 2 
 
Tillfälle 4 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ 
olikheter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med 
sig av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och hörd på. 
Vi gör en saga. Syfte: att träna aktivt lyssnande, att bejaka sin fantasi och hitta ord 
för sin fantasi, att känna grupptillhörighet. 
Måla gemensam bild till sagan. Syfte: att öva samarbete, öva turtagning och öva 
sin iakttagelseförmåga. 
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Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sin var-
dag. 
 
Tillfälle 5 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ 
olikheter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med 
sig av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och hörd på. 
Ibland är jag glad/ ledsen/ arg/rädd. Syfte: att kunna sätta ord på sina känslor, 
våga ge uttryck åt sina egna känslor samt bemöta andras.  
Följa John. Syfte: att öva turtagning, öka barnens självförtroende, känna samhörig-
het samt att få uppleva kommunikation utan ord. 
Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sin var-
dag. 
 
Tillfälle 6 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ 
olikheter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med 
sig av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och hörd på. 
Visa känslor till musik. Syfte: att träna på att agera på olika känslor. 
Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sin var-
dag. 
 
Vecka 3 
 
Tillfälle 7 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ 
olikheter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med 
sig av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och hörd på. 
Liftaren. Syfte: att träna samarbete, känslor, agera och att få ha roligt. 
Massagesaga. Syfte: att skapa lugn och harmoni öka koncentrationsförmågan och 
utveckla barnens kroppskännedom och självkänsla. 
Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sin var-
dag. 
 
Tillfälle 8 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ 
olikheter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med 
sig av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och hörd på. 
Frankenstein. Syfte: att visa på likheter/ olikheter samt visa att individen är viktig 
för gruppen. 
Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sin var-
dag. 
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Tillfälle 9 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ 
olikheter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: Att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med 
sig av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och hörd på. 
Omvända musikaliska stolarna. Syfte: att öva samarbete, känna kroppskontakt 
samt att ha roligt. 
Utvärdering. Syfte: Att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sin var-
dag. 
 
Vecka 4 
 
Tillfälle 10 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ 
olikheter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med 
sig av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och hörd på. 
Läsa dikter. Syfte: att öva aktivt lyssnande samt känna gemenskap. 
Skriva en gemensam dikt. Syfte: att bejaka sin fantasi och hitta ord för sin fantasi, 
att känna grupptillhörighet. 
Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sin var-
dag. 
 
Tillfälle 11 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ 
olikheter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med 
sig av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och hörd på. 
Spegeln. Syfte: att öva turtagning, öka barnens självförtroende, känna samhörighet 
samt att få uppleva kommunikation utan ord. 
Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sinvardag. 
 
Tillfälle 12 avslutning 
Det finns nå´n av varje sort. Syfte: att känna samhörighet, att visa på likheter/ 
olikheter mellan varandra samt visa på att alla är viktiga för gruppen. 
Känsloknappar. Syfte: att känna samhörighet och tillgivenhet i gruppen, dela med 
sig av känslor, att utvidga sitt ordförråd för känslor samt att bli sedd och hörd på. 
Omvända musikaliska stolarna. Syfte: att öva samarbete, känna kroppskontakt 
samt att ha roligt. 
”Spindelnät”. Syfte: att stärka självförtroende, att känna samhörighet, att öva aktivt 
lyssnande. 
Utvärdering. Syfte: att få göra sin röst hörd. Bli lyssnad på. Vara delaktig i sin var-
dag. 


