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Syftet med studien var att genom semistrukturerade intervjuer undersöka vilken 
betydelse förskollärare tillskriver sina egna intressen och erfarenheter i arbetet med 
estetik samt vilken uttryckform förskollärare anser som lättast och svårast att arbeta 
med. Semistrukturerade intervjuer valdes då det gav plats för följdfrågor och djupare 
intervjuer. Resultatet visar att förskollärares intressen och erfarenheter kan påverka 
hur estetik väljs att användas i förskolan. Resultatet visar även att förskollärare såg 
olika på vad som var lättast respektive svårast med estetik men det som ansågs lättast 
var musik och det svåraste var drama. Slutsatser som framkom utifrån studien var att 
förskollärarna ansåg sig vara medvetna om vad estetik innebar men att kunskaperna 
kring olika uttrycksformer var otillräckliga för att medvetet våga användas i 
verksamheterna. En annan slutsats var att förskollärarna valde att använda den 
uttrycksform de kände sig mest bekväma i.  
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1. Inledning 
 

 
Estetik är området examensarbetet kommer behandla och ämnet valdes för att estetik 
är ett ämne i förskolan som tilltalar oss. Vi ser estetik som en naturlig och viktig del 
av vardagen i förskolan och har förstått att estetik kan ha en viktig betydelse för barns 
olika utvecklingsområden. Däremot har ingen specifik uttrycksform valts, arbetets 
fokus ligger istället på förskollärarens syn på estetik samt hur de säger sig använda 
olika estetiska uttrycksformer i förskolan. Den upplevelse och erfarenhet vi fått under 
utbildningens gång, angående förskollärarens arbete med estetik i förskolan, är att 
den verkar vara väldigt varierad både när det gäller den medvetna och den icke 
medvetna användningen av estetik. I Läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) belyses att barn i förskolan ska erbjudas en balans 
mellan olika lärstilar för att få större möjligheter att utveckla ny kunskap och öka sin 
kompetens. Barn ska även ges möjlighet att kommunicera och skapa med hjälp av 
olika uttrycksformer bland annat genom bild, musik, drama och dans. Richter (2012) 
nämner i en artikel att barn i en aktiv process tar till sig kunskaper bättre och om 
barn dessutom får använda sin kropp blir lärandet lustfylld och mer djupgående. 
Under utbildningens gång har även tänkandet att barns lärande sker på olika vis växt 
sig starkare hos oss och vi har både upplevt och lärt att estetik kan vara ett 
hjälpmedel att hitta olika vägar till lärande för barn. 
 
Genom examensarbetet vill vi ge en inblick i hur förskollärares syn på användning av 
estetik i förskolan kan se ut samt om eller hur eget intresse kan spela in i 
förskollärares valda sätt att arbeta med estetik. Förhoppningen är också att kunna ge 
en större och djupare förståelse för vilka eventuella svårigheter förskollärare upplever 
i arbetet med estetik. Vi hoppas kunna öka möjligheterna att utveckla tänkandet 
kring estetik samt öka möjligheterna till ett medvetet användande av estetik i 
förskolan. 
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1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på sin användning av 
estetik i förskolan. 
 
 

1.2  Forskningsfrågor 
 

 Vilken betydelse tillskriver förskollärare sina intressen och erfarenheter i 
användningen av estetiska uttrycksformer i förskolan? 

 
 Vad anser förskollärare är lättast respektive svårast i användningen av 

estetiska uttrycksformer i förskolan? 
 
 
 

2. Litteraturgenomgång 
 
 
I litteraturgenomgången redogörs först generellt om estetik sedan vidare på vad olika 
estetiska uttryckformer kan innebära och används till. Under nästa del ligger fokus på 
förskollärarens roll i arbete med estetik samt hur förskollärare kan förhålla sig till 
arbetet. Avslutningsvis berörs vad styrdokumenten belyser angående förskolans 
arbete med estetik. 
 
  

2.1 Estetik 
 
Alerby och Elídóttirs (2006) samt Järlebys (2005) förklaring av begreppet estetik 
beskrivs som någonting som upplevs genom sinnena vilket Läroplanen för förskolan 
98/10 (Utbildningsdepartementet) också beskriver det som. Estetik kan ses som en 
ständigt pågående process som inte har något slut. Estetik kan även ses som ett 
redskap för att hjälpa människor utvecklas, uppleva samt förstå omvärlden. Genom 
estetiska upplevelser, såsom dans, drama, musik och bild stimuleras sinnena och ger 
människan förmågan att utvecklas (Alerby & Elídóttirs, 2006; Järleby, 2005). 
 
Enligt Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt 
(2008) beskrivs ämnet estetik som någonting som handlar om konst och skapande. I 
dagens förskolor talas det ofta om skapande istället för att använda begreppet estetik. 
Skapande ses ha en stark koppling till barns lärande och uttrycksformer som bild, 
drama, musik, rörelse och språk, ses kunna hjälpa barn att bearbeta upplevelser och 
iakttagelser. Genom estetik kan barn även tillägna sig kunskaper som innefattar 
värderingar och solidaritet. Genom estetik ges barn möjlighet att aktivera sina sinnen 
samt använda fantasin. (Thavenius, 2004). Tron på barnets naturligt inneboende 
kreativitet är någonting vilket alltid varit stark och setts som drivkraften i det 
estetiska arbetet i förskolan. Människan ses som kreativ i sitt sätt att vara. Det 
kreativa hos människan kallade Vygotskij (1995) för fantasi och menade att 
människan genom fantasin tolkar känslor och erfarenheter. Kreativitet och fantasi 
anses påminna om leken och barn kan genom leken bearbeta erfarenheter och 
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upplevelser, leken kan även innehålla mycket fantasi (Pramling Samuelsson m.fl. 
2008; Vygotskij, 1995). 
 
Kopplingen som oftast görs gällande estetik i yngre åldrar är kopplingen till målning 
och det är sällan uttrycksformerna musik, poesi och dans lyfts fram. Alla ämnen ses 
däremot som lika viktiga samt att estetiska ämnen inte bara är viktiga för barns 
utveckling utan viktiga mål i sig (Pramling Samuelsson m.fl., 2008). Barn utvecklar 
självförtroende, personlighet samt tron på sig själv som skapande kreativ individ om 
barn redan i tidig ålder ges möjlighet att skapa samt använda olika estetiska 
uttrycksformer. Genom estetik utvecklas barns språk och sociala färdigheter. Att låta 
barn ingå i en gemenskap hjälper dem att utveckla sin självbild och identitet samt ger 
barnet större förståelse för sig själv (Paulsen, 1996). 
 
 

2.2 Estetiska uttrycksformer 
 
Inom estetik finns olika uttrycksformer att arbeta med. I förskolans pedagogiska 
arbete får barn genom estetiska aktiviteter arbeta praktiskt med olika uttrycksformer 
som teater, dans, musik och skapande. Begreppen förnimmelse, medier eller 
uttrycksmedel, hantverk, teknik, bildskapande och fantasi är områden vilka ses vara 
positiva för barns kreativa utveckling. Inom estetik handlar det om att låta barn 
lyssna, känna, röra sig samt pröva olika uttrycksmedel såsom bild, musik, dans, poesi 
och drama. Människan mottar alla intryck genom sinnena och barn behöver 
medvetet få arbeta med sina sinnen i olika pedagogiska kontexter. Förskolläraren 
måste därför medvetet inbjuda barn till olika sammanhang och situationer för att 
kunna bilda konkreta sinneserfarenheter. Barn måste uppleva och samspela för att 
kunna ta till sig sådana kunskaper (Paulsen, 1996). 
 
2.2.1 Drama och lek 
Inom uttrycksformen drama finns olika tankar angående användningen av den i 
förskolan. Några positiva anledningar till att använda drama i förskolan kan vara att 
drama passar som användningsområde i förskolan. Drama gynnar barns personliga 
utveckling, språk och samarbete. Den ses utveckla hela människan samt hjälpa barn 
att utveckla fantasin och frågvisheten. Det negativa med drama kan vara att den kan 
ses som svårkontrollerad och mer som en fritidsaktivitet (Weissenrieder, 2008). 
Utifrån Vygotskijs (1995) syn på drama är att det är en vanlig uttrycksform att 
använda i förskolan då det ligger nära barns egen värld. Barns fantasi spelar in på 
dramatisering genom att barnen i leken ofta gestaltar vardagshändelser. Leken blir 
ett eko av det barnen sett och upplevt i vardagen och intryck som upplevts bearbetas 
genom leken. Leken ses också som väldigt viktig gällande barns känsla, vilja och 
tänkande (a.a.). 
 
Enligt Vygotskij (1995) och Bjørkvold (2005) kopplas leken samman med drama. Det 
finns olika former av lek och leken ses som livsviktigt i barns utveckling. I leken 
utforskar barnen erfarenheter, verklighet och sin omvärld. Alla former av lek syftar 
till att bredda barns vardag samt hjälpa dem att se sammanhang mellan lek och 
vardag. Leken kan även komma att ge stöd för identitetsutveckling och den psykiska 
utvecklingen (Bjørkvold). Detta berör även Hägglund och Fredin (2004) då leken 
utifrån Sigmund Freuds synsätt beskrivs ha två viktiga funktioner dels bearbeta 
problem eller händelser samt uppfylla egna önskningar. Barn kan själva bestämma 
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vad som händer i leken, i barns lek kan allt vara tillåtet och det finns inga rätt eller fel 
i deras lekvärld. 
 

Paulsen (1996) menar att leken också står för glädje och nyfikenhet samt är den 
främsta källan till lärande och utveckling. Enligt Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) 
handlar all lek om att experimentera med kroppens rörelseförmågor samt att lära 
känna sin kropp. Olika sorters lekar nämns också till exempel regellekar, 
konstruktionslekar och rollekar som mamma, pappa, barn. Hägglund och Fredin 
(2004) belyser vikten av att leta fram leklusten vid pedagogiskt drama vilket också 
ses som syftet med dramaaktiviteter. Improvisationsövningar inom drama kan 
återknyta till barns egna naturliga språk som används i rollekar. Detta ses därför som 
väldigt utvecklande för barn då det handlar om fritt spel med ett språk de behärskar 
väl (a.a.). 
 
2.2.2 Musik 
Musik ses som någonting naturligt och får barn redan i tidig ålder spontant att börja 
sjunga, dansa, hoppa, vagga eller springa (Sundin, 1995). Musik ses som lätt att 
använda då musik inte är lika beroende av artefakter som andra former av estetik 
många gånger är. Musik för yngre barn behöver heller inte ha ett så utvecklat språk i 
texterna vilket krävs i äldre barns musik, där texten ska ge lite mer utmaning. För 
yngre barn räcker det med sådant som kan uppfattas med sinnena, alltså klanger, 
rytmer och intensitet (Pramling Samuelsson m.fl., 2008). Genom att tidigt presentera 
sång och musik för barn kan det gynna dem i den ålder då intresset för rim och 
ramsor blir aktuellt (Bjørkvold, 2005). Musik ses också ha en rogivande effekt samt 
inge en trygg atmosfär i förskolan. Genom musiken får barn en ökad förståelse för 
andra människor samt sig själva och övas också i det sociala samspelet. Musik kan ses 
som en tillgång för barns språkutveckling, ordförråd samt ämnen som matematik. 
Genom att använda sånger och ramsor tillägnar sig barn kunskap på ett lekfullt sätt. 
Både svårare traditionella visor och sånger som speglar barnens egen värld ses som 
viktigt att använda eftersom olika stilar på musik gynnar och utvecklar barn på olika 
vis (Pramling Samuelsson, m.fl., 2008). 
 
2.2.3 Bild 
Uttrycksformen bild ska inte ses som endast en utfyllnadsaktivitet menar 
Weissenrieder (2008) utan vid skapandet av bilder ska barn bland annat ges 
möjlighet att bearbeta upplevda situationer. Bild och skapande handlar också om att 
bearbeta olika former av material. Att använda olika former av skapande ger 
dessutom förskolepersonalen en större möjlighet att nå fram till barn som är svåra att 
få kontakt med. Att arbeta med bildskapande ger också barn möjlighet att lära känna 
sig själva samt utveckla världsbilden om tid och rum (a.a.). Genom bild- och 
formskapande övar barn sin motorik, koordination, iakttagelseförmåga och 
koncentration. Bild hjälper också till att utveckla handens motorik och ögonens 
koordination vilket gynnar den kommande läs- och skrivförmågan. Bildaktiviteter ska 
även ses lustfyllda samtidigt som det ger barn möjlighet att upptäcka, uttrycka 
känslor, upplevelser, intryck samt stärker erfarenheter och kunskaper. Skapande och 
bild anses vara en uttrycksform som borde få mycket utrymme i förskolan eftersom 
den har många fördelaktiga inverkningar. Bild- och skapande kan dessutom ses som 
mycket positiv för barns utveckling (Granberg, 2001). 
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2.2.4 Dans och rörelse 
Genom dans och rörelse lär barn känna sig själva, sin kropp och sin omvärld. För att 
barns självuppfattning ska utvecklas är det till fördel om barn utvecklar sina 
rörelseerfarenheter vilket görs genom exempelvis lek och eller annan fysisk aktivitet.  
Under senare år har vikten av fysisk aktivitet uppmärksammats för människor och 
inte minst för barnen i förskolan. Barn ska dagligen ges möjlighet till olika fysiska 
aktiviteter i förskolan och det är förskollärarens uppdrag att se till att detta är möjligt. 
En allsidig rörelseerfarenhet är någonting som är viktigt för hela barnets utveckling 
vilket ger barn träning i motoriska färdigheter. Om barn får en positiv inställning till 
sin kropp kan barnet lättare delta i olika sorters lekar samt känna sig bekväm i leken 
(Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012). Barn lär sig dessutom samspela bättre om 
kroppen kan användas på ett avspänt sätt vilket barn får lärdom i genom olika 
rörelseövningar. Det är viktigt att ta tillvara på det barnen vill göra och tycker är 
roligt samt att förskolepersonalen verkligen ser till att alla barn klarar aktiviteterna 
som planeras och genomförs. Genom detta blir det lättare att fånga barns 
uppmärksamhet och barnen kan dessutom lättare få en positivare inställning och syn 
till fysiska aktiviteter (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000; Osnes, Skaug & Eid 
Kaarby). 
 
 

2.3 Förskollärares roll i arbete med estetik 
 
Barn lär sig genom allt de gör och det ses pågå en ständig process inom barnet. 
Förskollärarens roll i arbetet är att stödja och uppmuntra barns lust för lärande, 
barns intryck ska stärkas och erfarenheter bildas. Förskolepersonalens arbete är att 
sträva efter att, tillsammans med barnen, förundras, upptäcka, undersöka, 
experimentera samt vara lockande och inspirerande. Förskolepersonalen kan också 
ses som medforskare och medskapare tillsammans med barnen för att vara en bra 
förebild, vilket förutsätter att förskolläraren deltar i barnens skapande och fritt låter 
barnen utforska och experimentera (Granberg, 2001). 
 

Planeringen i verksamheten ses som en viktig del i förskolan för att få verksamheten 
att fungera (Aulin-Gråhamn, 2004). För personalen i förskolan är det till fördel att 
utgå från en grundplanering men samtidigt vara flexibel och kunna frångå 
detaljplaneringen för att anpassa sig till barngruppen. För att anpassa aktiviteterna 
efter barngruppen kan förskolepersonalen dessutom fokusera på barns intressen, 
tankar och reaktioner i aktiviteter som genomförs. Även känslor och upplevelser kan 
tas till vara och användas i verksamheten (Aulin-Gråhamn; Granberg, 2001; Paulsen, 
1996; Vesterlund, 2003). Personalen kan också sträva efter att göra aktiviteterna 
både lockande och givande för barnen samt för att skapa ett lustfyllt lärande måste 
planeringen kunna frångås (Vesterlund; Granberg). Tyvärr ser många av förskolans 
personal det som svårt då oro och rädsla finns att aktiviteten blir misslyckad eller fel. 
Dock kan fel som uppstår alltid rättas till efterhand (Vesterlund). 
 

Många förskollärare känner sig osäkra i sin estetiska förmåga och anser sig inte 
kunna exempelvis sjunga, dansa eller dramatisera. För att förskollärare ska våga 
genomföra estetiska aktiviteter med barn i förskolan ses det som viktigt att redan 
under förskollärarutbildningen arbeta med att genomföra aktiviteter som har med 
estetiska uttrycksformer att göra (Granberg, 2001; Paulsen, 1996; Sundin, 1995). 
Förskolepersonalen behöver reflektera över sin inställning och sitt förhållningssätt 
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eftersom det till hög grad påverkar verksamheten. Förhållningssättet till estetik kan 
visa sig i verksamheten då val av aktivitet kan spegla personalens erfarenheter och 
färdigheter. Förhållningssätt, engagemang och intressen kan komma att ge avtryck 
hos barnen vilka lär mycket av personalen som finns i förskolan. Förskollärare som 
erbjuds vidareutbildning inom estetik kan ha fördel av det i verksamheten då det kan 
medföra att arbetssättet ändras samt att barnen då ges mer variation av 
uttrycksformer. Om djupare kunskap ges till förskolans personal kan detta skänka en 
trygghet hos personalen vilket kan leda till att fler vågar variera sitt arbetssätt samt 
vågar lära barn genom estetiska uttrycksformer som exempelvis musik, dans, drama 
och bild (Granberg, 2001; Paulsen, 1996; Sundin, 1995).  
 

För barn i förskolan kan det vara givande om personalen kan skapa en miljö där barn 
ges förutsättningar för upplevelser som genererar tankar, lust och känslor om 
upplevelser (Aulin-Gråhamn, 2004; Granberg, 2001). Det är alltså en viktig faktor att 
förskolepersonalen i arbetslaget ser till varandras erfarenheter och förhållningssätt, 
för att sedan kunna reflektera över miljön på förskolan. Om möjlighet finns kan 
miljön utformas på ett sätt som inbjuder till olika skapande aktiviteter (Paulsen, 
1996). Arbetslaget ska tillsammans skapa miljöer där barnen kan trivas och ta till sig 
nya erfarenheter, känslor och kunskap (Lillemyr, 2002; Strandberg, 2006). 
 
 

2.4 Styrdokument 
 
I förskolans verksamhet ska barns lärande vara i fokus, lärandet ska även vara 
lustfyllt och tryggt. I läroplanen för förskolan 98/10 (Utbildningsdepartementet) 
framkommer att förskolan ska bilda en helhet utifrån att det präglas av fostran, 
omsorg och lärande. Förskolläraren ska ta vara på barns intressen och nyfikenhet för 
att stimulera barnens lust till lärande samt anpassa verksamheten efter deras behov. 
Även samspelet mellan personal och barn samt barn och barn är något Lpfö 98/10 
(Utbildningsdepartementet) tar upp: 
 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 
varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan 
ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och 
skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, 
handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, 
etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. (s.7) 

 
Något Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet) lyfter som viktigt för barn är leken. 
Genom leken tar barn till sig lärande och kunskaper. 
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att  
främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens  
och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation  
och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.  
Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och  
bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (s.6) 
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Vad Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet) även betonar är att barns inflytande ska 
ges plats i förskolan, detta för att barns syn angående vad de anser är viktigt ska 
komma fram. 
 

Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald  
i lärandet.  (s.9) 

 

I Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet) nämns estetik på ett flertal ställen, där ges 
bilden av hur förskolläraren och förskolan ska förhålla sig i arbetet till estetik. 
Förskolläraren ges stort utrymme att tolka läroplanen och ges också stort utrymme 
att använda estetik i verksamheten. Läroplanen säger: 
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också 
att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i 
förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. (s.7) 

 

Läroplanen tar upp strävandemål som förskolan ska arbeta mot, ett av målen är att 
varje barn ska ges möjlighet att utveckla koordinationsförmåga, kroppsuppfattning 
och motorik. För att uppnå dessa mål kan estetik med fördel användas. Det finns 
även en barnkonvention (Barnkonventionen, 1989) vilken läroplanen stödjer sig på 

som arbetar för barns rättigheter och där framkommer att barn ska uppmuntras i sitt 
estetiska tänkande och görande. Barns rätt att delta i det konstnärliga livet ska 
främjas och respekteras samt ska barn erbjudas samma möjligheter att delta och 
använda det kulturella och konstnärliga i verksamheterna för att göra lärandet 
lustfullt. 
 
 
 

3. Metod 
 
 
Metodavsnittet innefattar en beskrivning av valen som gjorts under studiens gång. 
Avsnittet inleds med en beskrivning av datainsamlingsmetod, urval, hur insamlingen 
av data gick till, analysmetod och avslutas med att ge en bild över hur de fyra etiska 
ställningstagandena beaktats. 
 
 

3.1 Datainsamlingsmetod 
 
Data har samlats in genom en kvalitativ metod. Syftet var att ta reda på 
förskollärarens syn på användningen av estetiska uttrycksformer i förskolan vilket 
bäst ansågs kunde besvaras av utbildade förskollärare. Holmen och Solvang (2009) 
menar att en kvalitativ metod utgår från forskarens tolkningar och uppfattningar till 
skillnad mot den kvantitativa metoden vilken omvandlar svar till siffror. Kvalitativa 
intervjuer menar Patel och Davidsson (2003) ger en bra uppfattning om hur den 
intervjuade ser på något specifikt inom ett ämne. Flexibiliteten sågs som viktig då 
djupet i frågorna ville nås. Holme och Solvang (2009) menar att valet av metod beror 
på vad syftet med undersökningen är och belyser att kvalitativa metoder går på 
djupet och därför ger en djupare förståelse. 
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Intervjuform som valts är semistrukturerade intervjuer. Den öppenhet i intervjuerna 
vilket en semistrukturerad form erbjuder passade intervjuernas syfte samt sågs ge 
mer innehållsrika intervjuer. Denscombe (2009) förklarar att semistrukturerade 
intervjuer utgår från en färdig frågemall men det finns en flexibilitet hos intervjuaren 
som innebär att frågorna inte måste komma i en given ordningsföljd. Dessutom finns 
öppenheten för följdfrågor inräknade, svaren kan då komma bli mer öppna och 
utvecklade eftersom informanternas synpunkter blir viktiga utgångspunkter för 
intervjun. Både intervjuaren och informanten, vid en kvalitativ intervju, är 
medskapare då intervjun egentligen kan ses som ett vanligt samtal (Denscombe, 
2009).  
 

Intervjuerna valdes att inspelas då det gav oss möjligheten att lyssna på alla 
intervjuerna efteråt. När intervjuerna planerades delades dessa upp vilket innebar att 
båda inte behövde närvara vid alla intervjuer. Efteråt kunde intervjuerna lyssnas på 
samt analyseras tillsammans. Det finns både för- och nackdelar med 
ljudinspelningar.  Nackdelar kan vara att informanten till en början kan känna sig 
hämmad av att bli inspelad samt att en inspelning endast fångar det verbala i 
intervjun och att det ickeverbala språket försvinner. Fördelar som finns är att 
ljudinspelningar finns kvar efter intervjun och kan höras flera gånger. En annan 
fördel kan vara att intervjuaren har möjlighet att röra händerna fritt under intervjun, 
vilket kan underlätta för både informant och intervjuare då skrivande kan upplevas 
som mycket störande under intervjun (Denscombe, 2009). Intervjufrågorna 
planerades väl innan intervjuerna genomfördes för att undvika det Lantz (2013) 
belyser att forskare ofta gör, genomför datainsamlingen utan att ha gjort ett 
ordentligt förarbete. Hon menar att det ofta kan uppstå frågor efteråt som varit värda 
att få svar på, vilket är svårt att åtgärda i efterhand. 
 
 

3.2 Urval 
 
Intervjustudien är genomförd i en liten kommun i Sverige där informanterna är 
utbildade förskollärare i åldrarna 30-55 år. Studien bygger på ett subjektivt urval 
vilket innebär att forskaren medvetet väljer informanter för att passa till syftet i 
studien (Denscombe, 2009). Åtta verksamma förskollärare, vilka alla arbetar på olika 
förskolor, blev utvalda. Den mångfald av uppfattningar som finns i förskolan, vilket 
Stukát (2005) belyser som syftet i en kvalitativ studie, var det som ville fångas. I 
urvalet sågs informanternas olika yrkeserfarenhet som betydelsefull samt 
ålderspannet på informanternas yrkeserfarenhet, vilket i studien ligger på 3-20år. 
 
 

3.3 Genomförande av datainsamling 
 

Inför datainsamlingen valdes informanterna medvetet ut för att passa studiens syfte. 
Informanterna kontaktades genom besök på deras arbetsplats där informanterna 
tillfrågades om de ville deltaga i intervjun. Vid besöket bestämdes även dag och tid 
för genomförandet av intervjun vilket utgick från när det passade informanterna. 
Innan intervjuns genomförande fick informanterna reda på ämnet för studien, 
studiens syfte samt vilka rättigheter de har. Informanterna fick även ge sitt samtycke 
till att intervjuerna ljudinspelades. Denscombe (2009) nämner tillit och god relation 
som nyckelord att beakta och skapa inför en intervju för att få informanterna att 
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känna sig trygga och kunna tala mer öppet och fritt. Själva intervjun genomfördes i 
ett avskilt rum på informanternas arbetsplats för att miljön inte skulle vara störande 
för intervjun samt ljudinspelningen. Ett medvetet val som gjordes var att inte visa 
intervjufrågorna för informanterna innan intervjun. Anledningen till det var att den 
spontana och vardagliga synen på användningen av estetik ville fångas vilket upplevs 
kunnat utebli om informanterna fått se frågorna innan, det upplevdes även som att 
svaren kunde komma att bli mer pålästa.  
 
 

3.4 Databearbetning och analysmetoder 
 
När intervjuerna var genomförda transkriberades de. Efter transkriberingen lästes 
utskrifterna ett flertal gånger för att ge god kännedom om vad som sagts. Bjǿrndal 
(2005) menar att genom transkriptioner kan ögonblick ur intervjun fångas som 
annars lätt kunnat missas. Han menar vidare att om intervjuerna finns skriftligt kan 
dessa hjälpa till att belysa mönster som finns, vilka inte skulle noterats om materialet 
inte transkriberats. Denscombe (2009) anser att data inom ett kvalitativt arbete 
behöver kodas och kategoriseras. Han menar vidare att det kan behövas en ordentlig 
analys för att få fram tydliga mönster och samband. Vi började med att 
färgkategorisera de transkriberade intervjuerna för att få fram tydliga mönster för 
skillnader och likheter i informanternas svar, angående deras syn på användningen 
av estetik. När tydliga mönster började framträda skapades olika teman vilka 
kopplades till syftet för att få en överblick över resultaten. Efter detta diskuterades 
data som sammanställts samt kopplades samman med bakgrundslitteratur. 
Avslutningsvis diskuterades bakgrundslitteraturen och resultatet för att kunna dra 
slutsatser samt ge förslag på nya forskningsfrågor. 
 
 

3.5 Etiska ställningstaganden 
 
De forskningsetiska principerna har beaktats genom de fyra huvudkraven; 
informations-, samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskravet från 
Vetenskapsrådet 2011. Innan intervjuerna genomfördes informerades informanterna 
om syftet med studien, att intervjun skulle ljudinspelas samt att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. Information gavs om att ljudinspelat- och 
transkriberat material, efter att studien blivit klar, skulle raderas samt att 
informanternas uppgifter kommer behandlas konfidentiellt. 
 
 
 

4. Resultat 
 
 
Resultatet återges under fyra tematiserade underrubriker. Den första tar upp 
informanternas syn på estetik och estetiska uttrycksformer i verksamheten. Den 
andra innefattar informanternas planeringstid. Den tredje berör informanternas 
erfarenheter och intressen samt dess koppling till estetik. Den sista innefattar det 
informanterna anser vara lätt respektive svårt i arbetet med estetik. 
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4.1 Förskollärarens syn på estetik 
 
Av de intervjuade säger sig alla vara medvetna om vad estetik är och vad det innebär. 
Flertalet nämner att det är skapande aktiviteter som bild, drama, musik, dans och 
flanosagor som planeras och genomförs i förskolan. Det framkom också i 
intervjuerna att informanterna säger sig vara väl medvetna om att förskolebarnen 
efterfrågar estetik och att barn genom estetik lättare kan lära sig ny kunskap. 
Informanterna säger sig också vara medvetna om det Lpfö 98/10 
(Utbildningsdepartementet) belyser om estetik, en av informanterna sade: 
 

Jag tycker estetik är något självklart att använd i förskolan. Lpfö talar ju mycket om allt som 
estetik står för och eftersom förskolan ska följa dessa styrdokument så blir det en självklarhet i 
förskolan. Barnen utvecklas och lär sig genom till exempel musik, sagor, bilder, flanosagor, spel 
och... ja det finns många saker barnen kan lära av genom estetik i förskolan. 

 
 

4.2 Planering 
 
Resultatet visar att informanterna säger sig använda estetiska uttrycksformer i olika 
grad i verksamheten. Musik anses vara den uttrycksform som används mest i den 
planerade verksamheten, medan dans och drama är mer ovanligt. Många av 
informanterna säger sig använda musik mest för att den anses lätt att få in i 
samlingar samt lätt att få barnen engagerade i. Flanosagor och bild är också något 
informanterna säger sig använda. Den vanligaste anledningen som nämndes till att 
drama och dans hamnar i skymundan är att tiden för planering inför dessa inte 
räcker till. En av informanterna berättade: 
 

Det är lätt att planera till musikaktiviteter för det är naturligt för mig. Däremot tar det mycket 
längre tid att planera för drama eftersom det krävs mer planering för att få barnen att vilja vara 
med och tycka det är roligt och det ska också anpassas till barnens olika nivåer så att det passar 
alla barnen i gruppen. 

 

Flera informanter påtalar också att det kan vara svårt att få alla barn intresserade av 
och i aktiviteterna, en informant berättade: 
 

Det kan vara svårt att få med alla barnen på tåget då alla inte är intresserade. Vi kanske ofta 
tvingar barnen till att sjunga eller dansa fast de egentligen inte vill. Det är alltid en balansgång 
som man måste tänka på när man planerar...  alltså vad man ska göra om något eller några barn 
inte vill. 

 

Det som också framkom är att aktiviteter som oftast genomförs är spontana och 
oplanerade aktiviteter som att spela spel och dansa. Personalen i förskolan måste 
också vara flexibel och se till barns behov. Flera informanter nämnde att barns vilja 
ofta tonas ner för att aktiviteten antas bli bättre genomförd, en informant berättade: 
 

Ska man göra en teater med barnen så är det viktigare att det blir bra än att barnen får leva ut 
rollerna som de vill. De är kanske lite för regelstyrda. 

 

Alla informanter är eniga om att estetiska uttrycksformer dagligen är någonting som 
används. Några informanter är däremot tveksamma till om det är medvetet 
användande av estetik, det kanske inte alltid finns ett syfte med aktiviteterna. 
Majoriteten anser dock att det är medvetet användande av estetiska uttrycksformer 
då till exempel bild, musik och dans används. Några informanter nämnde också att 
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de inte alltid hinner planera inför alla aktiviteter som genomförs fast anser 
fortfarande att det är medvetet användande av estetik. En informant berättade: 
 

När man har så lite planeringstid som vi har idag så är det svårt att få till det med planerade 
aktiviteter, men vi försöker fortfarande få in estetiska uttrycksformer i den mån det går även om 
de är oplanerade eller inte. 

 

 

4.3 Erfarenheter och intressen 
 
De flesta informanter upplever att deras egna intressen kan avspegla sig i hur de 
själva väljer att använda estetik i verksamheten. En gemensam nämnare hos alla 
informanter är att de själva har estetiska intressen som exempelvis bild, musik, dans, 
datorer, teater, körsång och dramatisering. Informanterna anser även att deras 
intressen avspeglar sig mer än vad de tror i verksamheten. Det var också många 
informanter som säger sig fått ändrad syn på vad estetik kan vara, innehålla och 
användas till. Några informanter nämnde exempelvis att drama kan vara användbart 
i fler situationer än man tror. En informant brukar exempelvis använda drama till att 
förklara och reda ut olika situationer med barnen.  
 

Jag brukar spela upp olika situationer som har uppstått med barnen för att hjälpa barnen att 
hitta nya lösningar på osämjor som ofta kan uppstå. 

 
Flera informanter nämnde även att bild som uttrycksform kan användas på olika sätt 
i verksamheten. En informant berättade: 
 

Man kan använda bild för att förstärka och hjälpa barnen att förstå... Till exempel genom 
flanosagor, men också i sånger genom att använda rörelser och djur. 

 

Många informanter anser att förskolepersonal med mer yrkeserfarenhet kan arbeta 
bättre och lättare med estetik eftersom dessa tillägnat sig fler erfarenheter. Däremot 
nämnde flera informanter att nyutexaminerade också kan arbeta bra med estetik. 
Informanterna menar att utbildningen givit dem möjlighet att läsa om estetik samt 
låtit dem pröva olika estetiska uttrycksformer. Flertalet informanter är enade om att 
tidigare erfarenheter gör att valet av aktivitet oftast utgår från den uttrycksform de 
känner sig mest trygg i. Några av informanterna anser att förskollärare måste våga 
pröva även uttrycksformer som inte känns helt bekväma för att vidga sina estetiska 
erfarenheter. En informant förklarade: 
 

Om man inte vågar prova nya saker med barnen så är det ju också svårt att få erfarenheter om 
det. Men visst är det så att man oftast planerar såna aktiviteter som man känner sig mest trygg i. 

 

En informant nämnde att yrkeserfarenhet inte behöver vara avgörande för att ett bra 
arbete med estetik ska ske. Livserfarenhet, till exempel erfarenheter från 
fritidsintressen, kan också vara avgörande anser informanten. En annan informant 
berättade: 
 

Har man jobbat länge i förskolan har man mycket erfarenheter som man kan använda. Men är 
man nyutbildad har man säkert läst mycket som hjälper i yrket. Men jag tror att alla 
erfarenheter är bra att ha. 
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4.4 Lättast och svårast 
 
Informanterna har givit sin syn på vad som är lättast respektive svårast när det 
handlar om arbetet med estetik. Under intervjuerna framkom att förskollärarna såg 
olika på vad som var lättast och svårast. Det informanterna anser som lättast att 
arbeta med inom estetik är musik, bild nämndes också som tacksamt att använda i 
förskolan.  En informant delgav sin syn: 
 

Jag tycker bild och musik är väldigt tacksamt att använda till, till exempel teman som våren när 
alla blommor kommer. 

 

Drama och dans ser många informanter som svårt att medvetet använda sig av i 
förskolan. Det som anses svårt med dans är att planera inför den för att få till det 
medvetna användandet. En informant nämnde att barn själva tillägnar sig dans och 
rörelse genom att få lyssna på musik. Informanten sade också att tillfällen då barnen 
spontant dansar till musik ofta tas tillvara på, men betonade att användningen av 
dansen inte riktigt blir medveten då. 
 

Drama är den uttrycksform som upplevs svårast utifrån informanternas svar. Drama 
är någonting informanterna nämnde som en aktivitet vilken kräver mycket planering, 
kunskaper och erfarenheter. Några informanter anser sig inte ha tillräckliga 
kunskaper för att genomföra dramaaktiviteter på ett planerat, medvetet och 
strukturerat vis. Samtidigt var det också flertalet av informanterna som poängterade 
att förskollärare måste ”våga” pröva nya aktiviteter samt försöka genomföra olika 
medvetna estetiska övningar. En informant sade: 
 

… att göra det medvetet. Vi sätter ofta på musik till barnen men det är ju inte medvetet planerat 
att de ska arbeta med estetik då. Man kanske ska följa upp de spontana aktiviteterna mer än vad 
vi gör idag. 

 

Flertalet informanter lyfte problematiken med att fånga barnen samt få dem 
intresserade och med sig i alla aktiviteter. Ofta är det alltid några barn som vill göra 
annat än det som planerats. 
 

Även om många informanter ser många svårigheter i arbetet med estetik är de flesta 
informanter ändå väldigt positiva till användningen av det. Ett flertal informanter 
nämnde att de skulle vilja arbeta med estetik på ett annat sätt än vad som görs idag. 
En informant talade om samarbete mellan förskolor och teaterpedagoger att det 
kunde vara en idé för att förstärka förskollärares kunskaper inom uttrycksformen 
drama. En informant anser att lärarutbildningen har eller haft stora brister när det 
gäller estetik. Samma informant menar att om utbildningen innehållit mer estetik 
kanske arbetet i förskolan med estetik varit mer medvetet använd än den kanske är. 
 
 

4.5 Resultatsammanfattning 
 
Informanterna som intervjuats anser sig vara medvetna om vad estetik handlar om 
samt svårigheterna i användandet. Informanterna säger sig trots svårigheterna vilja 
arbeta med estetik och benämner estetik som ett viktigt redskap att använda för att 
nå ut till alla barn samt hjälpa dem vidare i utvecklingen. Något informanterna var 
enade om var att deras egna estetiska intressen kunde avspegla sig i verksamheten. 
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Informanterna var även enade om att förskolepersonal behöver pröva på även de 
uttrycksformer som inte känns bekväma för att bredda sina estetiska erfarenheter. 
 

 

 

5. Resultatanalys och resultatdiskussion 
 
 
Här kommer en metoddiskussion föras, resultat analyseras och diskuteras. Det 
kommer även dras slutsatser samt delges förslag på nya forskningsfrågor. 
 
 

5.1 Metoddiskussion 
 

Metodvalet innefattar åtta intervjuer som gjordes med verksamma förskollärare. Det 
var av betydelse att utbildade förskollärare medverkade i intervjuerna för att 
forskningsfrågorna riktades mot förskollärarens syn på estetik. Om annan metod 
valts hade troligtvis svaren från informanterna inte givit samma djup däremot hade 
kanske möjligheten funnits att resultatet blev bredare. Avsikten från början var att 
intervjuerna skulle inledas med en enkätundersökning tyvärr upplevdes det som att 
tiden för sammanställning av både enkät- och intervjusvar inte skulle finnas. Även 
om enkätfrågor kunnat ses som ett bra komplement till intervjuerna upplevs det ändå 
som att intervjuerna givit gott resultat. Eftersom intervjuer endast fångar 
informanternas ord framkommer det inte om arbetet på förskolan stämmer med det 
som framkommer i intervjun. På grund av det kan resultatet i studien ses som mindre 
tillförlitlig vilket skulle kunna förstärkts genom exempelvis observationer. 
 
Informanterna blev förberedda inför intervjun genom ett muntligt klargörande av 
studiens syfte för att ge dem en förförståelse samt lättare kunna hålla sig till ämnet i 
intervjun. Valet av semistrukturerade intervjuer innebar att följdfrågor kunde ställas 
utifrån informanternas svar för att förtydliga dem. En nackdel med att använda 
intervjuer som sågs var den anpassningen som fick göras utifrån informanterna om 
när de ansåg sig ha tid att genomföra intervjun. Anpassningen medförde att 
planeringen som gjorts inte kunde hållas. 
 
 

5.2 Resultatanalys 
 

Resultatet visar att många informanter är medvetna om vad estetik är. Estetik enligt 
några informanter är skapande aktiviteter som exempelvis bild, dans, drama och 
musik. Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Pramling och Wallerstedt (2008) 
förklarar estetik på samma sätt som informanterna med tillägget att det även handlar 
om konsten. Alerby och Elídóttirs (2006), Järleby (2005) och Lpfö 98/10 (2010) 
förklarar estetik på ett annat sätt, de menar att estetik är något som upplevs med 
sinnena samt är en ständigt pågående process. Informanterna förklarade även att 
barn med hjälp av olika estetiska uttryckformer kan ta till sig ny kunskap samt 
utvecklas. Alerby och Elídóttir, Pramling Samuelsson m.fl. och Järleby är inne på 
samma spår och anser liksom informanterna att estetiska uttryckformer kan hjälpa 
barn att utvecklas, tillägna sig ny kunskap samt förstå sin omvärld. 
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Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) samt Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) 
nämner vikten av att tillvarata ögonblick där barn visar intresse för någonting. Dessa 
ögonblick ses som viktiga kunskapstillfällen för barn och i dessa stunder har 
förskolläraren möjligheten att fånga barnen i deras lärande. Informanterna nämner 
dock problematiken med att få alla barn att vara delaktiga då barn ofta lär vid olika 
tidpunkter. Granberg (2001) menar att förskollärare kan hjälpa barnen att finna 
intresse för det som planerats i verksamheten om förskolläraren är medforskare och 
medskapare i det barnen gör. Granberg nämner också att förskollärare kan ses som 
förebilder genom att medverka i aktiviteter med som planerats med barnen. 
 

5.2.1 Planering och flexibilitet 
Informanterna talade också om planeringstiden i förskolan och benämner den som 
minimal vilket medför att det blir svårt att hinna planera in aktiviteter som kanske 
kräver mer förberedelser. Aulin-Gråhamn (2004), Granberg (2001), Paulsen (1996) 
och Vesterlund (2003) menar att planeringen i förskolan är ett viktigt moment för att 
få förskolan att fungera. Vidare nämns att planeringen som gjorts inte behöver vara 
huggen i sten då förskollärare behöver vara flexibla och anpassa sig till barngruppens 
behov. Flertalet informanter talade om flexibilitet och ansåg att deras planerade 
aktiviteter ofta hamnade i skymundan av spontana och oplanerade aktiviteter som 
passade barngruppens behov, intressen och förväntningar bättre. Lpfö 98/10 
(Utbildningsdepartementet) belyser vikten med att tillvarata barns intressen och 
skapa aktiviteter som passar dem. Några informanter menade att problemet kunde 
ligga i att barnens viljor ofta blir ignorerade eftersom många förskollärare ser det 
som viktigare att resultatet blir bra än att aktiviteterna blir det. Aulin – Gråhamn, 
Granberg, Paulsen och Vesterlund är inne på samma spår och nämner att många av 
förskolans personal inte vågar släppa planeringen och lyssna på barnen eftersom 
rädslan att aktiviteten blir misslyckad eller fel finns. Vesterlund belyser dock att fel 
som skulle kunna uppstå alltid kan ordnas till antingen under aktivitetens gång eller 
efter.  
 

5.2.2 Intressen och erfarenheter 
Resultatet visar att samtliga informanter hade egna estetiska fritidsintressen vilka 
informanterna själva ansåg i hög grad kunde avspeglas i verksamheten. Granberg 
(2001), Paulsen (1996) och Sundin (1995) anser att förskollärare måste reflektera 
över sitt förhållningssätt gentemot estetik då det egna intresset kan prägla val av 
estetiska uttrycksformer i verksamheten. Utifrån resultatet framkom också att flera 
informanter till stor del använde den uttryckform som kändes mest trygg. Flera 
informanter nämnde även att förskollärare måste våga prova även uttrycksformer de 
inte känner sig trygga i för att vidga sina estetiska erfarenheter. Granberg, Paulsen 
och Sundin lyfter denna problematik då de ser att det finns en osäkerhet hos 
förskollärare när det gäller den egna estetiska förmågan. Förskollärarutbildningen är 
någonting Granberg, Paulsen och Sundin också lyfter och betonar att den behöver 
innehålla inslag av estetiska uttrycksformer för att blivande förskollärare sedan ska 
våga pröva olika uttrycksformer i verksamheten.  
 

Informanterna ställer sig väldigt positiva till estetik och olika estetiska 
uttrycksformer. Flertalet informanter sade även att de skulle vilja använda estetik på 
ett annat vis än vad som kanske görs. En informant uttryckte att estetik är något 
självklart att använda i förskolan och att det finns mycket som barn kan lära genom 
arbetet med estetik. Estetik kan hjälpa barn på olika vis menar Pramling Samuelsson 
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m.fl. (2008) och belyser att alla estetiska uttrycksformer är lika betydelsefulla för 
barns utveckling och lärande. 
 

5.2.3 Lätt och svårt i arbetet med estetiska uttrycksformer 
Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet) nämner att barn i förskolan ska ges tillfällen 
att skapa och kommunicera med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. 
Förskollärarens arbete är att skapa tillfällen för estetik i olika former samt 
tillsammans med barnen forma förskolans miljö så den inbjuder till lek, lärande och 
utveckling. Informanterna ser olika på vad som är lättast respektive svårast i arbetet 
med estetik i förskolan. Det informanterna anser som lättast att arbeta med är främst 
musik, även bild nämndes som tacksamt ämne att arbeta med. Dessa anses vara lätta 
att exempelvis väva in i olika teman eller temaarbeten. Likt det som informanterna 
talar om belyser Pramling Samuelsson m.fl. (2008) musiken som lätt att arbeta med 
då barnens språk inte behöver vara speciellt utvecklat samt inte är beroende av 
artefakter på samma sätt som andra uttrycksformer. Bjørkvold (2005) nämner också 
musik som positivt och betonar att barn i förskolan, genom musik, kan utveckla 
intresse för ramsor vilket kan hjälpa barnen i sin utveckling. Några informanter 
ansåg att musik var lätt att arbeta med då det föll dem naturligt att sjunga med 
barnen samt att de ansåg att det var lätt att anordna temaarbeten som innehöll 
musiska inslag samt engagerade barnen. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) menar 
att musik på ett lekfullt sätt kan hjälpa barn i deras språk- och kunskapsutveckling 
genom att musiken naturligt finns hos barn redan i tidig ålder. 
 
Bild talade några informanter om som lätt att använda då också det passade bra som 
inslag i temaarbeten. Informanterna ansåg även att bild var ett ämne där det var lätt 
att få barnen engagerade. Weissenrieder (2008) lyfter samma ämne och menar att 
förskolepersonal genom bild kan nå fram till barn som är svåra att få engagerade. 
Hon betonar att bild kan fånga barn som är svåra att nå fram till och hjälpa dem att 
bearbeta sådant de upplevt i sin vardag. Dock nämner ingen av informanterna några 
svårigheter i arbetet med musik och bild, likt det Weissenrieder tar upp. Däremot 
talar informanterna om vissa svårigheter med drama och dans.  
 
Svårigheter flertalet informanter tog upp med dans och drama var att använda dessa 
uttrycksformer på ett medvetet sätt. Speciellt drama ansågs svårt och flertalet 
informanter ansåg att tillräcklig kunskap och erfarenheter av drama och övningar 
inte fanns. Weissenrieder (2008) lyfter samma problematik som informanterna och 
menar att drama kan vara svårt att kontrollera och utvärdera. Hon tillägger att det 
behövs små grupper när övningar genomförs för dessa ska bli givande för barnen. 
Några informanter nämnde dock att drama inte används ofta vilket säger emot det 
Vygotskij (1995) ansåg då han betonade att drama ofta brukas i förskolan då det 
ligger nära barns värld. Däremot kopplade Vygotskij drama som någonting som 
ligger väldigt nära leken och att dessa går ihop med varandra. 
 
Dans ansåg många informanter inte användes lika ofta som den skulle kunna göra. 
Informanterna menade att dans skulle behövas i verksamheten fastän det är svårt att 
få till en medveten användning av den. Någon informant betonade dock att 
omedvetet användande av dans används och syftade då till stunder då musik sätts 
igång och barnen fick dansa fritt. Osnes, Skaug, Eid Kaarby (2012) talar till viss del 
emot informanternas ord gällande dans och menar att barn dagligen ska få delta i 
fysiska aktiviteter som dans och rörelse då det är viktigt för barns utveckling av 
motoriska färdigheter samt den övriga utvecklingen. 
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Resultatet visar att informanterna säger sig använda uttrycksformen musik mest och 
bildskapande inte långt efter. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) talar till viss del för 
informanterna då de anser att kopplingar förskolepersonal oftast gör till estetik 
handlar om målning och att musik, dans och poesi oftare blir förbisedda fastän alla 
ämnen ses som lika viktiga i det estetiska arbetet. 
 

5.2.4 Yrkeserfarenheter och utbildning 
Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet) betonar att förskollärares arbete bland annat 
är att skapa tillfällen för estetik i olika former samt att tillsammans med barnen 
forma förskolans miljö så den inbjuder till lek, lärande och utveckling. Granberg 
(2001), Paulsen (1996) och Sundin (1995) nämner vidareutbildning inom estetik för 
förskollärare samt dess fördelar. De framhåller att vidareutbildning kan bidra till att 
förskollärare kan våga använda estetik mer samt variera användandet av olika 
uttrycksformer i verksamheten. Granberg (2001), Paulsen (1996) och Sundin (1995) 
menar även att flera förskollärare känner sig osäkra i sin estetiska förmåga och inte 
anser sig behärska vissa estetiska uttrycksformer tillräckligt bra för att medvetet 
nyttja dem i verksamheten.  
 
Några informanter ansåg att förskollärare med mer yrkeserfarenhet arbetade bättre 
med estetik än de med mindre yrkeserfarenhet. En informant betonade att det inte 
behöver vara yrkeserfarenheten som har störst betydelse för att ett bra arbete med 
estetik i förskolan utförs. Informanten ansåg istället att annan erfarenhet, som 
fritidsintressen, kunde ha avgörande betydelse. Aulin-Gråhamn (2004), Granberg 
(2001), Paulsen (1996) samt Vesterlund (2003) anser att fokus hos förskollärare först 
och främst behöver vara på barnens intressen, tankar, känslor och upplevelser samt 
anpassa sig till barngruppen för att få givande aktiviteter istället för att fokusera på 
bristande kunskap och erfarenheter vilket flera av informanterna säger sig göra.  
 
 

5.3 Resultatdiskussion 
 
I studien framkommer att informanterna har olika syn på estetik. Alla är dock eniga 
om problematiken att få alla barn delaktiga i aktiviteter som genomförs. Granberg 
(2001) talar om personalen på förskolan och att de kan vara medskapare och 
medforskare för att lättare få barnen delaktiga i aktiviteter. Utifrån informanternas 
svar är det svårt att urskilja ifall förskollärarna är delaktiga i aktiviteterna eller om de  
endast är åskådare. Det som går att ifrågasätta är ifall förskolepersonalens bristande 
delaktighet som medskapare kan påverka barns vilja att delta eller om barnen klarar 
sig bra utan personalen som medforskare. Utifrån Granbergs och Richters (2012) 
beskrivning kan det ses som att barn blir mer engagerade om personalen skapar ett 
lustfyllt lärandeklimat samt är medskapare och medforskare. Enligt Granberg (2001) 
kan förskollärare ses som viktiga förebilder. Det kan därför vara betydelsefullt att de 
engagerar sig i barns aktiviteter för att hjälpa barnen i deras utveckling. Flera 
informanter i studien ansåg att tid för planering i verksamheten var bristande vilket 
kan vara en bidragande orsak till att aktiviteterna inte hinner bli planerade och 
anpassade till barns nivå. Enligt Aulin-Gråhamn (2004), Granberg (2001), Paulsen 
(1996) och Vesterlund (2003) är planeringstiden en viktig del i förskolans 
verksamhet. Fördelar med en bra planering är att det blir lättare att frångå den och 
vara flexibel. Informanterna sade sig vara flexibla i arbetssättet och ansåg att de 
kunde lämna planerade aktiviteter för spontana aktiviteter om de upplevde att det 
passade barngruppen bättre. Vad vi funderar på är om informanterna verkligen 
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känner barngrupperna de planerar aktiviteter för. De erfarenheter vi har angående 
förskollärarens planering är att den lättast planeras och styrs efter barnen och 
barngruppens önskemål och behov. I Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet) 
framkommer att förskolepersonalen ska tillvarata barns intressen, vilket 
informanterna säger sig göra. Tanken utifrån det är om informanterna verkligen ser 
till barns intressen då aktiviteterna planeras eftersom informanterna säger att det 
kan vara svårt att få med alla barn. Några informanter ansåg också att barns viljor 
ofta blev ignorerade vilket vi funderar på kan vara en bidragande faktor till att 
planerade aktiviteter ansågs hamna i skymundan för oplanerade och spontana 
aktiviteter. 
 
Resultatet av studien visar även att informanterna säger sig ha egna estetiska 
intressen vilka skulle kunna avspegla sig i deras val av aktiviteter i verksamheten. 
Detta stämmer överens men det som Granberg (2001), Paulsen (1996) och Sundin 
(1995) lyfter då de anser att förskollärares intressen kan påverka valet av 
uttryckformer i verksamheten. De nämner också att personalen tillsammans måste 
reflektera för att bli medvetna om sitt förhållningssätt till estetik. En fördel med 
reflektion kan vara att det tydligt kan framgå vilken uttrycksform som används mest i 
verksamheten. Förskollärarens arbete efter reflektionen är att försöka få in även 
andra uttrycksformer. Vi anser att reflektion och utvärdering är någonting som 
kontinuerligt bör ske för att verksamheten och aktiviteterna ska bli så bra som 
möjligt. Av resultatet i studien framkommer att informanterna själva säger sig 
använda den uttrycksform de känner sig mest bekväma i vilket medför att 
verksamheten mestadels innehåller den formen och att andra uttrycksformer hamnar 
i skymundan. Vi anser att det handlar mycket om att våga pröva andra 
uttrycksformer för att kunna bli trygg i dem vilket också flertalet informanter 
nämnde. 
 

Informanterna säger sig vara medvetna om hur de ska förhålla sig till övriga estetiska 
uttrycksformer som inte brukar användas och att de av trygghetsskäl väljer att inte 
använda dem.  Granberg (2001), Paulsen (1996) och Sundin (1995) menar liksom 
informanterna att det är av osäkerhet som förskollärare inte varierar estetiska 
uttrycksformer. Vår fundering är om fortbildning inom estetik kan vara till fördel för 
förskollärare som känner sig obekväma i att använda olika uttrycksformer och om det 
kan ge mer variation i verksamheten. Ser vi till det Pramling Samuelsson m.fl. (2008) 
väljer att uttrycka så är varje uttrycksform lika betydelsefull och viktig för barns 
utveckling och lärande.  
  
Resultatet visar att informanterna anser att musik är den uttrycksform som är lättast 
att arbeta med, även bild nämns som tacksamt ämne att använda. Informanterna 
menar att musik och bild faller dem naturligt att använda samt att dessa ämnen ses 
som lätta att få barn engagerade i. Informanterna menar vidare att musik och bild 
med lätthet går att planera in i temaarbeten. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) 
förklarar att musik som ämne kan ses som lättanvänt då det inte behövs några 
artefakter till musikaktiviteter som till andra uttrycksformer. Vi ställer oss frågande 
till det Pramling Samuelsson m.fl. menar då vi anser att musik många gånger kan 
innehålla artefakter och att drama däremot inte alls behöver innehålla artefakter. Vår 
tanke är att också drama borde ses som lättanvänt då den egna kroppen kan vara det 
enda redskap som behövs samt att det finns olika aktiviteter som drama kan används 
som uttrycksform. Vi anser till exempel att barn som leker dramatiserar, då är 
artefakter inte alltid en sådan viktig detalj.   
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Drama var den uttrycksform flertalet informanter ansåg vara svårast att använda i 
verksamheten. Det som ansågs svårt var att få till den medvetna användningen av 
drama vilket också dans räknas till enligt informanterna. Några anledningar som 
gjorde det svårt var att informanterna inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper och 
erfarenheter nog att kunna genomföra aktiviteter inom dessa områden. 
Weissenrieder (2008) nämner flera anledningar till varför drama kan vara svårt att 
arbeta med vilka stämmer överens med det informanterna nämnt om att det bland 
annat kan vara tidskrävande. Weissenrieder anser också att smågrupper är det 
optimala vid dramaarbete vilket vi kan se som problematik ibland att få till i 
förskolan. Vi menar att tiden till att planera genomtänkta och givande smågrupper 
inte riktigt finns vilket också informanterna talar om när de säger att planeringstiden 
är minimal. Vår fundering är om detta kan vara ytterligare en anledning till varför 
drama inte används så ofta i förskolan. Vygotskij (1995) hade andra åsikter angående 
drama än informanterna. 
 

Enligt Vygotskij (1995) är drama något som ofta används i förskolan då det ligger 
nära barnens värld. Vygotskij berörde också något som inte informanterna nämnde 
alls, nämligen leken, vilken Vygotskij menade låg väldigt nära drama. Någonting vi 
fann anmärkningsvärt var att ingen informant nämnde lek som en estetisk 
uttrycksform vilket vi anser är väldigt förvånansvärt då verksamheten i förskolan till 
största del innehåller lek. Sett till Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet) är leken 
någonting som lyfts som väldigt viktigt gällande barns lärande och sökande efter 
kunskap. Om vi däremot endast utgår från informanternas svar kan det tolkas som 
att leken inte anses så viktig att arbeta med i förskolan. Förhoppningen är att 
informanterna använder leken samt är medvetna om lekens betydelse för barns 
utveckling och lärande. Vi tänker att informanterna kanske såg leken som någonting 
väldigt naturligt och därför glömde nämna den. Vi anser att leken medvetet kan 
användas i förskolan samt ses som en stor tillgång när det gäller barns kunskapande 
och lärande. Leken anser vi också är någonting som med fördel kan integreras med 
olika estetiska uttrycksformer för att fler lärostilar för barn att ta till sig kunskaper 
genom hittas. 
  
En av informanterna talade också om medvetet användande av dans och att det inte 
förekommer i stor utsträckning. Informanten förklarade vidare att det är mer 
omedvetet användande av dans som nyttjas i verksamheten och ger som ett exempel 
att de spelar upp musik för barnen och genom det inbjuds barnen till dans. Vi 
funderar på om det kan vara så att förskollärare inte besitter kunskap om hur man 
kan arbeta med dans utan att musik behöver vara inblandat. Vi frågar oss också om 
det kan vara så att förskollärare avsiktligt väljer bort den medvetna användningen för 
att det anses lättare att använda dans i samband med musik. Pramling Samuelsson 
m.fl. (2008) belyser att dans ofta blir förbisett fastän det ses som en viktig del i 
arbetet med estetik. Dans är inte endast att röra sig till musik utan syftar även till 
rörelse i allmänhet, att ge barn möjlighet att öva upp kroppens motorik. Vår syn på 
dans överensstämmer med det Pramling Samuelsson m.fl. nämner. De menar att 
dans är någonting mer än att bara röra sig till musik samt att dans och rörelse även 
handlar mycket om att öva motorik och koordination. Vår fundering är om förskolans 
barn kan förlora en viktig del i utvecklingen om personalen väljer bort det medvetna 
arbetet med rytmik, rörelse och dans eller om barn får den stimulansen på något 
annat vis.  
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Enligt Osnes, Skaug, Eid Kaarby (2012) samt Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet) 
ska barn varje dag erbjudas olika fysiska aktiviteter för att rörelse gynnar barns hela 
utveckling.  Utifrån informanternas svar kan vi utläsa att många av dem anser att 
förskollärare med längre yrkeserfarenhet kan utföra ett bättre arbete med estetik. 
Däremot framkommer att det inte behöver vara yrkeserfarenheten som spelar den 
största rollen för att ett bra estetiskt arbete utförs utan fritidsintressen ansågs också 
ha en betydande roll. Vi ser att det handlar om att våga prova alla estetiska 
uttrycksformerna för att bli mer bekväma i dem. Detta var också någonting flertalet 
av informanter ansåg. Vi anser också att förskollärarna kan behöva fundera över sitt 
förhållningssätt till estetik och se till de positiva fördelar ett användande av estetik 
kan medföra. Även om intresse för estetik finns eller inte hos förskolepersonalen 
tänker vi att förskollärare ändå alltid måste göra som Aulin-Gråhamn (2004), 
Granberg, (2001), Paulsen (1996) och Vesterlund (2003) förespråkar, förhålla sig till 
barngruppen och anpassa sig till barnen för att skapa givande aktiviteteter i 
verksamheten. 
 
Syftet med studien var att undersöka förskollärares syn och användning av estetiska 
uttrycksformer i förskolan. Hur tillskriver förskollärare sina intressen och 
erfarenheter i arbetet med estetiska uttryckformer i förskolan var det andra vi ville 
söka svar på samt vad förskollärare anser är lätt respektive svårt i arbetet med estetik. 
Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet) är styrdokumenten arbetet hela tiden tagit 
stöd från både när det gäller syftet med studien, intervjufrågorna samt 
frågeställningarna. Litteraturen i studien upplever vi tala både för och emot resultatet 
som erhållits från de intervjuade förskollärarna. Vi anser att intervjufrågorna som 
förskollärarna fick besvara under intervjun ledde till relativt adekvata svar gentemot 
frågeställningarna, vilka vi anser är besvarade. Det som inte får glömmas är att 
endast åtta förskollärares syner erhållits. 
 
Någonting vi förstått och verkligen kommer försöka efterföljas i våra kommande 
yrkesliv är att inte glömma att alltid utgå från barns intressen, nyfikenhet och 
engagemang. Det är någonting både Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet) samt 
flera författare i arbetet belyser. Lyckas förskollärare och även övrig förskolepersonal 
med det menar vi att det antagligen blir lättare att ge barnen i förskolan fler givande 
aktiviteter samt att de får djupare kunskap. Kanske handlar utmaningen om att 
förskolläraren måste vilja och våga förnya sitt tänk för att vidga och öka sina 
kunskaper och erfarenhetet. 
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5.4 Slutsatser 
 

Slutsatser som framkommit ur resultatet från de intervjuade informanterna är att de 
tycker sig veta vad estetik innebär fastän betoningen av innehållet varierar. 
Informanterna anser sig dagligen använda estetik på olika sätt och ser det som viktigt 
att använda i förskolan. Under intervjun fick informanterna svara på frågan om 
eventuella svårigheter i arbetet med estetik. Flertalet informanter lyfte då olika 
svårigheter och exemplifierar svårigheter som att få med alla barn i aktiviteter, utgå 
från barns intressen och viljor samt få planeringstiden att räcka till för att planera 
meningsfulla aktiviteter. En annan slutsats som framkommit är att samtliga 
informanter förefaller ha en positiv inställning till användandet av estetik i förskolan, 
men att den medvetna användningen har brister. Vad som också framkommit ur 
resultatet är att förskollärares intressen kan avspegla sig i verksamheten. 
Informanterna ansåg själva att deras intressen ofta låg till grund för aktiviteter som 
leddes i förskolan och såg det som en trygghet att leda aktiviteter de kände sig 
bekväma i. 
 

Utifrån resultatet kan vi utläsa att informanterna ser olika på vad som är lättast och 
svårast i användningen av estetik i förskolan. Musik sågs som ett tacksamt ämne att 
arbeta med, likaså bild, medan dans och drama sågs som svårare. Det svåra i dans 
och drama kopplar informanterna samman med svårigheten att få planeringen bra 
och genom den det medvetna användandet. Otillräckliga kunskaper och erfarenheter 
var också någonting informanterna kopplade till svårigheterna. Det framkom 
däremot inga svårigheter med musik och bild. 
 

En annan slutsats som framkommit är att förskollärares yrkeserfarenhet kan bidra 
till att arbetet med estetik i förskolan fungerar bättre. Däremot visar resultatet 
samtidigt att det inte behöver vara endast yrkeserfarenhet som bidrar till ett bra 
estetiskt arbete utan fritidsintressen kan också ses spela in. 
 
 

5.5 Nya forskningsfrågor 
 

Denna studie har fokuserat på användningen av estetiska uttryckformer sett utifrån 
åtta förskollärares syn. Vidare skulle observationer kunna genomföras för att få en 
djupare förståelse för det informanterna talar om. Någonting vi kommit fram till är 
att möjligheterna att forska vidare i ämnet estetik är stora, bara det finns människor 
som är intresserade och villiga att lägga ner både tid och pengar på att genomföra en 
vidare och kanske djupare studie kring området estetik. Någonting vi anser kan 
behöva utvecklas är lärar- och förskollärarutbildningen. Vi anser att vi gärna hade 
fått tillgång till mer estetik under utbildningens gång samt mer praktiskt arbete inom 
olika estetiska uttrycksformer. Vi menar att det skulle behövas en upplyftning inom 
utbildningen för både lärare och förskollärare där de på ett mer konkret sätt kan bli 
bättre på att integrera olika ämnen till olika estetiska uttrycksformer.  
 
Nya forskningsfrågor att fördjupa sig i skulle kunna vara: 

 

 Vad anser förskollärare skulle kunna öka användningen av olika estetiska 
uttryckformer och på vilket sätt?
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 Hur förbereder utbildningen förskollärare att arbeta med estetik i förskolan? 
 

 Hur kan förskollärares användning av estetik i förskolan främjas?  
 
Vi skulle under utbildningen gång ha värdesatt att få mer kunskaper inom estetik 
eftersom vi ser estetik som bra för exempelvis lättare kunna arbeta multimodalt. Ett 
multimodalt tankesätt redan i förskolan anser vi kan vara en bra förberedelse för 
skolan, ett sätt att hjälpa barnen hitta sin lärostil. 
 
  

5.6 Pedagogisk relevans 
 

Vår tolkning av studien är att estetik har stor pedagogisk relevans på synen om barns 
lärande och utveckling. Med studien visar vi på den problematik som några 
förskollärare säger finns i arbetet med estetik.  Vår förhoppning är att fler 
förskollärare ser fördelarna som estetik medför och att fler förskollärare vågar variera 
sig mellan olika uttrycksformer. Det är viktigt att all personal i förskolan innehar 
förståelse om hur estetik kan gynna barns hela utveckling samt stödja barn i 
utvecklingen av kroppsuppfattning, identitet och självförtroende. Studien visar även 
att Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet) satt in tydliga strävandemål för förskolan 
inom estetik vilket möjliggör att fler tar till sig estetik och använder den i 
verksamheten på ett tydligare och medvetet sätt.  
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INTERVJUFRÅGOR!      Bilaga 1 
 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

3. Hur länge har du varit utbildad förskollärare? 

4. Var utbildade du dig, med vilken inriktning? 

5. Kan du kortfattat förklara vad estetik betyder för dig? 

6. Använder du dig av estetik i förskolan? 

7. Kan du berätta vilka kunskaper du tillägnat dig genom estetik? 

8. Har du något fritidsintresse som skulle kunna påverka ditt synsätt? Vad? 

9. På vilket sätt speglar dina intressen hur du använder estetik i förskolan? 

10. Finns det något specifikt ämne där du anser att det är lättare att använda 
estetiken? Varför? 

11. Vad betyder estetiken för dig i verksamheten? 

12. På vilket sätt tycker du estetik är en del i arbetet i förskolan? 

13. Är det bra eller dåligt att arbeta multimodalt? Varför? 

14. Kan det vara svårt att arbeta medvetet med estetiken i förskolan? Varför? 

15. Vad är det svåraste när det gäller arbetet med estetik? 

16. När är det lättast att arbeta med estetik? 

17. Ungefär hur ofta använder du estetik i förskolan? 

18. Till vad använder du estetiken? 

19. Tror du yrkeserfarenheten spelar någon roll i arbetet med estetiken? På vilket 
sätt? 



 

 

 
MISSIVBREV!     Bilaga 2 

 

Hej! 

Vi heter Susanna och Sophia och kommer från lärarprogrammet på Mälardalens 
högskola i Eskilstuna. Vi håller just nu på med vårt examensarbete som handlar om 
estetik där syftet är att undersöka förskollärares syn på användning av estetiken i 
förskolan. Vårt arbete kommer innehålla intervjuer med förskollärare och vi skulle 
gärna se att du deltar i en intervju då vi ser dina tankar och åsikter som värdefulla. 

Vi har under intervjuerna tänkt ställa frågor som handlar om dina intressen och din 
syn på estetiken i förskolan. Vi har räknat med att varje intervju kommer ta cirka 20-
30 minuter. Vi har som önskemål att intervjuerna spelas in med bandspelare för att 
göra det möjligt för oss att få med allt spännande du har att säga. 

Deltagandet i vår studie är helt frivilligt och dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. Det som sägs under intervjuerna kan komma att användas i vårt 
examensarbete. När arbetet är färdigt och godkänt kommer arbetet kommer att 
läggas upp inne på DIVA vilket är en portal där arbeten publiceras och arkiveras. För 
att ta del av vårt arbete är det till Diva-portalen du ska vända dig och läsa. Vid 
eventuella frågor är det bara att höra av dig!   

Susanna: (xxxxx) 

Sophia: (xxxxx) 

Handledare, Tuula Vuorinen: (xxxxx)  

 

Hälsningar 

Sophia Åhlgren och Susanna Andersson 



 

 

HUR PROCESSEN MED EXAMENSARBETET GICK TILL!   Bilaga 3 
 
   
Målet som sattes upp vid planeringen av examensarbetet var att vi tillsammans, 
genom välstrukturerat arbetssätt, skulle bidra till att arbetet skulle växa fram på ett 
effektivt vis. Samarbetet upplevs fungerat bra och båda har varit arbetssamma och 
produktiva under våra planerade arbetstillfällen. Arbetet delades upp för att olika 
delar skulle kunna skrivas samtidigt, sedan bearbetades texterna tillsammans för att 
båda skulle känna delaktighet i varje del samt att båda skulle få förståelse för det 
skrivna. Enligt vårt synsätt är fyra ögon bättre än två vid bearbetning av text och 
därför har bearbetning av text skett i omgångar för att inte viktiga detaljer skulle 
missas.  
 
Arbetet har utgått efter en planering som gemensamt sattes upp mellan våra 
handledningstillfällen. Planeringen sträckte sig cirka tre veckor framåt. Planeringen 
har sedan dagligen följts och det uppsatta målet för arbetsdagen var vad som alltid 
eftersträvades. Dagar då målet tidigt avklarades fortsatte arbetet med nästkommande 
dags planering för att arbetet aldrig skulle avstanna. Valet att arbeta på detta vis 
anses fungerat väldigt bra och målen som sattes upp blev en drivkraft att hela tiden 
komma vidare i processen. Dessutom gjorde målen att vi kunde känna oss 
någorlunda trygga med att hinna färdigt med examensarbetet i tid. Vi tror även att 
planeringen bidragit till det goda arbetsklimat som hela tiden funnits mellan oss 
eftersom vi alltid visste vad som skulle göras och att vi alltid följde det.



 

 

 


