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Föreliggande studie fokuserar på ämnet estetik och hur ämnet används i förskolan. 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med estetiken i 

verksamheten. Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer med förskollärare på 

olika förskolor i en medelstor kommun. Resultatet visar att förskollärarna såg 

positiva fördelar med att använda sig av estetiken i arbetet. De har ett stort intresse 

för ämnet. Slutsatsen är att förskollärarna arbetar medvetet med estetiken och att 

möjligheterna inte sitter i resurserna utan i vad förskollärarna anser är möjligt att 

genomföra.  
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1 Inledning  
I vårt examensarbete har vi valt att inrikta oss på ämnet estetik. Vi ville ta reda på hur 
förskollärare arbetar med estetiken på förskolan samt deras tankar kring ämnet. Vi 
valde därför att intervjua förskollärare runt om i en medelstor kommun. Ämnet 
estetik har alltid varit intressant för oss och väckte mer nyfikenhet efter vår 
verksamhetsförlagda utbildning som ingår i vår lärarutbildning på Mälardalens 
Högskola. Vi ville utforska och se hur andra förskolor arbetar med estetik eftersom vi 
endast har erfarenheter från våra partnerskolor.  

Vår studie grundar sig på vad estetiken bidrar med men även för hur förskollärarna 
arbetar med ämnet för att alla barnen ska känna sig delaktiga. Våra ögon har öppnats 
upp tack vare denna studie och vi ser fram emot den utmaning som väntar när vi 
börjar arbeta som förskollärare.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med estetiken i 
verksamheten. 

1. Vilket syfte har förskollärarna med att använda sig av de estetiska ämnena i 
undervisningen? 

2. Vilken erfarenhet har förskollärarna av de estetiska ämnena? 
3. Vad anser förskollärarna om de estetiska ämnena? 

Studien genomförs med kvalitativa intervjuer.  

 

1.3 Begreppsdefinition(er) 

1.3.1 Estetik 

Pramling Samuelsson m.fl. (2011) och Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) skriver 
att estetik betyder kunskaperna som kommer genom alla sinnena, det vill säga att 
barnen ska få uttrycka sig. Varje estetiskt område har rötter genom olika kultur – och 
konstuttryck som musik, bild, dans samt drama. Alla dessa områden förmedlar ett 
stort innehåll av kultur. Författarna menar att det handlar om konsten där barnen lär 
sig med hjälp av deras kroppar. De lär sig genom att höra, titta, smaka och lukta samt 
att känna. Estetiken i sig har en nära koppling som ett redskap för barnens inlärning. 
Enligt Ladberg (2000) har känslor en stor påverkan vad det gäller inlärningen. 
Sammanfattat kan man säga att negativa känslor har en negativ inverkan på lärandet 
medan känslor som får oss att må bra har en positiv inverkan på lärandet. Om ett 
barn har negativa känslor lägger han/hon ner mindre energi på lärandet. 

Carlsen och Samuelsen (1991) har sammanfattat en del viktiga punkter i arbetet med 
de estetiska ämnesområdena. Första punkten är att estetik stimulerar ett barns 
enskilda upplevelse samt att barnet använder sinnena, det vill säga att barnet ska få 
en personlig reaktion. Den andra punkten är att de estetiska ämnenas utveckling 
förutsätter att barnen vill bli påverkade av upplevelser med sinnena samt att barnen 
utvecklar en förmåga att bearbeta intrycken av upplevelsen. Grindberg och Langlo 
Jagtoien (2000) skriver att alla förskolor ska främja barnens utveckling inom 
estetiken och som förskollärare ska man komma ihåg att själva processen är viktigare 
än själva produkten. Det vill säga att det barnen gör är viktigare än hur resultatet blir.  
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Richter (2012) I en artikel från lärarförbundets för alla förskollärare stod det om 
estetikens roll i förskolan samt hur forskare tänker om det. ”I en estetisk lärprocess 
använder man alla sinnen. Framför allt gör man kunskap till sin egen genom att 
aktivt bearbeta den på något sätt. Man skapar om kunskapen i en ny form.” menar 
Eva Änggård, lärarutbildare och forskare vid Stockholms universitet. (2014-05-02) 

1.3.2 Estetisk lärprocess 

Weissenrieder (2008) skriver att konsten kan ses som en del av kunskapsbegreppet 
som genomsyrar hela skolväsendet. I detta sammanhang talar man även om estetiska 
lärprocesser som ett mål som skolan ska sträva efter. Det kan förklaras med att det 
uppstår ett möte mellan egna upplevelser, erfarenheter, och kunskaper. Vi tar del av 
andras upplevelser samtidigt som detta möte har förändrat mina tankar, 
föreställningar och handlingar. En estetisk lärprocess innebär tänkande, görande 
samt nyskapande. Någonting som är värt att nämna är att estetiska lärprocesser inte 
självklart behöver innehålla konst av något slag utan kan vara då man har fått intryck 
av någonting i miljön man vistas i. ”En estetisk lärprocess kan hålla samman sådant 
som ofta skils åt. Interlekt, känslor och sinnen hålls samman.” (2008: 77)   
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Musik 
I Tyskland 1920 bildades det musiska och det är, enligt Pramling Samuelsson m.fl. 
(2011), ett lärande med en musikalisk inriktning som ska se till människornas behov 
av att uttrycka sig. Detta handlar om individernas frigörelse vilket innebär en 
utveckling av färdighet, skapande, fantasi, lek och känslighet. (A.a.)  

Talar man om barn och musik idag, skriver Pramling Samuelsson m.fl. (2011) att det 
ska skiljas på barnens musik och musik för barn. När det talas om musik för barn 
handlar det om sånglekar och visor som speciellt inriktar sig till barnen. Om vi jämför 
det med barnens musik innefattar det sånglekar och sånger som har utgångspunkt i 
barnens egen erfarenhetsvärld. Barnens musik betonar även deras självständiga roll 
för både lek och sång. Barnens musikkultur idag är präglad av vårt mediesamhälle, 
vilket innebär en stor del av barnprogrammen på tv som förmedlar väldigt mycket 
visor och musik. (A.a.) 

Inom de estetiska ämnena är områden i musiken utforskande mest, framför allt i 
förskolan, skriver Pramling Samuelsson m.fl. (2011). De begrepp som uppfattas 
direkt av sinnena är ton, rytm, intensitet och klang. Det behövs inte något utvecklat 
språk för att förstå. Yngre barn utövar musik och sång med kroppen tillsammans med 
andra barn. Redan när barnen är tre, fyra år kan de skilja på melodier och ge uttryck 
för vilka melodier de uppskattar främst. När barnen är några år äldre kan de uttrycka 
sig genom åsikter om bra och dålig musik samt att de även kan upptäcka mindre 
förändringar i melodier. Flera studier visar att musiken kan kommunicera med 
barnen genom emotionella kvaliteter där barnen även kan urskilja olika känslor 
beroende på musiken. Det problem som lyfts fram av forskningen är om hur musiken 
ska användas i utvecklingen av undervisningen. Fokusen har legat på aspekter av 
musiken och inte helhetsupplevelsen. Stimulansen ligger på att barnen kan upptäcka 
helt okända sidor av musiken genom undervisningen. (A.a.) 

Carlsen och Samuelsen (1991) skriver att det språk som musiken vänder sig direkt till 
är örat och det är genom örat som både rörelsesinnet och motoriken aktiveras. 
Observerar man småbarn reagerar de tydligt och omedelbart på musiken med glädje 
samt rytm genom rörelser. En sinnesträning som är grundläggande inom musik är att 
barnen får lära sig att urskilja olika ljud men även att lyssna på upplevelsen av tempo, 
klang och toner. Detta kommer vid ett senare skede. Det viktiga vid ljudupplevelser är 
att samtala med barnen. Detta hjälper dem att sätta ord på deras upplevelser till ljud 
men även att det blir ett naturligt prat kring olika ljudfenomen samt att sätta begrepp 
gemensamt. Genom att barnen samtalar med varandra bidrar det till utvecklingen av 
förståelsen till vissa ljud, vilket anses nödvändigt. Ljud är något som man kan bringa 
fram med både rösten och kroppen samt alla slags föremål som finns runt en, bland 
annat instrument. Det är inte bara genom instrument man kan skapa ljud utan även 
material från en viss kultur eller själva naturen. Sambandet mellan att samla in ljud 
via en diktafon och övandet på att lyssna är nära varandra. Barnets första möte med 
ljud finns i de mänskliga rösterna, som material, där barnet dessutom kan pröva olika 
klang, rytm och styrka genom den egna rösten. (A.a.) 

Jederlund (2002) skriver om musikens enskilda välde, samt att hur den har funnits 
där som en guldkant på människans tillvaro i alla tider. I alla kulturer runt om i 
världen har den funnits med vid högtider för att sätta ord på känslor både i glädjens 
och i sorgens tecken. Författaren skriver att det är betydelsefullt att skapa utrymme 
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för alla levande nationella musikkulturer, genom ett göra det visas engagemang och 
respekt för invandrad kultur och språk. (A.a) 

En naturlig drift hos människan är att dela upplevelser med andra men även att bli 
bekräftad för den personlighet individen har, menar Jederlund (2002) Han skriver 
även att det verbala samspelet mellan människor är meningen med livet. Barns 
kommunikativa förmåga växer så fort det finns någon i närheten som ser och 
bekräftar dem. De gör inte skillnad på vilket språk de väljer att uttrycka sig med, 
barnen håller av alla sätt att uttrycka sig. Om denna positiva spiral av uppmuntran 
och bekräftelse fortsätter utvecklar barnen en kommunikativ identitet anser han. (A. 
a.) 

På samma sätt kan barn utveckla en negativ kommunikativ identitet om de har 
svårigheter med språket från början men inte får det stöd de behöver. Författaren 
menar att pedagogen kan ge det stödet genom att erbjuda barnen en lustfylld 
undervisning. Detta kan göras med hjälp av just musik och dans där de får möjlighet 
att uttrycka sig, vilket gör det lättare i sin tur att arbeta med den verbala 
språkutvecklingen. Jederlund (2002) skriver om musik i ett förstorat perspektiv på 
barns språkutveckling. Författaren skriver om musikens betydelse för människor i 
olika kulturer; att den bidrar till hur de ser på sig själva samt hur andra ser på sig 
som individer menar han. Att musiken bidrar till formandet av individens 
personlighet. Han skriver även om hur personer i olika åldrar tenderar att dras till en 
viss typ av musik, att yngre personer ofta lyssnar på hiphop, hårdrock eller 
punkmusik medan äldre personer lyssnar på klassisk musik, pop eller jazz. (A.a.) 

2.2 Dans och rörelse 
Håkansson (2008) och Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) menar att det är 
rörelsen som är kroppens egna språk där både rörelse och dans alltid har setts som 
ett uttrycksmedel för barnen. Dansen skapar även rytm, känslor, kontroll, energi och 
det viktigaste av allt; gemenskap. Det är genom dansen som vi tränar upp vår 
smidighet och styrka samtidigt som vi har det väldigt roligt. Dansen gör att vi når 
kärnan i musiken och som dessutom leder till att barnen känner av pulsen, rytmen 
och även får en upplevelse av melodin. En viktig synpunkt i arbetet med fysiska 
aktiviteter inom det estetiska är det inte handlar om att det ska vara elegant eller 
vackert utan det handlar om att barnen ska få utveckla deras möjligheter att genom 
rörelserna kunna uttrycka sina upplevelser och känslor. Carlsen och Samuelsen 
(1991) skriver att det är genom dans och rörelse barnen utvecklar deras rörelsesinne 
(kinestetiska), taktila (beröring), synsinnet (visuella) och lyssnandet (auditiva) när de 
dansar eller rör sig till musiken. (A.a.) 

Carlsen och Samuelsen (1991) och Pramling Samuelsson m.fl. (2011) skriver att 
dansen och rörelsen ingår oftast i andra sammanhang som i en dramaaktivitet eller 
musik vilket leder till att man inte alltid ser det som ett helt eget område inom 
estetiken. I barnens utveckling har undervisningen inom dans en inverkan genom att 
utveckla barnens rytm – och kroppsmedvetande, motoriken samt deras kroppsliga 
gestaltningsförmåga. I ett undervisningssammanhang kan pedagogen låta barnen få 
följa varandras rörelser och sedan bygga på dessa rörelser med en ny. Detta utvecklar 
barnens estetiska dans rörelse genom att jobba med kontraster. Barnen blir då 
medvetna om olika kvaliteter och mönster inom rörelser, även om de får dansa helt 
fritt. Pedagogens roll blir att återkoppla barnens rörelser och genom detta blir barnen 
medvetna om deras egna estetiska aspekter. Aspekterna av dans fungerar som ett 
redskap som gör det möjligt att se dans som en fysisk aktivitet eller rörelse. 
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Rörelserna kan till exempel handla om att barnen, två och två, skapar mönster 
tillsammans genom att de speglar av varandra. Det kan även handla om att barnen 
ökar deras förståelse för olika rörelsers koordination, riktning och tempo. (A.a.) 

Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) skriver att den plikt som förskolan har är att 
barnen ska få möjligheter till olika former av fysisk aktivitet. Det är viktigt att barnen 
får en allsidig erfarenhet av rörelse eftersom det bidrar till barnens utveckling. När 
barnen skapar ett bra förhållande till deras kroppar kan de använda den erfarenheten 
i alla olika sorters lekar samt att det är den bästa möjligheten för barnen att lära sig 
samspela i den aktuella miljön. Barnen utvecklar därför mycket kompetens samt en 
tillit till dem själva just genom fysisk aktivitet eftersom att de barn som inte är lika 
motoriska blir väldigt lätt helt utanför i leken. (A.a.) 

De möjligheter barnen har till fysiska aktiviteter i förskolan finns både ute och inne 
men mest ute då det finns mer inspiration till balansgång, hänga sig från olika 
anordningar, gunga, hoppa, cykla med mera. Fysiska aktiviteter inomhus innebär det 
att man har aktiviteter som kräver mindre utrymme som till exempel sånglekar, dans, 
göra kullerbyttor, stå på huvudet med mera. (A.a.) 

Under de senaste åren har kraven på fysisk aktivitet ökat på grund av samhällets 
förändringar, menar Grindberg och Langlo Jagtoien (2000). De platser som lämpar 
sig för fysisk aktivitetet blir färre. Idag har data – och tvspel större dragningskraft, 
vilket resulterar till att barn får hållningsfel, fetma, muskelsvaghet för att nämna 
några och dessa problem går ända ner i förskolan. Miljön ska ha en utformning så 
den ger inspiration till den dagliga och allsidiga rörelseaktiviteterna. Genom att 
miljön ute och inne är flexibel så att den passar till alla åldrar underlättar 
anpassningsarbetet av den grovmotoriska aktiviteten. Huvuduppgiften i arbetet kring 
fysisk fostran är att barnens rörelsebehov ska tillgodoses. Om man som förskollärare 
har rörelsemönster med mål blir resultatet en utveckling av fysiska egenskaper, 
sinnena samt motoriken. Om barnen under sin uppväxt får positiva upplevelser av de 
aktiviteter som är fysiska kommer de att behärska de flesta sociala aktiviteter som 
anses vara betydelsefulla inom de olika åldersgrupperna. Vad är då motorik? Motorik 
är; när man praktiserar eller gör något och att det är en rörelseförmåga. (A.a.) 

Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) skriver att en utveckling av det motoriska 
innebär att barnen tillägnar sig gradvis olika rörelsefärdigheter som till exempel att 
krypa, stå, sitta, gå, lyfta på huvudet med mera. Beteckningen av grovmotorik är de 
rörelser som är av större form som till exempel hoppa, springa, klättra, gå och så 
vidare. Om man ska förklara vad finmotorik är innebär det de rörelser när man ska 
skriva, gripa, sy med mera. Hit räknas även de rörelser man gör med ögonen och 
munnen. En motorisk utveckling sker genom fasta principer som har en 
ordningsföljd i något bestämd form vilket är lika för alla även om man har en annan 
etnisk tillhörighet. Alla barn har sin egen rytm av utveckling och därför är det viktigt 
att barnen får utvecklas i deras egen hastighet i åtanke. De erfarenheter barnen får 
genom rörelse och motorik är att de kan ta emot budskap samtidigt som de får röra 
på sig samt att barnen kan ändra sina beteenden genom olika beslut. Barnen får 
träning med att utföra olika funktioner samtidigt. Ett barns värld är påverkad av 
fysiska aktiviteter eftersom det är sällan barnen varken springer eller hoppar. När de 
umgås är det sällan de endast sitter ner utan de aktiverar sig tillsammans. Allt detta 
har med barnens sätt att leka eftersom det är när barnen känner sig trygga och fria i 
deras kroppar tillsammans med andra som de har möjlighet att vara delaktiga i en 
gemenskap som är social. Barnen får även möjligheter att uppleva dem själva genom 
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olika funktioner och roller samt att de utvecklar en form av social trygghet inom 
möten av nya situationer. När barnen har en trygghet till deras kroppar har de lättare 
att känna en tillit till andra. (A.a.) 

2.3 Drama 
 
Det specifika med den dramatiska formen är att skådespelarna lämnar sin här- och 
nusituation, går in i en roll och agerar i en låtsashandling. Att spela en roll är 
skådespelarnas uttrycksform. (Rasmusson och Erberth 2008: 127) 

Eftersom leken ses som ett viktigt redskap för att lära, enligt Håkansson (2008), bör 
huvudingrediensen i arbetet med drama vara just leken. Personer utvecklar många 
egenskaper som trygghet, en ökad självkänsla och tillit. Om en förskollärare valt att 
arbeta med drama tillsammans med barn bör läraren se till att de utvecklar 
samarbetsförmågan, att de är aktiva samt att läraren utvecklar deras kreativitet och 
tar tillvara på den. (A.a.) 

En central roll i drama är agerande, det vill säga att man spelar en roll, skriver 
Carlsen och Samuelsen (1991). Rollerna kan innebära konduktör eller passagerare i 
en buss. Barnen ser detta som en rollek som innehåller drag av identifikation men 
även imitation. Det är genom omgivningen som barnen får första kontakten med sina 
sinnesupplevelser samt att det är i själva agerandet som alla sinnen tas i bruk. I och 
med sinnesträningen utvecklar barnen sin kroppsmedvetenhet som de i efterhand 
kan själva få prova inom olika situationer i sociala samspel som tillhör deras 
grundträning till samhället. Under barnens första levnadsår kommer de i kontakt 
med olika slags rollekar där den första innebär att barnen ska kunna lagra inre bilder 
och har en utvecklad jag – uppfattning. När barnen är runt två, tre år kommer 
konstruktionsleken som handlar om att barnen leker med fingerdockor, handdockor 
och vanliga dockor. Här utvecklas deras språk fort och som blir ett redskap när de ska 
göra dramatiska uttryck tydliga. Barn som är tre år eller äldre kommer symbolleken 
som utgår från att barnen gör imitationslekar. Dessa lekar kräver att barnen har 
kontroll över deras motorik, minne och föreställningsförmåga. När barnen är fyra år 
har de lättare att leka med sammanhang kring orsaker men även att fler former av 
dramatisering blir möjliga som både uttrycks – och intrycksupplevelser. (A.a.) 

Rasmusson och Erberth (2008) skriver att kreativitet tar form då människor 
använder samt kombinerar sina kunskaper och förmågor för att skapa någonting 
nytt. De skriver även om hur förskollärare kan dramatisera sagor som barnen ofta vill 
höra. Först sätter man sig tillsammans med barnen och diskuterar händelseförloppet 
i sagan, vad händer och varför? Vilka karaktärer finns med i sagan? Sen kommer man 
överens om repliker som ska vara med. Det går att fånga en karaktär bara genom att 
härma sättet personen pratar eller hur den rör sig. En annan metod att introducera 
drama i barngruppen kan vara att använda sig utav rollekar, detta påminner om den 
spontana leken som barnen gör i vardagen. Där finns det möjlighet för pedagogen att 
gå in som vuxen utan att styra för mycket. När man genomför dramalekar bör man ha 
verklighetsanknutna föremål för att barnen är upptagna med att ta in allt i vardagen 
för att få en uppfattning om hur saker och ting fungerar. Det går även att dramatisera 
med hjälp av rösten när man läser sagor för barnen, att sänka rösten och viska när 
det ska vara extra spännande. (A.a.) 
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2.4 Bild 
När man arbetar med form och bild utvecklar man både det taktila sinnet och 
synsinnet, menar Carlsen och Samuelsen (1991).Träningen med sinnena ger en 
möjlighet att uppleva nyanser, likheter och skillnader mellan olika föremål. Det är 
genom dessa intryck som formas om till uttryck. Själva träningen av synsättet får 
ögonen se föremål som både är nära och långt borta samt att nästan all information 
tas in med hjälp av ögonen från världen omkring. Dessutom är det även avgörande 
för att kunna få upplevelser inom andra olika områden som inte enbart berör form 
och bild. Utvecklingen av taktila sinnet ger oss information om föremål är kallt/varmt 
eller hårt/mjukt. Till arbetet av bild och form hör även rörelse och motorik eftersom 
det krävs styrka för att kunna forma lera eller ge trä en viss form. Det vill säga att 
man ska bekanta sig med materialet med hjälp av händerna för att på så sätt veta vad 
för enskilt arbetssätt det behöver. Om man ska använda sig av andra redskap än 
händerna krävs det att man har en plan som är genomtänkt samt vilka eller vilket 
redskap som anses nödvändiga. Resultatet av en form – och bildprocess har en helt 
annan karaktär än vad rörelse, drama och musik har. Varför? Det fär för att till 
exempel musikstycken först påbörjas, sedan genomförs och som sedan avslutas med  

Bilder kan personen i fråga studera lång eller kort tid, både ta ner och hänga upp, 
återvända eller gå ifrån, skriver Carlsen och Samuelsen (1991). Det är som sagt den 
som studerar bilden som avgör tidslängden för resultatet samt tempot för 
upplevelsen av detaljer och helhetsbilden. Hur ska miljön vara på förskolan? Barn 
behöver få tillgång till ett rum som är mindre där de kan koncentrera sig bättre och få 
en lättare fördjupning. I detta rum ska barnen även få chansen att låta sina processer 
kunna ligga utan att det ständigt ska behöva städa undan vid måltiderna eller andra 
aktiviteter. Rummet bör även ha verktyg och material för bearbetning, undersökning 
och experiment samt vatten till hands. Rum som liknar detta brukar oftast sakna på 
en del förskolor. (A.a.) 

Ordet kreativitet kan associeras till prestation eller ett visst sätt att vara på, menar 
Skoglund (1998). Författaren förklarar begreppet närmare genom att nämna att det 
även har att göra med ett visst förhållningssätt vilket leder i sin tur till att personen 
utvecklas, någon som skapar någonting nytt hittar lösningar på problem. De reder ut 
kaoset till någonting med form och struktur. Barn är fantastiskt kreativa, dock behövs 
vuxna som stöd. Det är inte enbart föräldrar som gör att barnet klarar sig genom livet 
utan även andra vuxna i barnets närhet, som lärare till exempel. Skoglund skriver 
även om hur viktigt det är att vuxna inser vilket ansvar de har för att stötta barnen i 
deras utveckling. (A.a.) 

Detta stöd leder till att barnen växer och kan bli den bästa versionen av sig själva. 
Nyckeln till att den pedagogiska situationen ska väcka kreativiteten hos barnen är att 
det finns tillfälle för koncentration, menar Skoglund (1998). Författaren skriver även 
att det är mycket svårt att skapa om man är inte är närvarande i 
undervisningssituationen. Framförallt behöver barnen vara utvilade och känna lust 
för att skapa. Genom att ge barnen fler tillfällen att arbeta med sina bilder kan detta 
bidra till att barnen kan koppla av och koncentrera sig bättre. Pedagogerna kan även 
hålla i aktiviteter som innehåller drama eller avslappningsövningar. Det är viktigt att 
de vuxna anpassar verksamheten efter barnens intressen. (A.a.) 

Leken bygger på samma grund som bild och formskapandet gör, anser Skoglund 
(1998). Leken är någonting som borde finnas med genom hela människans liv och 
inte bara ses som någonting som tillhör barndomen. Någonting som även hör till bild 
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och formskapande är berättandet av sagor. Allt detta hjälper barnet att hitta en 
struktur, att se verkligheten som sker runt omkring dem men även deras inre 
känsloliv. De får tillfälle att bearbeta intryck och tankar. De svåra känslorna och 
tankarna måste få komma upp till ytan för att bearbetas, författaren menar att detta 
kan göras med hjälp av bildspråket. (A.a.) 

Genom att förena bild och berättande kan göra att barnen lättare kan gå vidare efter 
att ha varit med om någonting skrämmande. Författaren skriver att i samma stund 
som när pedagogen arbetar med sitt eget mod leder det i sin tur till att barnen vågar 
göra det. Detsamma gäller det med både lusten till att skapa och tilliten. För att vara 
kapabel till att skapa måste vi använda vår inre personliga verklighet och den yttre 
verkligheten. Det är precis vad barnen gör i leken. Skoglund (1998) refererar till 
psykiatrikern D. W Winnicott skriver i sin bok att finns någonting mellan den yttre 
och inre verkligheten som kallas upplevelseområdet. Han menar att det skapande 
äger rum mellan det yttre och inre. Genom att använda material som man gillar 
förmedlar man lusten för det konstnärliga, det fungerar även likadant åt det motsatta 
hållet. Pedagogens inställning är viktig då den påverkar hur barnen ser på skapande 
processer, därför borde pedagogen dela med sig av sina egna kreativa intressen till 
barnen. Det som är mest betydelsefullt är hur man gör någonting, vad man gör är 
mindre viktigt. (A.a.) 

2.5 Teorier om skapande och hur kunskap får liv 
Granlund (2001) skriver om olika teoretiker samt deras uppfattningar på estetiskt 
skapande och barns utveckling. Fröbel verkade under 1800-talet och ansåg att barn 
tar till sig kunskap genom att praktiskt göra saker och genom skapande. I början på 
1900-talet skrev den ryske psykologen Vygotskij att leken i sig var samma sak som 
skapande. Enligt en tredje teoretiker vid namn Read tecknar barn enbart det som de 
känner till, med andra ord kallas det personlighetsteorin. Med den kan vi se barnets 
personlighetsdrag i verket. Leif Strandberg (2006) skriver om Vygotskijs 
sociokulturella teori och hans tankar om kreativitetens relation till lärandet. Det 
kreativa går över givna gränser menade han, det leder till utveckling och lärande. 
Människor kan inte enbart använda relationer, situationer samt andra hjälpmedel, vi 
kan även förändra dem. Det kreativa utgör en stor utvecklingspotential hos 
förändringsarbete bland människor. Detta omskapande bidrar till att vi lär oss ännu 
bättre, när barn gör detta har de tagit ett steg i rätt riktning till inhämtandet av ny 
kunskap. Utveckling och lärande går inte att koppla till vissa tillstånd eller biologiska, 
psykologiska stadier. Utveckling zoner går över dessa gränser, då vi övar upp 
färdigheter som vi ännu inte har klarat av. Dessa igenkänningstecken kan förkortas 
till begreppet socio-kulturell-historisk – praxis. (A.a.) 

Sandberg (2006) menar att varje gång en människa vistas sig i någon form av 
civilisation förändras den. Individen bygger upp, raserar, slätar ut, förstärker och 
raderar. Det som skedde för en stund sedan kommer snart att tillhöra minnen av det 
som har hänt. Allt är ständigt i rörelse och det är människans handlingskraft som 
förändrar nutiden och framtiden. Dessa aktiviteter har också med kreativitet att göra. 
Människor ställer sig i relation till verkligheten på två sätt. För det första 
reproducerar vi verkligheten och för det andra skapar vi någonting nytt. (A.a.) 

Någonting som är utmärkande för kreativiteten i sig är förmågan att använda 
vardagliga föremål på andra sätt än vad de är tänkta att göra från början, skriver 
Sandberg (2006). Det kan handla om att ta isär föremål, att hitta en annan struktur, 
att göra nya associationer, att koncentrera, att krympa, att förstora. Vygotskij ansåg 
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att kreativitet och fantasi är något som vi har med oss hela livet och inte bara under 
barndomen. Han menade att dessa kan utvecklas ju mer erfarenheter vi samlar på 
oss, även att kreativitet och fantasi är egenskaper som människan är ensam om att 
ha. Det är ett vanligt uttryck att barn är kreativa och fantasifulla men Vygotskij 
menade att vuxna har levt längre och har fler kombinationsmöjligheter, vilket gör att 
de har större förutsättningar till att vara kreativa. (A.a.) 

Det finns inte speciella stunder eller ämnen som passar bättre eller sämre för 
kreativitet. Fantasi och kreativitet kan finnas på varje plats, därför finns det alltid 
möjlighet att öva upp dessa färdigheter. (A.a.) 

Nobel (1990) menar att färdigheter som fantasi, känslighet, inlevelseförmåga samt 
förståelse är någonting som övas upp hos barnen i samband med att pedagoger 
använder konst i sin undervisning, menar forskningen. Konstnärer, konstvetare och 
filosofer brukar emellanåt beskriva estetiska processer både när det gäller konst men 
även egna verk, att skaparen försöker föra vidare en känsla av balans, rytm och 
sammanhang. Nobel skriver om Piaget som menade att vi vet sambandet mellan hur 
erfarenheter blir till kunskap. Han ansåg även att det inte håller i praktiken med ett 
synsätt som går ut på att man ser barnen som tomma tavlor som ska fyllas på med 
kunskap utav pedagogerna. Det senare förhållningssättet kan verka stämma om vi 
enbart ser till miljön men ändå kan vi bevisa att varje erfarenhet vi tar till oss bygger 
på att den måste ge struktur åt verkligheten. Varje intryck får av omgivningen 
försöker vi sortera och koppla till någonting liknande vi har varit med om, med tiden 
byggs en förförståelse upp som sedan blir till kunskap.  När ett barn har förförståelse 
för någonting kan det sedan bygga på och utveckla den kunskapen. Ett konkret 
exempel på detta kan vara när ett barn som kan bokstäverna upptäcker att man kan 
kommunicera med hjälp utav dem genom att bilda ord. Detta kallas för assimilation. 
Både förskollärare och föräldrar har lärt sig på samma sätt och förmedlar sedan 
kunskaperna på sitt sätt. (A.a.) 

Pedagogen eller föräldern har genom sitt liv sorterat in och bearbetat sin kunskap 
som denne sedan kan föra vidare till barnet med sitt verbala språk, skriver Nobel 
(1990). Barnen kan inte ta emot denna kunskap utan vidare då den måste tas in för 
att göras till deras egen. Allt detta hänger på hur barnet själv tar emot informationen, 
det vill säga hur den assimileras. Det som inte alltid läggs på minnet är att barnet 
måste återupptäcka den nya kunskapen för att detta ska ske. Nobel menar att den 
mentala aktiviteten förutsätter att uppgifterna får barnet att känna någon känsla. Där 
efter sätts processen igång menar han. Effektiv reflektion är beroende av någon typ av 
estetisk verksamhet som i sin tur får oss att plocka fram vårar känsloregister. Detta 
känslomässiga skapande ger energi till den som ska lära sig, detta underlättar allt 
lärande i alla ämnen och det gäller även matematik. (A.a.) 

2.6 Barn med annat modersmål än svenska  
Ladberg (2008) skriver att på förskolorna finns det barn som talar ett annat 
modersmål än svenska. På vissa förskolor är dessa barn en majoritet, vilket betyder 
att pedagogerna måste ta ett gemensamt ansvar och anpassar verksamheten efter 
barnen. Det är även viktigt att pedagogerna se möjlighet före hinder och ser andra 
vägar att kommunicera än det verbala språket. När barnen får gensvar av de vuxna 
blir de även bekräftade, detta bidrar till att barnen skapar nya positiva erfarenheter 
till det nya språket vilket kommer att underlätta inlärningen. Författaren skriver att 
pedagogerna måste anpassa undervisningen i och med att barngrupperna skiljer sig i 
antalet barn men även mognads och kunskapsnivå. När pedagogerna har hittat en 
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undervisningsform som är anpassad efter barngruppen kan de nå målen som är i 
fokus för tillfället på förskolan. Det är betydelsefullt att barnens olika språk 
kunskaper ses som en tillgång och någonting som de kan utveckla med tiden. Detta 
gör att barnen känner sig sedda i verksamheten och leder till att deras självförtroende 
växer. Barnen kommer på det sättet att bilda nya positiva erfarenheter till det nya 
språket och det underlättar inlärningen avsevärt menar hon. (A.a.) 

Ladberg (2008) skriver om hur hjärnan fungerar och hur vi tar till oss nya språk. 
Författaren skriver att hjärnan gör kopplingar mellan nervceller och att dessa skapar 
nätverk. Detta pågår hela tiden eftersom vi är med om nya saker dagligen. När det 
kommer till människans språkliga kompetens förbättras språket genom att vi tränar 
oss att använda det nya språket och på så sätt skapas nya nätverk som gör att uttalet 
och kunskaperna fastnar i minnesbanken. Ett tematiskt arbetssätt i förskolan bidrar 
till att hjärnan tillägnar sig kunskapen bättre, till skillnad från en mer traditionell 
undervisning då varje ämne undervisas som en separat aktivitet menar författaren.  

Våra sinnesintryck är grunden till den kunskap som hjärnan tar till sig. Allt vi ser, 
hör, känner, luktar och smakar bearbetar hjärnan fram till information. Varje sinne 
utgör nervbanor till hjärnan som sedan skapar en reaktion hos oss i form av en känsla 
eller en tanke. Ju mer dessa banor används desto lättare blir det att minnas. 
Ladberg(2008) menar att när barnen får använda fler sinnen bildas ett större antal 
och kraftigare nätverk, detta leder till att kunskapen blir befäst hos dem. (A.a.) 

2.7 Läroplanen för förskolan, Lpfö98/10 

I Lpfö98 (Utbildningsdepartementet 2010) står det att leken är viktig för barnens 
lärande och utveckling, vilket verksamheten ska medvetet använda sig av. Det är i 
leken och i lärandets lustfyllda olika former som stimulerar kommunikation och 
inlevelse. I den skapande leken får barnen möjligheter att både bearbeta och uttrycka 
känslor, erfarenheter och upplevelser.  

Förskolan ska enligt Lpfö98 främja barnens lärande och utveckling genom att låta 
dem både kommunicera och skapa med hjälp av estetiska uttrycksformer som drama, 
bild, dans, rytmik, rörelse, musik och sång. Multimedia kan användas i skapande 
processer på förskolan. Förskolan ska även se till att barnen utvecklar förmågor med 
att konstruera och skapa med olika material.  

Läroplanen Lpfö98 tar även upp att allt lärande ska baseras på det samspel som barn 
och vuxna har mellan varandra men även att barnen lär sig av varandra. Förskolan 
ska ge alla barn stöd i utvecklingen av tilltro till deras egen förmåga att tänka själva 
och bilda sig med hjälp av olika aspekter som estetiska och språkliga.  

I Lpfö98 står det även att lärande och språk hänger ihop. Det står också att förskolan 
ska lägga en stor vikt på att stimulera alla barnens utveckling inom språket och även 
ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet för skriftspråket. Barnen med annat 
modersmål får både utvecklade kunskaper och bättre möjligheter att lära sig svenska 
språket inom andra områden.  

Förskollärarna ska ha ansvar för att förskolan tillämpar ett arbetssätt som är 
demokratiskt där alla barnen aktivt ska delta, står det i Lpfö98. Förskolan ska 
dessutom sträva efter att alla barn utvecklar deras motorik och kroppsuppfattning 
samt att de utvecklar en förståelse att ta hand om sitt välbefinnande.  
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Verksamheten ska se till att alla barn utvecklar deras förmåga att reflektera, ge 
uttryck för sina egna uppfattningar och lyssnar samt förstår andra barns perspektiv.  

En riktlinje som Lpfö98 tar upp är att alla barnen ska få möjlighet att utveckla sina 
förmågor i att kommunicera och förmedla deras upplevelser, idéer, erfarenheter och 
tankegångar med hjälp av estetiska uttrycksformer.  

Enligt Lpfö98 är det förskolechefens ansvar att förskolans miljö för lärande utformas 
så att alla barn får tillgång till både material och en bra miljö för lärande och 
utveckling. (Utbildningsdepartementet 2010) 
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3 Metod 

3.1  Datainsamlingsmetod 
Det syfte man har med studien är avgörande för vilken eventuell metod man väljer för 
att samla in material och det enklaste sättet är genom att ställa frågor, skriver Lantz 
(2007). Vi valde samla in material genom kvalitativa intervjuer för denna studie. 
Enligt Holme och Solvang (1991) är syftet med kvalitativa metoder utmärker att 
intervjuaren får en djupare förståelse inom det valda området. Om en intervju är väl 
genomförd ger den i sin tur material som är tillförlitliga, menar Lantz (2007).  

Värdet av intervjun är beroende på samspelet mellan personen som blir intervjuad 
och den som intervjuar. Viktigt att tänka på är att materialet inte samlas in för tidigt, 
det vill säga att man inte samlar in något innan man har ett klart syfte. Enligt Stukát 
(2005) ger intervjuer ett större utrymme för att spännande och nytt material kommer 
fram. De intervjuer som vi genomförde gick i stil med en ostrukturerad intervju. 
Detta innebär att den som intervjuar är medveten om det ämnesområdet som ska 
täckas in men sedan ställer frågorna i den ordningen som situationen bjuder in till. 
En sådan intervju innebär att man har ett antal huvudfrågor som ställd på liknande 
sätt men att svaren följs upp på olika sätt. Intervjuaren kan alltså formulera om en 
del frågor till ett sådant sätt att intervjuaren förstår frågorna. Följdfrågor i en intervju 
används för att fördjupa de svar som den intervjuade gett men även utveckla vissa 
oklarheter.  

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar med estetiken i 
verksamheten. Valet av metod kändes rätt för vår studie då vi inte hade som mål att 
ge en helhetsbild av hur förskollärarna anser och använder sig av de estetiska 
områdena, utan att ta reda på hur några förskollärare använder sig av estetiken på 
förskolorna.  

Holme och Solvang (1991) skriver att styrkan i en kvalitativ intervju är att den liknar 
ett vanligt samtal, vilket innebär att deltagarna kan påverka samtalets utveckling 
under intervjun. En kvalitativ intervju är en krävande form av materialinsamling där 
urvalet görs genom olika kriterier, som till exempel att deltagaren ska arbeta som 
förskollärare i vårt fall.  

3.2 Urval  
Det urval som vi valde använda är det som Holme och Solvang (1991) kallar för 
tillfällighetsurval, vilket innebär att man väljer de medverkande som är lättast att få 
tag på och detta kallas även för bekvämlighetsurval. Vårt urval bygger på vilka 
deltagare som var intresserade av att delta i vår studie. Syftet med vårt arbete är att 
synliggöra hur förskollärarna använder sig av och tänker kring de estetiska ämnena. I 
och med det hade vi inget större krav på dem som deltog mer än att de ska arbeta 
som förskollärare. Andra krav som till exempel ålder och kön ansåg vi inte hade 
någon relevans för vår studie.  

Här är en kortfattad presentation om de förskollärare som deltog i vår studie: 

Mona, förskollärare och arbetar på en förskola där de har en verksamhetsplan med 
inriktning på estetik. Hon jobbar på en småbarnsavdelning där barnen är mellan 1 – 
3 år och cirka 97 % av barnen har annat modersmål än svenska.  
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Lisa, förskollärare och arbetar på en förskola som har en verksamhetsplan med 
estetik som inriktning. Hon jobbar på en barnavdelning med barn som är omkring 1 
– 3 år. Här har många barnen annat modersmål än svenska.  

Klara, förskollärare som arbetar på ett föräldrakooperativ. 

Sonja, förskollärare och jobbar på en avdelning med barn mellan 3 – 5 år. 

Gun-Britt, förskollärare och arbetar på en större förskola.  

 
3.3 Tillvägagångssätt 
Här presenterar vi hur vi förberedde och genomförde våra intervjuer och även hur vi 
bearbetade de insamlade materialen.  

3.3.1 Förberedelser 
Vi valde att söka på en medelstor stads kommuns hemsida för att se vilka förskolor vi 
skulle välja att ringa till för att informera om vårt arbete.  Vi frågade om de hade lust 
att ställa upp i vår forskning genom att vara med på intervjuer. Vi berättade lite kort 
om hur intervjuerna skulle gå till samt hur deras svar kommer att användas i arbetet. 
Dessutom informerade vi dem att de kommer att få ta del av vårt arbete när det väl är 
klart. Innan hade vi inte bestämt hur många vi skulle intervjua utan vi valde att se 
hur många som ville delta när vi ringde runt och frågade. Vi fick totalt fem 
förskollärare som ville ställa upp och bestämde sedan tid och plats för intervjuerna.  

3.3.2 Intervjusituationen 
Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på samtliga förskolor. Deltagarna fick 
själva bestämma vart intervjuerna skulle hållas eftersom det ska vara bekvämt och 
tryggt för dem. Enligt Bjørndal (2005) beror kvaliteten på hur klimatet skapas i 
samtalet med själva intervjupersonen. En viktig grundregel är att situationen ska 
utmärkas av ett lugn samt en bra kontakt.  

Samtliga intervjuer pågick ungefär tjugo minuter, beroende på hur lång tid 
deltagarna hade vid det tillfället. Intervjuerna gick till genom att vi ställde de frågor vi 
hade formulerat innan för att sedan låta deltagarna utveckla sina svar utifrån deras 
egna erfarenheter och tankar. Sedan ställdes eventuella följdfrågor om vi ville få ett 
mer utvecklat svar från deltagarna. Detta har medfört att frågorna varierar från 
samtiliga intervjuer, beroende på vilket svar vi fick.  

3.4 Databearbetning och analysmetod(er) 
Vi transkriberade de inspelade intervjuerna efter att ha lyssnat på dem ett par gånger. 
Svaren skapade ett material för analysen. Bjørndal (2005) skriver att fördelen med 
att transkribera en inspelad intervju är att en del aspekter av kommunikationen blir 
tydligare. Detta leder till att man får en överblick om de eventuella mönster som visas 
upp.  

Vi är dessutom medvetna om att en transkribering kräver mycket arbete och tid men 
vi upplever att det har varit värdefullt för vår oss eftersom vi enklare kan jämföra 
dem.  

När vi läste igenom alla intervjuerna några gånger jämförde vi dem för att hitta 
skillnader och likheter. Vi tittade efter mönster för att dela in data som fick namn 
utifrån de kategorier som innehållet bildade. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 
Stukát (2005) menar att båda begreppen validitet och reliabilitet används som en 
redogörelse för värdet av de genomförda intervjuerna. Reliabilitet betyder hur 
kvaliteten är på mätinstrumentet, med andra hur tillförlitligheten är på instrumentet 
och validitet innebär hur bra det valda mätinstrumentet mäter.  

Dessutom skriver författaren att det är viktigt att man som forskare visar sin 
medvetenhet angående studiens eventuella begränsningar. Detta leder till ett ökat 
förtroende för läsaren om de slutsatser som följer. 

Studien som vi har genomfört är relativt liten och kan därför inte ge en representativ 
bild för hur förskollärare använder sig av de estetiska ämnena i förskolan samt vad de 
anser om de estetiska ämnena. Stukát (2005) skriver att man i vissa fall måste göra 
en kritisk bedömning utav resultatet. Vi har haft detta i åtanke eftersom vi endast 
belyser fem stycken förskollärares tankar och erfarenheter kring estetik genom att vi 
använde oss av en kvalitativ studie. Om vi hade valt att göra en kvantitativ studie i 
from av enkäter hade vi inte kunnat mäta informationen av svaren på samma sätt. 
Därför kommer diskussionen kring arbetets reliabilitet att bli komplex.  

3.6 Etiska ställningstaganden 
I vårt arbete har vi utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 
Principerna är till för att skydda deltaganden vid till exempel intervjuer. Det finns 
fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vi kommer att nu göra en sammanfattning av dessa krav samt hur vi 
har tagit hänsyn till dessa när vi genomförde våra planerade intervjuer.  

Informationskravet är det krav som innebär att forskaren ska ge en information till 
deltagarna om vad forskningen har för syfte, villkoren för deltagarna samt att det är 
helt frivilligt. Det vill säga att deltagarna har rätten att säga upp sin medverkan. 
Dessutom är det viktigt att informera om att uppgifterna som samlas in endast 
kommer att användas i forskningen och denna information ska antingen ges skriftligt 
eller muntligt. När vi ringde till de olika förskolorna presenterade vi vårt arbete och 
vad vi hade för syfte med arbetet samt att vi frågade om de ville delta i forskningen 
genom att svara på frågor i en intervju. Vi berättade även hur deras svar kommer att 
användas i arbetet men även om de skulle vilja ha en kopia på arbetet när det är klart.  

Samtyckeskravet innebär att alla deltagarna som ingår i forskningen har rätten att 
bestämma över sitt deltagande. Det vill säga att de som deltar själva får bestämma 
både på vilka villkor och hur länge de vill medverka. Deltagarna får alltså avbryta till 
exempel mitt i intervjuen om han/hon själv vill. Vi förklarade detta krav både när vi 
ringde och innan intervjun påbörjades. De deltagare som medverkade i vårt arbete 
fick en noggrann information om arbetets syfte och att de själva valde om de ville 
delta eller inte.  

Konfidentialitetskravet är kravet som handlar om deltagarnas uppgifter. Detta 
innebär att uppgifterna ska ha maximal konfidentialitet samt att deras 
personuppgifter förvaras säkert där obehöriga inte har möjlighet att ta del utav dem. 
Alla som medverkade i vårt arbete förblir helt anonyma då vi valde att döpa om dem 
som intervjuades, vilket vi även informerade om när vi ringde och innan själva 
intervjun påbörjades.  

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som samlas in om deltagarna får enbart 
användas i arbetets syfte. Det vill säga att uppgifterna får varken utlånas eller 
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användas för ett kommersiellt bruk eller i andra forskningssyften. Vi informerade de 
medverkade att deras svar enbart kommer att både presenteras och användas i vårt 
arbete. Dessutom gav vi dem information om att både ljudinspelningarna och 
transkriberingar kommer att förstöras när vårt arbete är godkänt och klart. Detta är 
en säkerhetsåtgärd för att vara säkra på att våra intervjuer inte kommer att användas 
på annat sätt av obehöriga.  
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4 Resultatredovisning 

4.1 Erfarenheter om de estetiska ämnena 
Utifrån de intervjuer som genomfördes kunde vi se att alla förskollärare vi pratade 
med har övervägande positiva erfarenheter av de estetiska ämnena, dock kände några 
att de gärna ville jobba mer med drama sedan att de kände att skapande processer tar 
tid. De menade att de kände att de ofta var tvungna att säga åt barnen att plocka 
undan för att det var dags för en ny aktivitet på schemat. Det var en förskollärare som 
pratade om vikten att se tillfällen där det är tillåtet för barnen att fullfölja sina egna 
idéer i arbetet. De menade att målen går att nå i alla fall. Varför de kände det fick vi 
inget riktigt svar på eftersom en del anser att drama har med barnens fria lek att 
göra. En del förskollärare ansåg att barn behöver olika estetiska aktiviteter eftersom 
barnen ska få en möjlighet att utvecklas utifrån deras individuella behov. Det var en 
förskollärare som tycker att man ska arbeta mer tvärvetenskapligt eftersom inom 
estetiken blir det svårt att arbeta med just ett enskilt ämne. Barnen ska få en chans 
att uttrycka sig på sitt sätt och att det inte ska bli likadant för alla. En förskollärare 
berättade att barnen behöver tid att komma igång med sitt skapande, men ibland 
måste de avbryta på grund av att förskolan är så pass styrd av schemat. 
Förskolläraren berättade även att det är en svår balansgång när man ska styra barnen 
eller lyfta fram deras idéer.  

Tiden är viktig och sedan om vi kan ha ett öppet sinne som vuxna också. 

(Sonja) 

4.2 Arbetet med de estiska ämnena 

Med utgångspunkt i de svar vi fick från våra intervjuer märkte vi att många 
förskollärare berättar mycket om hur de arbetar med bild och form men inte lika 
mycket om drama, dans och musik. Inom bild och form använder förskollärarna sig 
av färg, lera, deg, fjädrar, pennor, papper, klippa och klistra samt återvunnet material 
i arbetet med barnen. Samtliga av förskollärarna svarade att de har en separat ateljé 
på förskolan där barnen kan vara kreativa och få uttrycka sig utan att behöva blir 
avbrutna med att behöva plocka bort det de har påbörjat. När vi samtalade om drama 
svarade en del förskollärare att de använder sig av flanosagor som de sedan 
dramatiserar och barnen får i efterhand leka själva med materialet på sitt helt egna 
sätt och när de känner för det. En förskola har dessutom gjort flanosagor på både 
svenska och arabiska eftersom det finns barn med annat modersmål.  

Inom ämnet dans och rörelse svarade en förskola att de har tillgång till en 
gymnastikhall där barnen får möjlighet att dansa men även göra andra fysiska 
aktiviteter som till exempel olika sporter och lekar. En annan förskola svarade att de 
har ett separat dans och rörelse rum där barnen får uttrycka sig med kroppen samt 
med hjälp av byggmaterial, musik och även tyger. En kul idé som en förskola har är 
att det kommer två rollfigurer som är utklädda och heter Deci och Bell. De kommer 
till förskolan på besök där de dramatiserar, dansar, sjunger och gör olika experiment 
med barnen. Det var en förskollärare som tog upp om de estetiska lärprocesserna att 
vad är estetik för mig, vad är estetik för dig och hur kan vi som förskollärare möta 
barnen i denna process. En förskollärare berättade att hon hade mycket positiva 
erfarenheter av att använda sig av estetik som uttrycksform för barn med annat 
modersmål. 
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Det som vi märker är positivt är ju att vi kan ge barnen fler sätt att uttrycka sig än 

verbalt. Vilket gör att de blir väldigt kreativa och att det ger ringar på vattnet, att det 

ena leder till det andra. (Lisa) 

4.3 Syfte med att jobba estetiskt 
Utifrån våra intervjusvar kunde vi se att en del av förskollärarna tog upp om 
kommunikationen, att hitta ett uttryckssätt som inte alltid är verbalt eftersom det 
finns barn med annat modersmål. Barnen ska få göra sig förstådda och kunna 
uttrycka sig utifrån sina egna förmågor. Detta ska vara som ett alternativ och inte ett 
hinder. Förskollärarna vill att barnen ska hitta ett uttryckssätt som känns tryggt för 
just dem. Barnen ska kunna utifrån sina egna processer hitta sätt att ta till sig nya 
kunskaper. En förskollärare pratade  om barnens utveckling inom kreativitet, språk, 
matematik, finmotorik, grovmotorik, fokusering och färglära. Det var en förskollärare 
som tyckte att syftet utgår ifrån vilka estetiska ämnen de arbetar med vid de 
tillfällena men även utifrån barnens erfarenheter och deras olika kulturer. Detta gör 
att barnen blir delaktiga genom att de får vara med och välja. 

4.4 Obegränsade resurser 

Begränsningen blir i oss själva för att vi tänker att det inte går. (Lisa) 

Utifrån detta svar kunde vi se att en del förskollärare ser möjligheter att använda sig 
av material från skogen eller återvunnet material som till exempel burkar, kartonger 
och naturmaterial. Barnen är nyfikna på allt och därför anser förskollärarna att 
möjligheterna är oändliga. Sedan fick vi in en del svar där förskollärare känner att de 
ville ha mer spännande material och produkter men att arbeta med estetik inte alltid 
behöver kosta pengar. Det är bara fantasin som sätter gränserna, inte en budget. En 
förskollärare tyckte att de ville ha öppna ”stationer” där barnen skulle kunna röra sig 
fritt mellan de olika rummen som erbjuder de estetiska ämnena. Vad denna person 
menade med stationer fick vi inget riktigt svar på utan vi tror att de kanske inte har 
tillräckligt med utrymme för alla estetiska ämnen. 

4.5 Varför är det viktigt att arbeta med estetik? 

Förskollärarna anser att det är viktigt för alla barn att de får uppleva känslan av att 
vara kreativa men att barnen upplever detta på olika sätt. Det kan handla om att 
blyga barn vågar ta mer plats i barngruppen genom de estetiska ämnena eftersom det 
varken finns rätt eller fel, vilket gör att barnen vågar. Alla barn kan delta på sina 
villkor och detta leder till att barnen växer som individer. Estetik är ett sådant ämne 
där alla barn kan vara med och olikheter skapar helheten. Förskolan ska vara 
demokratisk anser en förskollärare och därför måste alla barn att få uttrycka sig på 
sina egna sätt om de vill berätta något. Eftersom barn inte tänker eller uttrycker sig 
på samma sätt får barnen en möjlighet att uttrycka sig på det sättet de känner sig 
tryggast och verkligen kan visa det de vill visa. Barnen ska dessutom få möjligheter 
att utforska deras funderingar och att genom detta kunna både inhämta kunskap men 
även skapa.  

Någonting en förskollärare tog upp under en intervju var att estetiken betydde 
mycket för språkinlärningen, oavsett om barnen talade ett annat modersmål eller inte 
kan det vara ett sätt för barnen att knyta nya kontakter med både vuxna och andra 
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barn. Förskolläraren ansåg att det är någonting som bidrar till en positiv 
språkupplevelse för alla barn på förskolan:  

Sedan är ju barnen små på förskolan, alla har inte så utvecklat språk, de är ju på gång. 
Så det är ett jättebra sätt att få igång lärprocesser. Att man gör saker tillsammans. 
(Sonja) 

4.5 Miljö 

När vi samtalade om miljön svarade några förskollärare att de försöker ha allt i 
barnens nivå eller har det framdukat tills de kommer till förskolan. En del material 
kan de inte ha i deras nivå eftersom det kan vara material som är till exempel 
småkulor eller liknande som barnen kan svälja. Dessa material är ändå synliga för 
barnen då de lätt kan se och be om just det materialet. En förskollärare svarade att de 
arbetar med de estetiska ämnena både utomhus och inomhus. De arbetar just nu med 
att få till ett uterum med förråd som kan erbjuda liknande estetiska material ute som 
inne till exempel skriva, dansa, måla och arbeta med deg.  

Förskolläraren ansåg att det inte är någon skillnad med att arbeta ute eller inne med 
dessa material. En annan förskollärare tyckte att deras lokaler var relativt slitna på 
förskolan och kunde vara mer anpassade till estetiska aktiviteter. De själva tyckte att 
de kunde fokusera mera aktivt på att skapa dessa miljöer.  

4.6 Resultatsammanfattning 
En sammanfattning av resultatet visar att alla de förskollärare som blev intervjade ser 
estetik som något positivt samt att de har positiva erfarenheter av området. 
Förskollärarna kände även i överlag att de kunde arbeta mer med ett speciellt område 
eftersom de själva ansåg att de inte hade någon stark kunskap kring till exempel 
drama. Resurserna pratade de även en del om och att sammanfattningsvis svarade de 
att resurserna får inte styra vad man kan och inte kan göra inom estetiken. 
Förskollärarna anser att mycket av materialet som man använder inom estetiken kan 
man hämta från till exempel naturen. Genom att arbeta med estetik kan barnen med 
annat modersmål få chansen att uttrycka sig eftersom en del barn inte har lärt sig 
prata svenska. Barnen får även träna på sina motorikfärdigheter vilket anses vara 
viktigt för en del förskollärare. Resultatet visar även att miljön på förskolorna ser 
olika ut där en del av förskollärarna tycker att lokalerna skulle kunna anpassas mer 
efter de estetiska områderna samt att de gärna vill ha öppna ytor där barnen kan gå 
fritt mellan drama, dans, musik och bild.  
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5 Resultatanalys och Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Här kommer vi att diskutera den metod vi valde för studien. 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med fem förskollärare med syftet att ta 
reda på hur de tänker och använder sig av de estetiska ämnena i förskolan. 
Intervjuerna som genomfördes upplevde vi var mycket givande, vilket gav oss ett bra 
underlag för analysen och diskussionen.  

Vi valde att enbart genomföra intervjuer med våra medverkande eftersom det är 
genom intervjuer vi kan fånga deras individuella syn på hur de arbetar med estetik 
och vad de anser om de estetiska områdena. I efterhand har vi diskuterat detta 
metodval och kommit fram till att det finns en risk att förskollärarna endast ger oss 
de svar som de tror vi förväntar av dem. Risken här är att förskollärarnas svar inte 
överensstämmer med hur de verkligen arbetar med estetik.  

Vi kunde ha utvecklat vår studie med hjälp av observationer som ett komplement 
eftersom vi då kunde ha jämfört observationerna med intervjusvaren för att se om de 
stämmer överens med varandra. Vi upplevde dock att materialet hade blivit för stort 
om vi dessutom hade gjort observationer, men syftet var just att synliggöra 
förskollärarnas egna tankar och hur de själva anser att de arbetar med estetik på 
förskolan. Detta var anledningen till varför vi inte valde att genomföra observationer.  

Intervjuerna genomfördes på fem stycken olika förskolor där ingen av oss hade varit 
tidigare och inte visste något om de medverkade förskollärarna. Detta utgjorde att vi 
inte kände oss helt bekväma i intervjusituationerna, men vi kände att vi i alla fall 
kunde ställa relevanta följdfrågor eftersom klimatet under samtalet blev mer och mer 
avslappnat. Utifrån detta kände vi ändå att vi har uppnått syftet med studien. 
Eftersom vi valde våra medverkande till intervjuerna genom ett tillfällighetsurval som 
Holme och Solvang (1991) skriver om. Det vill säga att vi valde de förskollärare som 
hade tid och lust att ställa upp för vår studie. Urvalsmetoden är något vi i efterhand 
har reflekterat och vi kände att vi fick den yngre generationens tankar och 
erfarenheter. Det skulle ha varit intressant att höra den äldre generationens 
erfarenheter och tankar kring hur de arbetar med estetik i förskolan eftersom de kan 
ha en helt annan syn på detta.  

Vi kan i efterhand känna att vi eventuellt kunde ha en större variation i 
urvalsgruppen och intervjuat förskollärare i olika åldrar med olika utbildningar. 
Detta skulle leda till att vi får en större och bredare perspektiv av resultatet. 

Vi kände att det var nödvändigt att diskutera vårt metodval och att vi kunde ha 
utvecklat studien ytterligare men vi är nöjda med resultatet från våra intervjuer 
eftersom vi känner att vi har uppnått vårt syfte med studien.  

5.2 Resultatanalys och diskussion 

Här presenterar vi vår analys av det resultat vi kom fram till efter våra genomförda 
intervjuer, dvs. de kategoriserade utsagorna. 
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5.2.1 Resultatanalys 

Vi fick nöjet att intervjua fem förskollärare som verkligen brinner för estetiska 
lärprocesser. Vi tog del av deras berättelser och konstaterade att förskollärarna hade 
personligt intresse för ett speciellt område inom estetiken och att det i sin tur hade 
påverkat barnen positivt. De talade om konkreta händelser i vardagen på förskolan 
där de lyckats fånga barnen, samt bevittnat barnens engagemang och utveckling. 
Vissa förskollärare använder estetiken i temaarbeten samtidigt som de väver in 
barnens intressen och bestämda mål från läroplanen. En del av förskollärarna visade 
starkt intresse för barns språkliga utveckling och berättade att de hade använt bild 
och musik för att kommunicera med barn som hade ett annat modersmål än svenska. 
Fantasi och kreativitet var ord som förknippades med estetiska lärprocesser som togs 
upp av alla deltagande i denna studie. Genom att arbeta med estetiska lärprocesser 
upplevde förskollärarna att det öppnat upp till utvecklande samtalsstunder 
tillsammans med barnen. Där det inte bara hade lett till en utveckling av det verbala 
språket, utan även att de hade bidragit till att stärka bandet mellan barnen och 
pedagogerna. Detta kan sedan leda vidare till samtal och på så sätt leder det till 
stunder då barnen kan samspela med varandra.  

Estetikens möjligheter 
Utifrån resultatet ser vi att förskollärarna svarade olika på frågan gällande miljön på 
förskolan och hur den spelade roll för arbetet med estetik, ifall de begränsade arbetet 
inomhus eller om de även arbetade med estetiska lärprocesser utomhus. Några 
förskollärare pratade om att de låter barnen måla sina bilder i ateljén inomhus, det 
samma gällde det med andra estetiska former som dans och drama. Carlsen och 
Samuelsen (1991) lyfter fram att miljön ska ge barnen tillgång till ett rum där de kan 
koncentrera sig bättre och få en lättare fördjupning. Författarna menar att rummet 
ska ge barnen chansen att låta deras processer kunna ligga kvar utan att de ständigt 
ska behöva städa undan vid måltider eller andra aktiviteter.  

Rummet bör även ha verktyg och material för bearbetning, undersökning och 
experiment samt vatten till hands. Enligt Lpfö98 (Utbildningsdepartementet 2010) är 
det förskolechefens ansvar att förskolans miljö för lärande utformas så att alla barn 
får tillgång till både material och en bra miljö för lärande och utveckling. 

Det fanns även några förskollärare som berättade att de brukade gå ut i skogen 
tillsammans med barnen för att lyssna på ljud, men även att barnen fick möjlighet att 
skapa utomhus. Nobel (1990) skriver att fantasi och kreativitet kan finnas var som 
helst, därför finns det alltid möjlighet att öva upp dessa färdigheter. Färdigheter som 
fantasi, känslighet, inlevelseförmåga samt förståelse är någonting som övas upp hos 
barnen i samband med att pedagoger använder konst i sin undervisning. Carlsen och 
Samuelsen (1991) lyfter fram att ljudupplevelser är viktiga i samtalet med barnen. 
Detta hjälper dem att sätta ord på deras upplevelser till ljud men även att det blir ett 
naturligt prat kring olika ljudfenomen samt att sätta begrepp gemensamt. Det är inte 
bara genom instrument man kan skapa ljud utan även material från en viss kultur 
eller själva naturen. Sambandet mellan att samla in ljud via en diktafon och övandet 
på att lyssna är nära varandra. 

I resultatet kan man se att några förskollärare berättade att de vid ett par tillfällen 
tagit med barnen ut i naturen och hämtat material. Pedagogerna gav barnen 
möjligheter att själva få välja material som till exempel kvistar, löv och kottar för att 
sedan skapa något kreativt inomhus senare. Skoglund (1998) menar om man låter 
barnen använda material som de gillar förmedlar pedagogen lusten för det 
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konstnärliga. Det är därför pedagogens inställning är viktig eftersom det är den som 
påverkar hur barnen ser på skapande processer. Kortfattat kan man säga att det som 
är mest betydelsefullt är hur man gör någonting och inte vad man gör. 

Förskollärarna svarade på två sätt när det kom till frågan hur de skulle arbeta om de 
fick obegränsade resurser. Några svarade att de skulle önska att de fick bättre lokaler 
där barnen fick utlopp för sin kreativitet samt att de kunde förvara materialet på ett 
och samma ställe. De skulle även önska att de fick mer teknik som de kunde använda 
i arbetet med estetiska lärprocesser. Några andra förskollärare svarade att 
begränsningen inte sitter i resurserna utan i oss själva, det vill säga att vi tänker oss 
vad som är genomförbart och inte.  

Estetikens utveckling 
En förskollärare pratade om barnens utveckling inom kreativitet, språk, matematik, 
finmotorik, grovmotorik, fokusering och färglära. Det var en förskollärare som tyckte 
att syftet utgår ifrån vilka estetiska ämnen de arbetar med vid de tillfällena men även 
utifrån barnens erfarenheter och deras olika kulturer. Pramling Samuelsson m.fl. 
(2011) skriver att i barnens utveckling har undervisningen inom dans en inverkan 
genom att utveckla barnens rytm – och kroppsmedvetande, motoriken samt deras 
kroppsliga gestaltningsförmåga. Håkansson (2008) och Grindberg och Langlo 
Jagtoien (2000) menar att det är rörelsen som är kroppens egna språk där både 
rörelse och dans har alltid setts som ett uttrycksmedel för barnen. Grindberg och 
Langlo Jagtoien (2000) lyfter att en utveckling av det motoriska innebär att barnen 
tillägnar sig gradvis olika rörelsefärdigheter som till exempel krypa, stå, sitta, gå, lyfta 
på huvudet med mera. Beteckningen av grovmotorik är de rörelser som är av större 
form som till exempel hoppa, springa, klättra, gå och så vidare. Om man ska förklara 
vad finmotorik är innebär det de rörelser när man ska skriva, gripa, sy med mera. Hit 
räknas även de rörelser man gör med ögonen och munnen. En motorisk utveckling 
sker genom fasta principer som har en ordningsföljd i något bestämd form vilket är 
lika för alla även om man har en annan etnisk tillhörighet. I Lpfö98 
(Utbildningsdepartementet 2010) står det att förskolan dessutom ska sträva efter att 
alla barn utvecklar deras motorik och kroppsuppfattning samt att de utvecklar en 
förståelse att ta hand om deras välbefinnande. Barnen kan behöva träna på sina 
motoriska färigheter dagligen för att hålla färdigheterna färska. Enligt resultetet är 
det bara en del av förskollärarna som tog upp om dessa färdigheter och man kan 
undra varför. Det kanske kan vara för att de andra förskollärarna arbetar med dessa 
färdigheter men inte ansåg att det var något att lyfta eftersom de anser detta som 
något naturligt. Barnen springer, hoppar, går, gör pärlplattor och ritar dagligen på 
förskolan, vilket kan göra att förskollärarna inte valde att lyfta det.  

Barnen blir delaktiga genom att få vara med och välja menade förskolläraren. 
Förskollärarna ska ha ansvar för att förskolan tillämpar ett arbetssätt som är 
demokratiskt där alla barnen aktivt ska delta, står det i Lpfö98 
(Utbildningsdepartementet 2010). Förskolan ska dessutom sträva efter att alla barn 
utvecklar deras motorik och kroppsuppfattning samt att de utvecklar en förståelse att 
ta hand om deras välbefinnande. Verksamheten ska se till att alla barn utvecklar 
deras förmåga att reflektera, ge uttryck för deras egna uppfattningar och lyssnar samt 
förstår andra barns perspektiv. Arbetet med estetiska lärprocesser bidrar även till att 
verksamhetan öppnar upp för lär tillfällen för alla barn oavsett om de är i behov av 
särskillt stöd eller om de talar ett annat modersmål än svenska. Med andra ord leder 
det till ett arbetssätt som gör att verksamheten blir inkluderande. Eftersom alla barn 
är olika och alla gillar inte att måla med färg eller att bli kladdiga men kanske tycker 
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bättre om att rita någonting på ipaden. Detta är även ett sätt att utöva demokrati där 
barnen får fler valmöjligheter och får välja en estetisk form som passar dem. 
Förskolan ska enligt Lpfö98 (A.a.) främja barnens lärande och utveckling genom att 
låta dem både kommunicera och skapa med hjälp av estetiska uttrycksformer som 
drama, bild, dans, rytmik, rörelse, musik och sång. Multimedia kan användas i 
skapande processer på förskolan. De berättade om konkreta exempel där de förstärkt 
barnens fantasivärld, genom att använda en projektor för att visa bilder på natur och 
spelat upp ljud av en sprakande lägereld. De berättade även att de hade använt dessa 
medel för att återskapa känslan av att stå på en scen där barnen fick leka att de var 
med i melodifestivalen. På det här sättet har förskollärarna vävt in barnens intressen 
då de har valt att arbeta med estetiska lärprocesser.  

Ladberg (2008) skriver att på förskolorna finns det barn som talar ett annat 
modersmål än svenska. På vissa förskolor är dessa barn en majoritet, vilket betyder 
att pedagogerna måste ta ett gemensamt ansvar och anpassar verksamheten efter 
barnen. Det är även viktigt att pedagogerna ser möjlighet före hinder och ser andra 
vägar att kommunicera än det verbala språket. I början pratade förskolläraren om 
utveckling av barnens språk, vilket kan kopplas ihop med det Ladberg skriver om. 
Förskollärarna måste anpassa undervisningen i och med att barngrupperna skiljer sig 
i antalet barn men även mognads och kunskapsnivå. När pedagogerna har hittat en 
undervisningsform som är anpassad efter barngruppen kan de nå målen som är i 
fokus för tillfället på förskolan. Det är betydelsefullt att barnens olika språk och 
kunskaper ses som en tillgång och någonting som de kan utveckla med tiden. I 
Lpfö98 (Utbildningsdepartementet 2010) står det även att lärande och språk hänger 
ihop. Det står att förskolan ska lägga en stor vikt på att stimulera alla barnens 
utveckling inom språket och även ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet för 
skriftspråket. Barnen med annat modersmål får både utvecklade kunskaper och 
bättre möjligheter att lära sig svenska språket inom andra områden.  

5.2.2 Resultatdiskussion 

Det vi kan läsa i resultatet var att alla förskollärare hade en positiv inställning till 
estetiken och att mycket av det de berättade höll den tidigare forskningen med om. 
Förskollärarna såg till att barnen fick utlopp för sin kreativitet men även att de gav 
andra positiva fördelar, till exempel barnens språkutveckling. Positivt var även att 
förskollärarna arbetar tematiskt med alla estetiska områdena och de arbetar på detta 
sätt för att nå målen i läroplanen. I Lpfö98 (Utbildningsdepartementet 2010) står det 
även att lärande och språk hänger ihop. Det står också att förskolan ska lägga en stor 
vikt på att stimulera alla barnens utveckling inom språket och även ta tillvara på 
barnens intresse och nyfikenhet för skriftspråket. Barnen med annat modersmål får 
både utvecklade kunskaper och bättre möjligheter att lära sig svenska språket inom 
andra områden. Resultatet pekar på att förskollärarna följer detta mål eftersom de 
använder estetiken som medel för barnens utveckling inom språket, både inom det 
svenska språket och deras modersmål. Någonting som några förskollärare även tog 
upp var hur arbetet med estetiska lärprocesser hade bidragit till bättre 
kommunikation i barngruppen. De ansåg att det var för att barnen tränades i att 
samverka med varandra och att använda sin kreativa förmåga för att lösa problem, 
som till exempel när de skulle dela ut roller i en teater, eller hur de skulle bygga en 
figur tillsammas. 
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Efter de svar vi fick från våra deltagare i studien såg vi att det var en klar fördel för de 
förskolor som hade en ateljé på sina avdelningar. Här kan barnen låta sina teckningar 
få ligga kvar till ett annat tillfälle då de har möjlighet att få fortsätta på sina skapande 
processer. De förskollärare som inte hade tillgång till någon ateljé blev barnen 
tvungna att plocka undan tidigare eftersom de behövde rummet för en annan 
aktivitet. Detta leder i det långa loppet till att de barn som har fått möjligheten att 
skapa i en ateljé får mer tid till estetiska lärprocesser än de som inte har det. Vi 
tänker att detta påverkar hur förskollärarna arbetar med estetiska lärprocesser och 
skapande, att de blir mer motiverade då det finns en avskild plats avsedd för detta. 
Barnen behöver få ha en ateljé där de kan skapa ostört utan de blir avbrutna. Det är 
inte bara en ateljé barnen behöver eftersom området dans och rörelse inom estetiken 
behövs det stora utrymmen där barnen kan röra sig fritt utan att man står för nära 
varandra. Dans och rörelse är något man även kan göra utomhus, vilket resulterar till 
att barnen får komma ut från förskolans mindre lokaler och verkligen kunna röra på 
sig. En estetisk lärprocess ska vara lustfylld och rolig vilket kan bli om man har dans 
och rörelse utomhus men även andra estetiska områden. Inom musiken man kan 
göra ljud genom att slå på en gunga, sten eller med hjälp av hink och spade. 
Förskollärarna kan sedan spela in alla ljud som barnen sedan kan få lyssna på och 
diskutera kring de olika ljuden. Detta blir något roligt för barnen och som dessutom 
utvecklar deras estetiska lärprocess.  

När det kommer till miljön var det några förskollärare som svarade att de arbetade 
med estetiken både inomhus och utomhus. För oss blev det en positiv överraskning 
att de arbetade med det utomhus och detta gjorde oss nyfikna på hur de gick till väga, 
eftersom det öppnar upp fler lärotillfällen för barnen. Om vi även hade valt att ha 
observationer kunde vi ha undersökt detta närmare. Det är förskolechefens roll att se 
till att miljön utformas så att barnens utveckling tillgodoses. Det hade varit intressant 
att intervjua förskolecheferna om miljön på förskolorna för att se vad dessa personer 
skulle ha svarat kring frågan om resurserna. Vi kanske hade fått helt andra svar än de 
som förskollärarna gav oss. Risken här blir att förskolecheferna kan ha svarat det som 
låter bra och inte vad verkligeheten egentligen säger. Resultatet kan ha blivit 
annorlunda men även intressant genom att jämföra förskolechefernas svar med 
förskollärarna.  

Resultatet visade även att förskollärarna använder sig av både återvunnet material 
och material från naturen. I läroplanen Lpfö98 (Utbildningsdepartementet 2010) står 
det att förskolan ska se till att barnen utvecklar förmågor med att konstruera och 
skapa med olika material. Barnen behöver inte alltid nytt material för att skapa utan 
de vill gärna skapa med material från naturen då barnen själva får välja vad de vill 
skapa med. Detta är något som gör skapandet extra roligt och barnens fantasi 
utvecklas oerhört.  Förskollärarna genomförde sina idéer oavsett om de hade 
obegränsade resurser eller inte utan de försökte se möjligheterna istället för 
motgångar. Det är fantasin som sätter gränserna och kan göra det omöjliga möjligt 
även om man ibland har behov av resuerserna är det viktigt att komma ihåg att 
barnen behöver som sagt inte det nyaste eller dyraste utan de skapar gärna med 
material de själva får välja från naturen eller av återvunnet material. Låt inte fantasin 
sätta stopp för kreativiteten.  
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5.3 Slutsatser 

Vår slutsats är att de förskollärare vi intervjuade är positivt inställda till ämnet 
estetik. Det kan bero på att många av dem har estetiken som grund för att nå målen i 
läroplanen för förskolan. Förskollärarna har även höga ambitioner gällande estetiken 
och att de försöker se till så att alla barnen får utvecklas inom det område de känner 
sig tryggast. Miljön på förskolorna såg olika ut, enligt vad förskollärarna berättade, 
vilket leder till att de har olika förutsättningar för att nå målen. Vi tror att det är 
något som förskollärare och förskolechef borde diskutera mer om och vad som 
eventuellt behöver åtgärdas.  

Estetiken har fått en större plats på förskolorna än tidigare genom att de arbetar mer 
medvetet med ämnet. Det kan bero på olika faktorer men att många har visat ett mer 
intresse för estetiken och inte bara sett det som ett ämne för sig. Vi hoppas att 
estetiken kommer att växa ännu mer och intressera fler att jobba med det, även upp i 
grundskolan. 

5.4 Tack till medverkande 

Vi vill skicka ett stort tack till de förskollärare som ställde upp i denna studie samt vår 
handledare Olle Tivenius. Vi vill även tacka våra vänner och familjer som har stöttat 
oss i vårt arbete. Vi tackar även varandra för ett gott och trivsamt arbete.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 
1. Vad är dina erfarenheter om de estetiska ämnena? (positiva/negativa?) 

2. Hur jobbar ni med de estetiska ämnena på förskolan? 

3. Vad har ni för syfte med de estetiska ämnena? 

4. Hur skulle ni arbeta med estetiska ämnen om ni hade obegränsade resurser? 

5. Vilket estetiskt ämne skulle du vilja använda mer i arbetet på förskolan? 

6. Varför anser du att det är viktigt att arbeta med estetik? 
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Bilaga 2: Arbetsfördelning 

I början av arbetet sökte vi litteratur tillsammans på olika bibliotek samt tittade vilka 
böcker vi hade hemma som kunde passa in i arbetet. Vi fördelade sedan upp 
litteraturen så att vi fick ungefär lika många var. När vi tittade igenom vad som stod i 
litteraturen gjorde vi det enskilt för att sedan träffas och jämföra det vi hade hittat 
samt att vi påbörjade skrivandet av litteraturdelen Intervjuerna delade vi upp och 
transkriberade de enskilt. Efter att transkriberingen var gjord träffades vi för att titta 
ut likheter och skillnader inför resultatdelen. Vi träffades sedan tillsammans varje 
gång för att skriva på resultat, resultatanalys, diskussionen, inledningen och det 
resterande av arbetet. Under arbetets gång delade vi på att skriva på datorn. Genom 
detta delade vi på arbetet med att vara sekreterare och den som kollade stavningen, 
komma med förslag vad som kunde stå med mera.  

 


