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Vi har genomfört en studie om estetiska uttrycksformer i förskolan och grundskolan. Syftet 

med denna undersökning är att belysa estetiska lärprocesser i förskola och skola ur ett 

barn/elev- och lärarperspektiv samt ta del av lärarnas och barnens/elevernas tankar om estetik 

och estetiska uttrycksformer. Vårt intresse för lärandet via estetiken samt språkutveckling har 

avgjort valet av innehåll i denna studie. De metoder vi använde i vår studie var barn och 

elevsamtal, observationer och intervjuer. Resultatet visade att alla barn tycker att estetiska 

uttrycksformer är roligt och att kreativiteten gör förskolan och skolan rolig. Samtliga lärare 

ser positivt på estetiken och ser den som ett bra redskap för utveckling och lärande. Resultatet 

visar att det finns olika och varierande arbetssätt för hur man använder estetiken i 

verksamheten men att det finns vilja och ambition att arbeta med estetiska uttrycksformer hos 

samtliga informanter. Något som framgår i studien är att lärarnas personliga inställning och 

kunskaper påverkar vilka estetiska uttrycksformer som barnen får ta del av i verksamheten 

men att det till största delen är barnens intresse som man utgår från. Slutsatsen vi kan dra är 

att estetiska uttrycksformer så som musik, drama och bild är ett lustfyllt sätt att lära som 

används flitigt av lärare och barn/elever i förskola och skola.   

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: bild, drama, estetik, estetiska uttrycksformer, musik, skapande, språkutveckling 

 



3 
 

 

Innehåll 
SAMMANDRAG .................................................................................................................................... 2 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte ........................................................................................................................................ 6 

1.2 Forskningsfrågor ........................................................................................................................... 6 

1.3 Begreppsdefinition ........................................................................................................................ 6 

1.3.1 Estetik ..................................................................................................................................... 6 

1.3.2 Estetiska uttrycksformer ......................................................................................................... 6 

1.3.3 Språkutveckling ...................................................................................................................... 7 

2. Teoretisk bakgrund .............................................................................................................................. 7 

2.1 Estetik i läroplanen för förskolan .................................................................................................. 7 

2.2 Estetik i läroplan för grundskolan ................................................................................................. 7 

2.3 Estetiska lärprocesser och uttrycksformer ..................................................................................... 8 

2.4 Teorier ........................................................................................................................................... 9 

2.4.1 Gardner ................................................................................................................................... 9 

2.4.2 Vygotskij .............................................................................................................................. 10 

2.5 Tidigare forskning ....................................................................................................................... 11 

3. Metod och material ............................................................................................................................ 13 

3.1 Datainsamlingsmetoder ............................................................................................................... 13 

3.1.1 Barn och elevsamtal ............................................................................................................. 13 

3.1.2 Observation .......................................................................................................................... 13 

3.1.3 Kvalitativ och semistrukturerade intervjuer ......................................................................... 15 

3.2 Urval ............................................................................................................................................ 16 

3.3 Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 16 

3.3.1 Förberedelser ........................................................................................................................ 16 

3.3.2 Läsning av forskning och litteratur ....................................................................................... 16 

3.3.3 Tillfrågning av informanter .................................................................................................. 17 

3.3.4 Barn och elevsamtal ............................................................................................................. 17 

3.3.5 Observationer ....................................................................................................................... 17 

3.3.6 Intervjuer .............................................................................................................................. 18 

3.3.7 Bearbetning av material samt sammanställning ................................................................... 18 

3.4 Metod för analys .......................................................................................................................... 19 

3.5 Reliabilitet, validitet/tillförlitlighet .............................................................................................. 19 

3.6 Etiska aspekter ............................................................................................................................. 20 

3.6.1 Informationskravet ............................................................................................................... 20 

3.6.2 Samtyckeskravet ................................................................................................................... 21 

3.6.3 Konfidentialitetskravet ......................................................................................................... 21 

3.6.4 Nyttjandekravet .................................................................................................................... 21 



4 
 

4. Resultat .............................................................................................................................................. 22 

4.1 Barn och elevsamtal .................................................................................................................... 22 

4.2 Observationer .............................................................................................................................. 22 

4.2.1 Observation 1. Dramatisering med åldrarna 7-9 år .............................................................. 22 

4.2.2 Observation 2. Skrivuppgift med bildmoment i årskurs 2 .................................................... 23 

4.2.3 Observation 3. Högläsning med musikmoment årskurs 1 .................................................... 23 

4.2.4 Observation 4. Bild med åldrarna 1-3 år .............................................................................. 24 

4.2.5 Observation 5. Sångsamling med instrument med åldrarna 2 – 4 år .................................... 24 

4.2.6 Observation 6. Skapande med åldrarna 3 – 5 år ................................................................... 25 

4.3 Intervjuer ......................................................................................................................................... 26 

4.3.1 Lärarnas syn på estetik ............................................................................................................. 26 

4.3.2 Estetik i praktiken där intresset är grundläggande .................................................................... 26 

4.3.3 Påverkande faktorer i arbetat med estetik................................................................................. 28 

4.3.4 Fördelarna med estetik ............................................................................................................. 29 

5. Analys och diskussion ....................................................................................................................... 31 

5.1 Barn och elevsamtal .................................................................................................................... 31 

5.2 Observationer .............................................................................................................................. 31 

5.3 Intervjuer ..................................................................................................................................... 36 

5.4 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 42 

6. Avslutning ......................................................................................................................................... 44 

Referenser .............................................................................................................................................. 46 

Litteratur ............................................................................................................................................ 46 

Elektroniska källor ............................................................................................................................ 46 

Bilagor Bilaga 1 - Missivbrev ............................................................................................................... 48 

Frågor i barn och elevsamtal ............................................................................................................. 49 

Bilaga 2 – Observationsscheman ...................................................................................................... 50 

Bilaga 3 - Intervjufrågor .................................................................................................................... 52 

 

  



5 
 

1 Inledning  

Vi som blivande lärare är nyfikna på hur de estetiska uttrycksformerna används i förskolan 

och i grundskolans tidigare år samt hur estetiska lärprocesser tas emot av barnen. Vårt intresse 

för lärandet via estetiken samt språkutveckling har avgjort valet av innehåll i denna studie då 

vi tänker att det är viktigt att barn och elever ser aktiviteter och undervisning som 

betydelsefull och lustfylld.  Som lärare menar vi att det är viktigt att tillgodose alla barns 

behov och intressen i aktiviteter och undervisning. Språket är en stor och viktig del av 

människors liv då vi tänker att det bidrar till kunskap och gemenskap. Som lärare menar vi att 

det också är väldigt viktigt att ge alla barn det stöd som behövs i språkutvecklingen. Kring 

estetisk verksamhet tänker vi att det är ett lustfyllt och kreativt sätt att arbeta på och ett sätt 

där man kan skapa lust, nyfikenhet och motivation till att lära. Vi tänker också att de olika 

estetiska uttrycksformerna bör lyftas fram naturligt i förskolan och i grundskolan på ett sätt 

som främjar alla barns och elevers språkliga utveckling.  

Vår kunskap om sociokulturellt lärande och estetik växte under kursen estetiska 

lärprocesser i teori och praktik på lärarutbildningen. Betydelsen av estetiska lärprocesser 

finns redan studerad i tidigare forskning och vi har själva efter vår egen uppfattning under vår 

verksamhetsförlagda utbildning upplevt, genom det vi sett och prövat på att de estetiska 

uttrycksformerna underlättat utvecklingen av en förmåga eller kunskap. Det har också 

bidragit till att barn och elever engagerat och stimulerat använder och utvecklar sina 

kunskaper. 

Utefter vår egen uppfattning och genom erfarenheter är alla barn och elever olika och lär 

sig på olika sätt. Den erfarenhet som finns och miljön barnet befinner sig i formar barnet. Av 

denna anledning tänker vi att det är högst nödvändigt att alltid se alla elever som unika och 

tillgodose allas behov samt intresse i aktiviteter och undervisning i förskola och skola.  

Vår ambition med denna studie är att belysa estetiken i förskolan och skolan ur barn/elev- och 

lärarperspektiv men även att ta del av lärarnas och barnens/elevernas tankar om estetiska 

uttrycksformer. Lgr11 skriver att fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan till 

symboliskt tänkande skall stimuleras med hjälp av olika former. Genom musik, dramatisering 

och bild får människan möjlighet att lära med fler sinnen och med hela kroppen vilket vi tror 

är väldigt betydelsefullt.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att belysa estetiska lärprocesser i förskola och skola ur ett 

barn/elev- och lärarperspektiv samt ta del av lärarnas och barnens/elevernas tankar om estetik 

och estetiska uttrycksformer.  

1.2 Forskningsfrågor  

 Hur används estetiska uttrycksformer hos de observerade lärarna?  

 Hur resonerar barn/elever och lärare kring estetikens användning som ett 

inlärningsredskap i förskolan och skolan?  

 Hur resonerar lärare kring estetikens användning som ett redskap för utveckling, 

språkutveckling och lärande?  

1.3 Begreppsdefinition 

Nedan kommer vi att definiera följande begrepp, estetik, estetiska uttrycksformer och 

språkutveckling. 

1.3.1 Estetik 

Enligt NE (2014) estetik en term som används i många betydelser inom filosofi, konst, 

litteratur etc. De vanligaste betydelserna är: läran om det sköna och dess modifikationer, dvs. 

det sublima, det komiska och uppfattningar och förhållningssätt rörande utseenden och 

uttryck i konst, natur, samt vardaglig miljö. Estetik betecknar också de synsätt och de 

värderingar som i praktiken gör sig gällande i alla slags konstskapande och bedömning av 

konst, oavsett om det finns en teoretisk bakgrund.  

1.3.2 Estetiska uttrycksformer 

Lgr 11 skriver att estetiska uttrycksformer är ett sätt att berätta om kunskap och att elever ska 

få möjlighet att uttrycka sina kunskaper i olika former i skolans verksamhet. Estetiska 

uttrycksformer är att uttrycka sig kroppsligt och genom våra sinnen. Att få uppleva olika 

uttryck för kunskaper så som att uttrycka sig i drama, rytmik, dans, musicerande och skapande 

i bild kallas med ett gemensamt ord estetiska uttrycksformer. Att få möjlighet att pröva, 

utforska och uttrycka sig i olika former innebär att elever får en förmåga till eget skapande 

och innebär en harmonisk utveckling. 
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1.3.3 Språkutveckling 

Lgr 11 skriver att språket bidrar till att människan kan kommunicera, tänka och lära. Genom 

språket utvecklar människan sin identitet och uttrycker känslor och tankar. Lgr11 förmedlar 

betydelsen av att använda estetiska uttrycksformer i undervisningen då olika uttrycksformer 

bidrar till språkutveckling på ett stimulerat sätt.  

2. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa vad som kommer till uttryck i läroplanerna och teorier 

samt tidigare forskning kring estetik och estetiska uttrycksformer.  

2.1 Estetik i läroplanen för förskolan 

I läroplanerna för förskolan och skolan står det att pedagogen ska skapa tillfällen för barnen 

att måla, sjunga, dramatisera, dansa och skapa för att främja barns utveckling och lärande.                                    

Lpfö98 förmedlar att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten 

ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje 

barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

I rubriken förskolans uppdrag i Lpfö 98 står det att förskolan ska 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 innebär också att forma, konstruera och 

nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl 

i skapande processer som i tillämpning. I förskolans mål står det att man ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar 

och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama. Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, 

dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, 

konkret material och bild samt estetiska såväl som andra uttrycksformer. 

2.2 Estetik i läroplan för grundskolan  

I läroplanerna för förskolan och skolan står det att pedagogen ska skapa tillfällen för barnen 

att måla, sjunga, dramatisera, dansa och skapa för att främja barns utveckling och lärande.                                    
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Läroplanen lgr11 förmedlar att lärare ska ta hänsyn till varje enskild individs erfarenheter och 

behov samt att eleverna ska få uppleva olika uttrycksmedel i undervisningen. De praktiska, 

sinnliga och de estetiska lärprocesserna ska uppmärksammas. Elever ska få möjlighet att 

utveckla olika estetiska former och uppleva känslor och stämningar. Estetiska lärprocesser 

som bild, drama, och musik ska ha balanserade inslag i skolans verksamhet, vilket resulterar i 

att elever får pröva, utforska, och tillägna sig olika kunskaper och erfarenheter. I grundskolans 

tidigare år ska undervisningen ge utrymme för att skapa olika uttrycksformer som grund för 

att främja lärandet. Lgr11 förmedlar att bilden har stor betydelse för individen. Sättet att 

tänka, lära, och uppleva sig själv utvecklas med hjälp av denna uttrycksform samt att den ger 

oss estetiska och känslomässiga upplevelser. 

 Lgr11 förmedlar att musik som estetisk uttrycksform används i många sammanhang och 

har en viktig del i människors sociala gemenskap. Musik finns i alla kulturer och förenas med 

andra konstformer. Musik utvecklar människan på många olika sätt, både språkligt och 

kroppsligt samt att den berör på olika sätt. Musik är enligt lgr11 en estetiskuttrycksform som 

används i många sammanhang och i olika funktioner. Musik är också en viktig del av våra liv 

och betyder olika saker för var och en av oss.  I musikens värld kan människan använda 

rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. Slagverk, stränginstrument 

och tangentinstrument skapar musik. Lgr11 förmedlar vikten av skapande och leken och att 

dessa är nödvändiga delar i det aktiva lärandet. Att ge barn möjlighet till skapande och 

förmågor till nyskapande innebär att barnen själva konstruerar, löser problem och prövar egna 

idéer. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska lära sig. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet och därför är skapande arbete en viktig uppgift för skolan. Bilden har 

enligt lgr11 stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva omvärlden på. Att 

använda sig av bild innebär att man får erfarenhet av visuell kultur där film, foto, design, 

konst arkitektur, och miljöer ingår. Måleri, konstruktion, modellering, färg och form är 

redskap för bildframställning. Lgr11 säger att positiva upplevelser av rörelse har stor 

betydelse för människan. Ett centralt innehåll i lärplanen är att barn ska få möjlighet till att 

leka, dansa och röra sig såväl inomhus som utomhus i undervisningssammanhang.  

2.3 Estetiska lärprocesser och uttrycksformer  

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, & Wallerstedt, (2011:15, 32) tar 

upp att estetik är läran om det sköna och om konsten. Inom förskola och grundskola används 

ofta begreppet i samband med de estetiska ämnena och inom pedagogisk verksamhet för barn 

använder man ordet skapande istället för estetik. Barn lär med kroppen och att låta barn erfara 
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världen med sinnena och reflektera över dessa erfarenheter är att lära. Estetiken i skolans 

verksamhet har sin grund från upplysningstiden.  Under 1800 talet var olika estetiska 

aktiviteter, liksom arbetet i trädgården och i hushållet en del av förskolans verksamhet. Under 

1800 talet var också estetiken som konsumtion i hemmet något som berörde alla kvinnor ur 

borgarklassen då de skulle kunna sjunga, spela instrument, måla, läsa romaner och skriva 

poesi. Författarna tar upp att utvecklingspsykologer också bidrar till befästandet av det 

estetiska innehållet. Piaget, Erikson och Vygotskij betonar enligt dem barns lek, kreativitet 

och fantasi. Gardner (1998) skriver om hans egen teori om de multipla intelligenserna som 

ytterligare är en förstärkning till estetiken som innehåll i förskolan och skolans verksamhet. 

Pramling Samuelsson, m.fl. (2011:28) tar upp att estetik bidrar till att barn får träna sina 

förmågor och det logiska tänkandet. Estetiken bidrar också till gemenskap och en social 

samvarodimension samt att barnen också får träna motorik. Det utvecklar också barns 

personlighet.  

Pramling Samuelsson m.fl. (2011:21-22) tar också upp att det sägs att estetiken kan 

användas för att lära sig andra saker. Att sjunga och göra rörelser bidrar till att barn lär sig 

olika sånger samtidigt som språket och motoriken utvecklas och de får möjlighet att träna på 

att samspela. Pramling Samuelsson m.fl. refererar till Hildebrandt som hävdar att musik kan 

användas i förskola och skola för att skapa ett positiv och varm atmosfär, vilket kan resultera i 

att barn lär sig värderingar och sociala beteenden, siffror och solidaritet. Inom det estetiska 

fältet är musikområdet det mest utforskande i förskolan och grundskolans tidigare år då det 

inte behöver ett helt utvecklat språk. Sång och musik utövas med kroppen samt i samspel med 

andra barn. Ett friskt, aktivt barn vill lära känna världen och är nyfiken på sin omgivning.     

Pramling Samuelsson, m fl. refererar även till Fröbel som säger att barn har en naturligt 

medfödd verksamhetsdrift. Barn söker ofta kamrater och sysselsättning i form av lek vilket 

bidrar till att de samspelar och utvecklas. 

2.4 Teorier 

Nedan kommer vi att redogöra för forskares teorier kring estetik och lärande. 

2.4.1 Gardner 

Gardner (1998) skriver att människan har olika intelligenser och att varje individ har sina 

unika sätt att ta till sig kunskap. Människors olika intelligenser grundar sig av det 

informationsinnehåll som finns i världen. Gardner menar också att människan är stark inom 

vissa områden och svagare inom andra. Hans multiintelligensteori är deskriptiv och Gardner 

har alltid försökt bevisa att en mångfald intelligenser existerar. Gardners teori grundar sig i en 
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unik metod och han har skapat en syntes av vetenskapliga bevis från forskning som rör 

individens utveckling. 

Gardner (1998) menar vidare att människan har sju ursprungliga intelligenser: språklig 

intelligens, matematisk intelligens, rumslig intelligens, kroppslig intelligens, musikalisk 

intelligens, social intelligens, reflekterande intelligens, natur- intelligens, och existens-

intelligens. Dessa intelligenser innefattar olika områden som berör oss i livet. Gardners 

grundtanke är att varje enskild individ känner sig mer motiverad om den får möjlighet att 

använda sin bästa intelligens, sina talanger och sina intressen i lärandet. Gardner skriver att 

pedagoger kan använda sig av dessa intelligenser i undervisningen för att stimulera 

inlärningen och att pedagoger i hela världen har dragit samma slutsats. Gardners teori om de 

multipla intelligenserna har påverkat pedagogiken i framförallt skolverksamheten, då detta 

bevisat ger elever bättre möjligheter att utvecklas efter sin potential.  

 

2.4.2 Vygotskij 

Vygoskij (1999:7-17, 76) förmedlar betydelsen av bra undervisning där läraren har ett viktigt 

ansvar i pedagogiska sammanhang. Detta handlar om mötet mellan barns erfarenheter och hur 

man tar till sig dessa samt konfronteras med vetenskapliga begrepp. Vygotskij menar på att 

det är lärarens sätt att undervisa som sätter barns spontana tänkande i rörelse. Enligt honom är 

medvetenheten dynamisk och speglar omgivningen. Han menade på att människan skapar 

redskap för att tolka sin föreställningsvärld. Med hjälp av redskap utvecklas språket då barnet 

har skaffat sig erfarenheter ur många aspekter om ett visst föremål vilket utvecklar 

begreppsutvecklingen. Människans behov av att använda verktyg skiljer oss från djuren och 

konstituerar människans psyke. Enligt Vygotskij är människan redan som liten kreativ och 

skapandet och kreativiteten hör ihop med minnet. Vygotskij säger också att minnet har olika 

funktioner vid olika åldrar och att tänkande och språket hjälper människan att minnas och 

förstå. Han menar på att tänkande och språket etableras under barnets utveckling. Skapandet 

och kreativiteten hör ihop med minnet och det är framförallt den kreativa aktiviteten som gör 

att människan kan skapa något nytt och utveckla sina kunskaper. Detta menar Vygotskij är en 

nödvändig förutsättning för tänkandet. Genom andra lär man sig själv menar Vygotskij 

vidare. Han förmedlar betydelsen av samspelet med andra individer. Vygotskij hävdar att 

barns utveckling stärks av samspel och kreativitet vilket han förmedlar i sin teori om den 

närmaste utvecklingszonen. Han menar på att lärare ska utmana barns tänkande och att man 

genom samspel med andra under pedagogiska undervisningssammanhang resulterar i att barns 

spontana tankar utvecklas. Språkets funktion är kommunikation och är ett medel för 
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gemenskap och social samvaro. Vygotskij (1999:117-120) tar vidare upp att Piaget sa att den 

ursprungliga formen för barns tänkande är en lockande fantasi som kommer till uttryck i 

barnets språk. Han tar vidare upp att Piaget hade en lära om att barnets språk i tidig ålder är 

till största delen egocentrisk. Språket har inte ett mål att kommunicera utan det bland annat 

följer barnets verksamhet och upplevelser. Vygotskij tar dock upp att nya företrädare anser att 

det finns en logisk faktor i barnets språk. 

Enligt Vygotskij (1999:256–258) är den betydelse ordet har i varje ålder en generalisering 

men att ordens betydelse utvecklas. Denna process där begreppen eller orden utvecklas krävs 

att många andra funktioner utvecklas så som den medvetna uppmärksamheten samt 

jämförelsen och uppmärksamheten. Man måste ge barnen tid att tillägna sig nya begrepp och 

ord med generell innebörd. Genom den undersökning Vygotskij har gjort (1999:391–395) 

kunde det konstateras att på det första stadiet av barnets utveckling fanns ett för-intellektuellt 

stadium i en process där språket formades samt ett för-språkligt stadium i tänkandets 

utveckling. Tanken och ordet inte är förbundna med varandra genom ett ursprungligt 

samband. Detta samband uppstår, förändras och växer under själva utvecklingsförloppet. Han 

tar vidare upp att ordets betydelse samtidigt är ett språkligt och ett intellektuellt fenomen som 

också hör samman med det språkliga tänkandet.  

Lindqvist (1999: 16-17) skriver att i Sverige har Vygotskijs kulturhistoriska teori 

uppmärksammats där hans idéer bildat grunden för en pedagogisk inriktning. Det är 

interaktionen mellan utveckling och undervisning som är förutsättningen för lärandet. 

Inlärningen ska ske som en social process vilket medför att barnet blir delaktigt i gemenskap. 

Språk och handling är enligt Vygotskij två begrepp som hör ihop med språkutveckling.  

 

2.5 Tidigare forskning 

I artikeln av Paquette och Rieg (2008) framgår det att barn behöver olika uttrycksformer för 

att utveckla sitt språk och att lärare ska ha kunskaper om olika undervisningsstrategier för att 

barn ska ha större möjlighet att utveckla sina språkkunskaper. Forskarna menar på att musik 

bidrar till kreativitet och att barns språkkunskaper utvecklas naturligt i samband med 

barnmusik.  Förutom att musik bidrar till ökad språkkunskap kan musik förändra klassrum till 

positiva lärandemiljöer. Forskarna menar på att barn trivs känslomässigt och socialt när lärare 

använder musik i undervisningen. Den positiva känslan som musik bidrar till resulterar också 

till att barn stöttar varandra till kreativitet, vilket forskaren menar är en grundläggande faktor 

för tillväxt och utveckling.  
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Paquette och Rieg skriver också att estetiska lärprocesser har används i många år i skolans 

verksamhet. Forskaren tar upp utvecklingspsykologen Gardners teori om den musikaliska 

intelligensen. Gardner menar på att fler forskare samtycker att den musikaliska intelligensen 

kommer naturligt hos barn och är den första intelligensen som barn använder sig av. Forskare 

är överens om att just musik naturligt kan öka ordförråd och läsförståelse hos barn. Musik 

bidrar också till att barn lär sig lyssna och uppmärksammar olika situationer i lärandet. Barn 

får möjlighet att träna sitt abstrakta tänkande och får också en kulturell medvetenhet.  

Enligt Taylor och Francis (2009) behöver barn uppmuntras att utforska sina tankar känslor 

och upplevelser med hjälp av olika uttrycksformer. Genom att rita och måla får barn möjlighet 

att uttrycka sig och precis som de andra estetiska lärprocesserna bidrar bilden till utveckling. 

Bild måste inte innebära att man har en konstnärlig skicklighet då barn har många motiv för 

att måla i olika situationer. Författaren skriver att barnet upptäcker nya saker genom bild och 

utvecklar både språk och motorik. Att barn kan förstå att en cirkel kan stå för en knapp, en 

sol, eller ett ansikte har också andra faktorer utvecklats. Det är nödvändigt för barn att 

integrera med andra och använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Det är betydelsefullt 

att lärare förstår barns olika intressen och erfarenheter.  

Ehrlin (2012) skriver att framförallt musik ökar barnens språkliga och sociala delaktighet. I 

sin avhandling skriver hon om Vygotskijs teori där samspelet med andra utvecklar individen. 

Hon beskriver också den nära utvecklingszonen som brukas utifrån tolkningen att barn lär 

med och av varandra. Under lärandeprocessen är samspelet viktigt och ett stöd för 

utvecklingen. Musiken bidrar till att det enskilda barnet kan kommunicera med hjälp av ljud 

och rörelser. Gemensamma sånger och rörelser ger barn möjlighet att kommunicera trots att 

deras språkliga förmåga inte är helt utvecklad. Ehrlin skriver att språk och musik är förenade 

då rytm och rörelse ger barnen redskap "att göra språket". I den estetiska uttrycksformen 

musik är det språket som är styrande och musiken en förstärkning. Det är viktigt att barn har 

modet att våga tala för att öka sina språkkunskaper. För att stärka språket ska man se de 

estetiska uttrycksformerna som en långsiktig process som med tiden ger resultat och därför 

ska lärare väcka intresset tidigt. Ehrlin skriver att de estetiska uttrycksformerna skapar 

koncentration, mod, glädje, lust, och självförtroende. Att få vara delaktig i en social 

gemenskap, minnesvärda upplevelser och ge eget uttryck i olika uttrycksformer utvecklar 

individ och språk. 
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3. Metod och material 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt val av metod. Hur vi gått tillväga då vi samlat 

in vår information samt beskriva och motivera vårt urval. 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

I vår studie vill vi se hur estetiken används i förskola och skola och hur de estetiska 

uttrycksformerna tas emot av barnen. Vi är intresserade av svar på frågor som rör hur och var 

den används och varför. Vi använde oss av statiska bearbetnings- och analysmetoder vilket 

innefattar en kvalitativ forskning. Patel och Davidsson(2011:14) skriver att med 

kvalitativinriktad forskning menar man forskning där datainsamling fokuserar på ”mjuka” 

data. Olika forskningsmetoder baserar också på vad det är vi vill veta och är avgörande för 

vilken typ av forskning vi ska använda oss av.  

Vi grundar denna studie på en kvalitativ undersökning. Vi har använt oss av flera olika 

metoder för att samla in material. De metoder vi har använt oss av är observation av sex 

stycken lärare i förskola och skola. Vi har använt oss av två observationsscheman vid dessa 

observationer. Den andra metoden är att använda oss av kvalitativa och semistrukturerade 

intervjuer vilket enligt Patel och Davidsson (2011:82)innebär att forskaren gör upp en lista 

över vilka teman som ska beröras men att den personen som intervjuas har stor möjlighet att 

utforma svaren. Samtal med barn är också något vi genomfört för att bidra till vår studie. Där 

använde vi oss också av samma frågor till alla barn och elever. Det var öppna frågor och 

barnen och elevernas svar och tankar var det som blev fokus i samtalet.  

 

3.1.1 Barn och elevsamtal 

Vi ville få med barns tankar om estetik och hur den används i förskola och skola. Under 

samtalet med barnen och eleverna satt vi runt ett bord bredvid varandra i klassrummet där vi 

först delade med oss om olika sätt att arbeta i skolan och eleverna fick då möjlighet att dela 

med sig av tankar och erfarenheter. På förskolan fick barnen placera sig på samlingsmattan 

och dela med sig av sina tankar när det gäller förskolans dagliga aktiviteter och vad de tycker 

är roligt att göra. Dessa samtal har vi reflekterat över och tolkat innan analys.  

 

3.1.2 Observation 

Vår huvudfokus under observationerna var att undersöka om och i så fall hur estetiken 

används som redskap i undervisningen/verksamheten i förskola och skola. Patel och 

Davidsson (2011:91) anser att observationer är vårt främsta medel för att skaffa information i 
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vardagslivet. Observation är också en av de vetenskapliga teknikerna för att samla 

information, men måste då vara systematiskt planerad och informationen måste registreras 

systematiskt. Observationerna är användbara när vi ska samla information om områden som 

berör beteenden och skeenden i naturliga situationer.  

Vi valde att genomföra observationer för att på bästa möjliga sätt själva se hur estetiken 

används i förskola och skola samt för att se hur de olika estetiska uttrycksformerna tas emot 

av barnen. Vi kan i förväg bestämma vad som ska observeras och i förväg arbeta fram ett 

observationsschema vilket vi valt att göra i vår studie. Genom att ställa upp ett antal 

kategorier som täcker in det vi avser undersöka, vilket innebär att vi enkelt antecknar och 

prickar av vid varje intressant ståndpunkt vid observationen som vi anser stödjer vår 

undersökning.  

Vi har valt att ha en strukturerad observation med ett observationsschema som har öppna 

kategorier. Patel och Davidsson (2003:92-93) skriver om observationer och att dessa måste 

förberedas oavsett om de är strukturerade eller ostrukturerade. Innan man genomför en 

observation måste man ha klart för sig vilken information som ska registreras. T.ex. att 

beskriva hur rummet ser ut eller vilka personer som observeras. Vi måste vara väl förberedda 

innan vi ger oss ut. Förberedda är vi genom att vi förväg bestämde vad vi ska observera och 

tillsammans gjort två observationsscheman. Detta kommer att bidra till att ta oss vidare i 

forskningsprocessen. Även Björndal (2005:51-52) tar upp vad man ska tänka på när man gör 

en observation och hur man kan gå tillväga. Det som är bestämt är att observera en 

lektion/aktivitet där olika uttrycksformer används. Vi kommer att ha ett kritiskt värderande 

förhållningssätt när vi observerar. Björndal tar upp detta samt att du måste vara medveten om 

hur komplexa observationsprocesserna. Den komplexa observationsprocessen i vår studie 

innebär att vi endast under en aktivitet vid varje observation observerat olika uttrycksformer 

och att dessa tillfällen kan vara påverkade av många faktorer. Vår närvaro kan påverka 

situationen, färre barn vid vårt besök eller beroende på om vi observerat på förmiddagen eller 

eftermiddagen kan observationen bli annorlunda. Eftersom vi observerat barngrupper ser alla 

dagar olika ut vilket gör att vi är medvetna om komplexa observationsprocesser. Vi har också 

i åtanke att observationer inte är förutsägbara och att de tolkas på olika sätt beroende på vem 

som gör dem samt hur dem analyseras.  

Vi anser att vi har god kunskap både teoretiskt och empiriskt inom området vi utforskar. 

Våra förkunskaper hjälper oss att få så givande observationer som möjligt. Utifrån tidigare 

erfarenheter i förskolan och i skolans värld har vi tolkat olika sammanhang där de estetiska 

uttrycksformerna framhävts. Tidigare kurser, föreläsningar, kurslitteratur har utvecklat våra 
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kunskaper inom estetik. Patel och Davidsson (2003:94) tar upp detta och säger att när man 

använder observationer i utforskande syfte har man oftast hunnit så långt i 

forskningsprocessen och har goda kunskaper inom området man studerar, i detta fall inom 

estetiska uttrycksformer. 

 

3.1.3 Kvalitativ och semistrukturerade intervjuer 

Patel och Davidsson (2003:78-79,81-82) skriver att ordet kvalitativa intervjuer är komplext. 

En kvalitativ intervju kan genera information av olika karaktär. I en kvalitativ intervju är 

intervjuare och intervjuperson medskapare i ett samtal. Det är viktigt att intervjuaren 

behärskar språkbruk och kroppsspråk. Det är en fördel för den som ska göra en kvalitativ 

intervju att ha en del kunskap om området som ska studeras vilket vi hade innan vi 

intervjuade lärarna. Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka egenskaper inom ett visst 

område. Kvalitativa intervjuer är riktade mot ett induktivt eller abduktivt arbetssätt, vilket 

betyder att man aldrig kan avgöra vad som är det sanna svaret på en fråga. En strukturerad 

kvalitativ intervju menas med att frågorna är i bestämd ordning, vilket vi använt oss av i vår 

studie. Patel och Davidsson skriver också att man kan förbereda följdfrågor för att stödja 

samtalet vilket vi gjorde. De skriver också att man kan använda sig av öppna frågor i en 

intervju samt att det är upp till intervjuaren att belysa samtalets frågor och knyta an till 

samtalet. Patel och Davidsson menar vidare att det krävs mycket förberedelser innan man kan 

genomföra en kvalitativ intervju. Att se över frågorna, formulera och granska dem för att få ut 

så mycket som möjligt under intervjun. Det är viktigt att noggrant studera om man täckt alla 

aspekter i frågeställningen. Intervjuaren kan skaffa sig teoretisk kunskap om hur en intervju 

ska genomföras samt om området man studerar vilket vi gjorde genom att läsa litteratur och 

forskningsartiklar om estetiska uttrycksformer och estetikens betydelse för barns 

språkutveckling. 

Vi valde att göra ljudinspelningar under intervjuerna vilket Patel och Davidsson (2011:87) 

skriver om. För att få göra ljudinspelningar under en intervju krävs tillåtelse av 

intervjupersonen. Det finns fördelar och nackdelar med att spela in intervjuer. Nackdelen är 

att den som genomför intervjun kan vara stel vilket kan påverka svaren. Det tar också väldigt 

lång tid att transkribera intervjuer. Fördelen är dock att man kan koncentrera sig på samtalet 

och inte tänka på något annat, som när man för anteckningar under intervjun. Svaren 

registreras exakt. 
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3.2 Urval 

Eftersom vi vill belysa estetiska läroprocesser i förskola och skola samt ta del av lärarnas och 

barnens tankar om estetiska uttrycksformer valde vi att intervjua tre förskollärare och tre 

lärare i grundskolans tidigare år samt genomföra samtal med fyra barn från förskolan och fyra 

från grundskolan. Valet av informanter gick till på så sätt att vi frågade lärare i förskolan och 

skolan där vi haft en del av vår verksamhetsförlagda utbildning om de ville delta och de som 

ville delta fick bli en del av denna studie. Detta val gjorde vi då vi kände att det var mycket vi 

skulle hinna med i denna undersökning under en kort tid. Vi hade inte i förväg bestämt vilka 

lärare vi ville ha som informanter utan de som ville och först tackade ja fick delta. Detsamma 

gäller även barn och elevsamtalen. De barn som var intresserade av att samtala fick bli en del 

av studien och vi hade inte innan valt ut några barn som vi ville ha med. Detta för att vi skulle 

få ta del av så olika tankar och erfarenheter som möjligt.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Här kommer vi att presentera vilket tillvägagångssätt vi haft i vår studie. Vi kommer att 

förklara hur vi förberett och genomfört våra barn och elevsamtal, observationer och 

intervjuer. Vi kommer också förklara hur vi har bearbetat vårt insamlade material.  

3.3.1 Förberedelser 

Vi började med att skriva ett missivbrev som fungerar som ett informationsbrev se bilaga 1. I 

detta tog vi upp vilka vi är, vad vår studie handlar om, hur den kommer att gå till, syftet samt 

vad deras deltagande innebär. I detta brev informerade vi också att deras deltagande är 

anonymt samt helt frivilligt. De har också rätten att när som helst avbryta sitt deltagande. Vi 

informerade också om vilka som kommer att ta del av informationen samt att de gärna får ta 

del av det färdiga arbetet. Detta brev lämnades ut till de lärare som blev tillfrågade om att 

delta.  

3.3.2 Läsning av forskning och litteratur 

Innan vi började med att samla in vårt material sökte vi efter och läste forskning och litteratur 

i vårt ämne. Vi gjorde detta för att vi skulle vara pålästa om det som finns i forskning och 

litteratur om estetik och estetiska uttrycksformer. Detta tror vi bidrar till att vi när vi genomför 

vår studie får ett mer djup då vi har en förståelse och kunskap om det ämne vår studie berör. 

Ämnet är stort och vi läste mycket forskning och tittade även i litteratur. Detta gav oss en 

fördjupad förståelse och en del av detta blev också vår teoretiska bakgrund. I denna bakgrund 

valde vi att ta med den forskning och litteratur som berörde det vi har valt att fokusera på i 
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denna studie samt det som var mest betydelsefullt. Vi kände att all den forskning och litteratur 

vi läst inte berörde det vi valt att undersöka i vår studie.  

3.3.3 Tillfrågning av informanter 

Vi gjorde vårt urval av informanter som är beskriver under punkt 3.2. Vi gick sedan en till förskolan 

och en till skolan och tillfrågade lärare om de ville delta i vår studie. Vi hade med oss missivbrevet 

och berättade också muntligt vad det innebar att delta. Vi fick sedan medgivande från tre stycken 

lärare var. När det gäller barn och elevsamtalen så frågade vi vid ett annat tillfälle barn och elever på 

förskolan och skolan om de ville delta och genomförde sedan samtalet med de fyra barn var som ville 

vilket vi beskriver nedan hur det gick tillväga. 

3.3.4 Barn och elevsamtal 

Vi genomförde korta samtal med barn och elever om vad de personligen tycker om olika 

estetiska uttrycksformer. Vi ställde frågor om vad de har för tankar och erfarenheter kring 

estetik samt vad de gillar med estetik. Svaren vi fick skrev vi ner och sedan sammanställde. 

Det var viktigt för oss att barnens tankar och erfarenheter om estetik kom med som en del av 

vår studie för att få ett bredare perspektiv och större förståelse av estetikens betydelse i 

förskolan och skolans verksamhet. 

3.3.5 Observationer 

Då lärarna blev informerade om att deras deltagande i studien också innebar att vi skulle vara 

med och observera en aktivitet/lektion när estetik användes valdes observationstillfällena ut 

tillsammans med samma lärare som gav sitt medgivande till att delta i studien. Vi bestämde 

tillsammans med dem när tillfällena skulle vara. Vi valde ledord till observationerna för att 

veta vad vi ska titta på. Dessa var; inkludering, utveckling av kunskaper, stimuli, nyfikenhet, 

engagemang, motivation, språkutveckling och kroppsspråk. Varför vi valde just dessa ledord 

var när vi läst både forskning och litteratur kunde vi se att flera författare och forskare 

beskriver estetiska uttrycksformer som att dem bidrar till mycket. Ett exempel är det Gardner 

tar upp om att man blir motiverad om man får använda sin intelligens, talang och intresse. Då 

ville vi undersöka om vi såg just detta i våra observationer. 

Vi observerade en lektion/aktivitet där någon av de estetiska uttrycksformerna användes. 

Vi observerade tre lärare var. Läraren höll i den planerade aktiviteten/övningen och en av oss 

satt och observerade vad som hände. Vi diskuterade innan vi genomförde observationen vad 

det var vi ville observera och kom fram till åtta stycken nyckelord att titta på och utgå från. 

Dessa är; inkludering, utveckling av kunskaper, stimuli, nyfikenhet, engagemang, motivation, 

språkutveckling och kroppsspråk. Vi använde oss av två observationsscheman. Ett 
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observationsschema för att kunna göra fortlöpande dokumentation i form av att man skriver 

ner vad det är som händer under det nyckelord som passar in. Det andra ett schema där man 

endast kryssar i vad man ser i form av om det är högt eller lågt under varje nyckelord. Ett 

exempel är nyfikenhet. I det första nämnda schemat skriver man ner fortlöpande vad det är 

som händer i aktiviteten som har med nyfikenhet att göra. I det andra schemat kryssar man i 

om nyfikenheten är hög eller låg.  

 

3.3.6 Intervjuer 

Med intervju menar vi att vi sitter ned med informanten och ställer färdiga, öppna frågor. 

Innan vi genomförde intervjuerna gav vi frågorna till de berörda informanterna. De fick då tid 

att titta igenom frågorna innan intervjun. Vi gjorde tre intervjuer var. En av oss var i förskolan 

och en i skolan. Intervjuerna varade olika länge, från 20 minuter till en timme. Under 

intervjun spelade vi in samtalet. Vi ställde intervjufrågorna och informanterna svarade. 

Följdfrågor ställdes beroende på vad informanten sa.  

3.3.7 Bearbetning av material samt sammanställning 

Vi började med att sammanställa barn och elevsamtalen. Vi tittade på de anteckningar vi gjort 

när vi haft samtalen. Vi jämförde varandras anteckningar och tittade på likheter och 

skillnader. Vi gjorde sedan en sammanfattning av vad barnen hade sagt som blev en del av 

vårt resultat.  

Med observationerna sammanställde vi enskilt det vi sett i varje observation. Vi skrev ner 

vad det var som hände i varje observation. Vi utgick från de åtta ord som nämnt tidigare när vi 

sammanställde observationerna och förklarade aktiviteten i löpande text. Även detta blev en 

del av vårt resultat. 

När vi skulle sammanställa intervjuerna gick vi tillväga på följande sätt. Vi började med att 

enskilt transkribera i dem på så sätt att vi skriftspråksredigerade dem. Detta för att underlätta 

bearbetningen. Bjørndal (2005:86) skriver om transkribering och vilken fördel de ger oss som 

forskare.  Bjørndal skriver att kommunikationen framträder på ett tydligare sätt när man 

transkriberar sina observationer och intervjuer, vilket resulterar i att det blir lättare att få en 

överblick av olika mönster som kan framgå i kvalitativa metoder. Vi tittade sedan på våra 

egna och varandras transkriptioner och började sammanställa dem. Vi använde oss av två 

olika tillvägagångssätt för att göra detta. Dels en analysmatris som bestod av våg- och lodräta 

kolumner. Våra intervjufrågor stod i de vågräta kolumnerna och de fiktiva namnen på 

informanterna i de lodräta kolumnerna. Vi skrev sedan i de lodräta kolumnerna under varje 
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namn det framträdande som informanten hade svarat på varje fråga. Vi letade sedan efter 

likheter och skillnader i svaren och kunde på så sätt sammanställa intervjuerna i form av en 

sammanfattning av vad alla informanter tycker.  Det andra sättet var att vi skrev ut våra 

transkriptioner och använde olika färger och markerade likheter och skillnader i det 

informanterna sagt. En färg för varje likhet och skillnad. Vi gjorde på detta sätt för att få ett så 

bra underlag till resultatet som möjligt och för att få med allt som informanterna sagt i en 

sammanfattning. Även detta bildade sedan vårt resultat. 

 

3.4 Metod för analys 

Inför analysen har vi tillsammans diskuterat hur vi ska gå tillväga för att analysera resultatet. 

Då vi har använt oss av flera olika metoder och därför fått ett brett resultat har vi gjort på 

samma sätt under varje metod.  

Utifrån sammanställningen av barn och elevsamtalen, observationerna och intervjuerna har 

vi kunnat analysera vårt material, vilket har blivit vår analys och diskussion. Något vi 

använde inför analysen var den matris som vi använt vid sammanställningen av intervjuerna. 

Det blev även en analysmatris. Eftersom vi inte använde någon matris när vi sammanställde 

observationerna gjorde vi inför analysen en sådan. Vi gjorde matrisen på samma sätt som 

beskrivet tidigare under rubrik 3.3.5 med våg - och lodräta kolumner. Vi utgick från vår 

sammanställning av observationerna samt gick tillbaka till det material Men i de vågräta 

kolumnerna hade vi istället de åtta nyckelord som nämnt tidigare. Vi skrev sedan ner det 

framträdande vid varje ord. Sedan tittade vi efter mönster, likheter och skillnader. Inför 

analysen utgick vi hela tiden från aktiviteten och hur den uppfattades av barnen.  

Det framträdande i alla observationer och intervjuer finns på samma papper. Detta gör det 

sedan lätt att hitta mönster, likheter och skillnader för att sedan kunna analysera aktiviteterna. 

Vi tittade på dessa mönster, likheter och skillnader. Vi letade efter nyckelord vi kunde se. 

Exempel på nyckelord är lust och barnens vilja. Detta blev sedan ett sätt att hitta det i 

resultatet vi ville plocka ut och sedan analysera. Vi valde sedan ut delar av det resultat vi fått 

utifrån dessa nyckelord. Sedan tolkade vi det, kopplade det till forskning och litteratur och 

sedan diskuterade det. Vi gjorde på detta sätt för att få en så bra analys av materialet som 

möjligt. 

 

3.5 Reliabilitet, validitet/tillförlitlighet 

Stukát (2005:125) skriver att det är viktigt att vara medveten om undersökningens styrka och 

svagheter. Stukát skriver också att de viktiga begreppen reliabilitet och validitet ökar 
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tillförlitligheten för studiens slutsatser. Eftersom läsaren vill veta hur tillförlitlig vi själva 

anser vår undersökningsstudie är kräver detta en tydlig beskrivning av mätproceduren. 

Reliabilitet kan enklast förklaras som mätnoggrannhet, kvalitén på studien. Validitet är ett 

mer mångtydigt begrepp och kan förklaras som giltighet. Båda begreppen är nödvändiga och 

är viktiga för att få ett pålitligt resultat. För att nå hög reliabilitet och validitet i vår studie har 

vi tolkat varandras observationer, intervjuer och elevsamtal samt använt oss av en 

analysmatris för att sammanställa observationerna och intervjuerna. 

Vår studie belyser endast tre förskollärare, samt tre grundskollärares tankar kring estetik 

vilket resulterar i att vi har haft en kritisk bedömning då resultatet inte kan anses vara 

representativ för vad lärare i allmänhet har för syn på estetik. Våra observationer samt 

elevsamtal rör sig om fler individer vilket har gett oss en "bredare" bedömning på hur de olika 

estetiska uttrycksformerna har för betydelse ur ett didaktiskt perspektiv. 

 

3.6 Etiska aspekter 

Vi har i vårt arbete utgått från de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

presenterar. Samhällets medlemmar har ett berättigat krav att skydd ska finnas mot oläglig 

insyn i t ex livsförhållandena. ”Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Detta krav, som här kallas individskyddskravet, är den 

självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden”. Vetenskapsrådet (2002:5)  

De forskningsetiska principernas aspekter är enligt Vetenskapsrådet till för att skydda 

individen på olika sätt när man gör en studie som den vi genomför. I det grundläggande 

individskyddskravet preciseras fyra huvudkrav. Nedan följer de olika regler som finns under 

varje huvudkrav samt hur vi har tagit hänsyn till dessa då vi genomfört vår studie. 

 

3.6.1 Informationskravet 

Det står i regel 1 under informationskravet att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare, nedan nämnda informanter om vad deras uppgift i projektet är och 

vilka villkor som gäller för deltagandet. Man ska också upplysa om att deltagandet är frivilligt 

samt att de kan avbryta sin medverkan. Vi har i vårt missivbrev som vi gett till de berörda 

lärarna upplyst om vad deltagande som informant innebär samt att det är frivilligt. Vi 

förklarar även att man när som helst kan avbryta deltagandet om så önskas. Vi informerade 

även om detta muntligt till de informanter som blev tillfrågade om att vara med i vår studie. 

När det gäller barnen/eleverna talade vi om innan vi genomförde samtalen vad vi skulle göra 

och att de fick välja att inte delta om de ville. 



21 
 

3.6.2 Samtyckeskravet 

Under regel 2 står det att forskaren ska ha informantens samtycke att denne vill delta i 

undersökningen. Detta fick vi då vi tillfrågade lärare om de ville vara med. Vi frågade dem 

personligen om de ville ställa upp som informanter i vår studie och fick deras samtycke. Detta 

gäller även med barnen/eleverna. I regel 3 och 4 står det att informanten självständigt har rätt 

att bestämma om, hur länge och på vilka villkor denne ska delta. Denne har också när som 

helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Detta ska inte innebära negativa följder eller att denne 

då ska utsättas för olämplig påtryckning eller påverkan. Det om att ett avbrytande om 

deltagande inte innebär något negativt har vi informerat om i missivbrevet. Det övriga som tas 

upp under reglerna har vi informerat om innan vi fick deras samtycke till att delta.  

 

3.6.3 Konfidentialitetskravet 

I regel 6 står det att enskilda människor inte ska kunna identifieras av utomstående. Det ska 

också vara praktiskt taget omöjligt för utomstående att komma åt uppgifter om identifierbara 

personer. Detta har vi tagit stor hänsyn till i vår uppsats genom att vi benämner alla lärare som 

antingen förskollärare eller lärare i grundskolans tidigare år. Barnen och eleverna som deltog 

som informanter benämns som barn/elever. Detta för att det inte ska gå att ta reda på vem som 

har sagt vad och att man inte ska kunna identifiera någon. Detta gäller i all den dokumentation 

vi gjort utifrån det vi har sett, hört och fått svar på genom samtal, observationer och 

intervjuer. I vår resultatpresentation har vi också sammanställt i olika teman. Ett exempel på 

detta är att vi har samlat alla informanters svar på en fråga under olika rubriker och presentera 

dem tillsammans. Att vi har gjort detta gör det svårare att ta reda på vem som sagt eller gjort 

vad och vilka som deltagit i vår studie. Genom att vi också har använt oss av en analysmatris 

när vi ska sammanställa resultatet och sedan analysera det blir det också svårare för 

utomstående att ta reda på vem som deltagit eller sagt eller gjort vad. 

3.6.4 Nyttjandekravet 

I regel 7 och 8 står det att uppgifter om enskilda som man samlat in för forskningsändamål 

inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

De får inte heller användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde utan att 

den berörda ger sitt medgivande. Detta har vi tagit hänsyn till och vi har inte använt de 

personuppgifter vi fått för kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga syften. Vi har 

inte heller låtit dem användas för beslut eller åtgärder. 
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4. Resultat 

Här kommer vi att göra en sammanställning av det resultat vi fått genom de intervjuer och 

observationer vi genomfört samt samtal vi haft med barn och elever. 

4.1 Barn och elevsamtal 

Barnen berättar att de använder sig av estetik väldigt ofta och att de tycker att det är väldigt 

roligt. Alla barn höll dock inte med om att estetik var roligast. En pojke sa att ingenting var 

roligt i skolan förutom när de hade rast.  

Barnen i förskolan uttrycker sig att de tycker om att röra sig och att sjunga i samlingen. 

Många barn säger att det är roligt att måla med vattenfärger. De uttrycker också att de 

antingen målar, sjunger eller skapar varje dag på förskolan och att det är roligt. Barnen i 

skolan berättar att de också använder sig av estetiken. Där uttrycker de sig att bilden är 

roligast men att de också tycker om när läraren läser för dem. 

Bild är roligast. Då får man måla nästan vad man vill. Jag kan uttrycka mina känslor i bilden. 

Barnen berättar också att de tycker att det är roligt att lyssna på musik. De tycker också att 

kreativiteten gör skolan roligt. 

Det har framkommit i samtalen att barnen tycker att förskolan använder bilden dagligen 

och att detta uppskattas av barnen. I grundskolan är bilden lika omtyckt av barnen och 

används vid flera tillfällen i olika syften. Bild är den estetiska uttrycksform som barnen och 

eleverna enlig vårt resultat tycker bäst om.  

 

4.2 Observationer 

4.2.1 Observation 1. Dramatisering med åldrarna 7-9 år 

Läraren introducerar lektionen genom att visa en gammal välanvänd sagobok. Läraren ska 

läsa Sagan om pannkakan för andra gången till en mindre grupp på 8 barn men idag har hon 

planerat något annat än vad de brukar göra efter att hon läst den. Hon förklarar för barnen att 

de ska lyssna noga och sedan börjar hon läsa. Hon har en inlevelse och en hög närvaro när 

hon läser sagan och hon dramatiserar och visar den med kroppsspråk, ljud och gester. Läraren 

är engagerad och stimulerar barnen då hon lever sig in i sagan och får barnen att lyssna och 

iaktta och hennes sätt att läsa sagan på fångar barnens intresse. Alla barnens kroppsspråk visar 

tydligt att de lever sig in i sagan då de följer med i berättelsen och skrattar och visar intresse 

och nyfikenhet. Läraren läser vidare och dramatiserar alla karaktärer i sagan. Sagans bilder 

visas också efter varje färdigläst sida. När sagan är slut delar läraren ut karaktärer till barnen, 

men de får själva välja vilken karaktär de vill vara. Hon hjälper barnen med repliker och 



23 
 

gester. Det är barnens tur att dramatisera sagan som läraren nyss läst med hjälp av varandra. 

De tränar att gestalta karaktärerna direkt genom att göra ljud och gestikulerar med kroppen 

samt övar sina repliker. Sedan börjar de att dramatiserar sagan med lärarens hjälp. Läraren 

hjälper till genom att gå runt till varje barn och talar om hur de ska göra. Barnen dramatiserar 

motiverat sagan tillsammans med läraren och barnen är inkluderade då alla är delaktiga i 

dramatiseringen.  

4.2.2 Observation 2. Skrivuppgift med bildmoment i årskurs 2 

Det är den första lektionen efter lovet och många barn vill berätta vad de gjort under påsken. 

De samtalar tillsammans innan läraren börjar med att gå igenom de vardagliga 

morgonrutinerna som sång, datum och dagens upplägg. Läraren skriver sedan på tavlan steg 

för steg vad barnen ska göra på lektionen. Uppgiften är en skrivuppgift med ett bildmoment 

som ska förtydliga texten som barnen ska skriva. Läraren ger barnen förslag på hur hennes 

påsklov sett ut. Sedan förklarar hon tydligt för alla barn att de ska skriva om påsklovet eller 

om våren och att de får välja själva vad de vill skriva om. Läraren skapar ett intresse för de 

som ska göras genom att samtala tillsammans med barnen om våren och påsken. De flesta av 

barnens kroppsspråk och engagemang visar att de är stimulerade och nyfikna på uppgiften. 

Många av dem ställer frågor, kommenterar läraren när hon frågar saker, exempelvis om de 

sett vårtecken ute. Läraren har planerat aktiviteten på barnens nivå med tydliga instruktioner 

och en stimulerande introduktion. Medan vissa har svårt att komma igång med skrivuppgiften, 

börjar andra i klassen skriva direkt. De som har svårt att komma igång med sin text vill ha 

hjälp av läraren. På deras kroppsspråk kan man se att de barn som har svårt att komma igång 

med skrivandet inte är lika stimulerade då de vänder sig om och försöker få uppmärksamhet 

av dem runt omkring. Många hinner skriva klart sina texter och börjar måla. Bildmomentet 

visar att barnen är stimulerande och att finner uppgiften rolig. De är koncentrerade och arbetar 

med sin bild samtidigt som de skrattar och hjälper varandra. De målar med vattenfärger eller 

kritor på ett stort vitt papper och för de som målar är engagemanget högt. Några i klassen 

hinner inte börja måla då de har svårt att skriva klart sin text. 

4.2.3 Observation 3. Högläsning med musikmoment årskurs 1 

Lektionen börjar med att läraren tar upp kapitelboken som de använder vid högläsning och de 

flesta av barnens kroppsspråk visar att de är nyfikna och motiverade att få höra det nya 

kapitlet. De repeterar tillsammans vad som hänt i förra kapitlet och både lärare och barn har 

hög närvaro då de återberättar och lever sig in i sagan. Sedan slår läraren upp boken och 

börjar på det nya kapitlet vilket resulterade i att läraren skapade intresse och nyfikenhet för de 
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som skulle göras på lektionen. Hon läser kapitlet och alla barnen lyssnar. När kapitlet är slut 

går läraren fram till cd-spelaren, sedan spelas musik upp. Läraren har en hög närvaro då hon 

sjunger med och gör rörelser som passar sångens innehåll. Det är ett barn som sjunger sången 

och återberättar kapitlet fast i en sång vilket resulterar i att några barn försöker sjunga med 

och skrattar. När låten är slut, upprepar läraren samma procedur och den här gången följer fler 

barn med i både text och rörelse vilket ger en inkluderande möjlighet av aktiviteten.  

4.2.4 Observation 4. Bild med åldrarna 1-3 år 

Aktiviteten börjar med att läraren introducerar vad det är barnen ska få göra.  Läraren 

använder kroppsspråket, rösten och hade inlevelse och visar intresse för ämnet. Hon visar 

också intresse för barnens utveckling och kunskapande genom att vara närvarande i 

situationen och att utmana barnen. Läraren agerar för att skapa ett intresse för det som ska 

göras och motiverar och inkluderar barnen samt arbetade med språket och språkutvecklingen. 

Detta genom att hela tiden ställa frågor till barnen, så som vad det är man behöver för att måla 

och vad det är för färg på flaskorna med färg hon håller upp. Alla barnen lyssnade, var 

delaktiga, skrattade och var exalterade samt tyckte att det var spännande vad som skulle 

hända.  Språkandet får ta stor del i övningen. Endast ett barn får måla i taget under aktiviteten. 

Läraren stimulerar hela tiden de andra barnen som väntar på sin tur. Alla barnen är med i vad 

som händer medan de sitter och väntar på sin tur. De använder sig mycket av språket genom 

att de ställer frågor och kommenterar allt som händer. Deras kroppsspråk visar på att de är 

hänförda, glada, spända och nyfikna. Under aktiviteten talar läraren på barnens nivå och 

använde ett lättförståeligt språk. Ord som användes knöt hon an till vardagsföremål och 

sådant som barnen vet vad det är. Alla barnen var duktiga på att lyssna på samt förstå 

instruktioner och följde dem med glädje. När alla barn fått måla avslutar läraren lektionen 

med att berömma dem över deras insats. 

4.2.5 Observation 5. Sångsamling med instrument med åldrarna 2 – 4 år 

Aktiviteten börjar med att läraren som håller i samlingen talar om att de ska sjunga. Hon 

förklarar att varje barn ska välja varsitt instrument ur en stor låda. Varje barn som vill får 

sedan välja varsin sång den vill att alla ska sjunga. Läraren skapar en intresseväckande start 

samt väcker intresse och nyfikenhet under hela aktiviteten. Detta genom att ha inlevelse och 

att använda sig av olika tonlägen, rörelser och att visa glädje.  Hon har också hög närvaro i 

situationen. Lärarens engagemang och inlevelse smittar av sig på barnen. I början av 

samlingen är det några av barnen som sjunger och spelar för fullt och de andra är med och 

spelar sjunger lite. Senare under samlingen är det fler och fler som sjunger och spelar med. 
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Sedan är alla barnen med och sjunger, spelar och rör på sig. De flesta barnens kroppsspråk 

signalerar att de är glada genom att de skrattar, spelar och sjunger med. De flesta barn är 

nyfikna och spända på vilken sång som ska komma näst. Ett barn frågar vad som kommer sen.  

Många barn tittar runt och ser nyfiket på hur de andra gör. Lärarens kroppsspråk är att hon ser 

bekväm ut och har roligt och är spänd hon med vad som ska hända. Läraren är motiverad och 

detta märker man genom hennes entusiasm och nyfikenhet av vad barnen ska göra samt att 

hon vill få med alla i sångsamlingen. Två barn har dock svårt att vara med i samlingen. Ett av 

dem vill inte sjunga någon sång och lägger sig ner några gånger under samlingen men sätter 

sig sedan upp och försöker så gott det går att vara med. Ett annat barn rör sig väldigt mycket, 

skruvar på sig och gnyr. Han får sätta sig i en av lärarnas knä. Senare börjar han gråta och får 

gå ut ur rummet med samma lärare. Läraren använder sig mycket av språket och arbetar med 

språkutvecklingen hos barnen. Hennes språk bygger upp en spänning och nyfikenhet hos 

barnen och man märker på dem att de blir nyfikna och exalterade genom att de hojtar, skrattar 

och är med. Under samlingen knyter läraren hela tiden an till vardagsföremål och förklarar 

ord och uttryck. Hon frågar hela tiden frågor som knyter an till innehållet i sångerna de 

sjunger och låter alla barn få komma till tals. Hon använder både talet och kroppsspråket när 

hon arbetar med språket och språkutvecklingen hos barnen. Språkandet får ta stor del i 

övningen. Hon stimulerar och utmanar hela tiden barnen i aktiviteten genom att vara där i 

stunden och använda sig av det barnen säger och gör för att skapa en rolig stund för barnen.  

När alla har fått sjunga den sång de vill avslutar läraren genom att berömma dem och 

sammanfattar lite vad de har gjort.  

4.2.6 Observation 6. Skapande med åldrarna 3 – 5 år 

Aktiviteten börjar med att läraren förklarar att barnen ska få skapa fjärilar. Hon tar upp att 

barnen sett fjärilar utomhus. I början av aktiviteten deltar tre barn och under aktivitetens gång 

kommer fler barn in och vill också göra en fjäril. Läraren använder sig mycket av språket 

genom att hela tiden tala och benämna föremål samt beskriva fjärilens levnadssätt. Lärarens 

engagemang för ämnet syns och hon kan sin sak. Hon är engagerad i barnens utveckling och 

kunskapande och försöker att hjälpa och se alla barn. Alla barnen berättar om vart de sett 

fjärilar och hur de såg ut samt att de vill göra mycket på sina fjärilar. Deras kroppsspråk säger 

att de är spända i vad som ska hända. De frågar frågor hela tiden och är med i allt som händer. 

En pojke är väldigt intresserad av allas arbete och går runt och studerar hur och vad de gör 

medan han väntar på sin tur att få hjälp. En del i aktiviteten består av att det ska sågas till en 

pinne samt borras hål i den. Läraren hjälper ett barn i taget samtidigt som de andra barnen 
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sitter och väntar på sin tur. Tillslut är det ett barn som går runt i klassrummet och sedan 

påpekar att denne får vänta och inte fått hjälp. Lärarens kroppsspråk är inbjudande och 

avslappnat men hon nämner dock att hon är förvirrad då alla vill göra saker samtidigt och hon 

inte kan hjälpa alla samtidigt. Alla barnen är på olika nivåer och kan olika saker samt 

arbetstempot är på olika nivåer. Vissa blir klara fortare än andra.  Men arbetstempot är dock 

högt och intensivt hos de flesta barnen. Detta stimulerar läraren genom att knyta an till varje 

barn och vad det kan samt genom att tala om att alla får göra det de vill.  Hon försöker 

stimulera alla barn genom att vara intresserad av vad de talar om och svara på deras frågor 

samt genom att också ställa frågor till dem. Läraren inkluderar alla barn genom att försöka se 

och hjälpa alla. Nästan alla barn försöker också att inkludera sig själva genom att fråga och är 

med och tittar och lär av samt hjälper varandra. Aktiviteten avslutas när alla barn är klara med 

sin fjäril.  

4.3 Intervjuer 

Nedan har vi sammanställt informanternas svar på de frågor vi har ställt i våra intervjuer. 

Detta avsnitt tar upp informanternas syn på estetik. 

4.3.1 Lärarnas syn på estetik 

I intervjuerna beskriver lärarna att estetik för dem är olika sätt att uttrycka sig på. Bild, 

skapande, drama och musik är ord de beskriver att estetiken är. De förklarar även att det är 

sådant som stimulerar sinnena och där barnen får möjlighet att använda sin fantasi och 

kreativitet. En del av lärarna beskrev estetik som något vackert där konst och miljö spelar roll. 

Många lärare beskrev miljön som viktig för lärandet och att miljön ska stimulera, inspirera 

och inbjuda till kreativitet. ”Estetik för mig det är vår miljö, det barnen själva gör eller det vi gör med dem. 

Miljön ska vara inbjudande. T ex när man städar för kvällen, då kan jag ta ett exempel i dockskåpet så ställer jag 

gärna upp allting så att det ser inbjudande ut. Det händer kanske inte alla gånger men man har det som ambition. 

Ambitionen ska vara att vi försöker göra miljön så att den lockar till skapande eller lek”. 

4.3.2 Estetik i praktiken där intresset är grundläggande 

Lärarna förklarar i intervjun att det är lärarens eget intresse och kunskaper som är 

grundläggande i arbetet med estetik. ”Finns intresset finns oftast kunskapen”. En lärare berättar i 

intervjun att man tar sig an saker på ett annat sätt om man är intresserad. Man är öppen för 

estetik och olika uttrycksformer och att arbeta med detta. Man går på kurser, beställer material 

och har roligt tillsammans samtidigt som man lär sig. Man har ambitionen och viljan att pröva 

på nya saker.  
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I intervjuerna berättar lärarna att de tror att lärandet sker mer naturligt och spontant på 

förskolan.  Många lärare berättar också att barngruppen spelar roll för hur man kan arbeta och 

att man måste vara flexibel. De berättar att åldern spelar roll och gruppen i sig. Alla 

barngrupper är unika och ibland kanske inte drama exempelvis är rätt uttrycksform att arbeta 

med. De flesta lärare beskrev dramatisering som den svåraste estetiska uttrycksformen att 

arbeta med.  Samtliga förskollärare berättar också att det i förskolan handlar mer om att prova 

på och skapa ett intresse för olika uttrycksformer. Det är intresset hos barnen som avgör hur 

aktiviteten ser ut och vad det är man arbetar med. De berättar också att det är mer frivilliga 

aktiviteter i förskolan. En förskolelärare talar om att "estetik är något som alla kan ta till sig fast från 

olika förutsättningar. Alla kan måla utifrån sitt sätt. Och alla kan sjunga förr eller senare. Det som är viktigt är att 

titta på är vad alla barn tycker om att göra. Att man spinner vidare på deras intressen. Och musiken blir rolig med 

instrument. Det är något som alla kan vara med på. Estetik är betydelsefullt just för att alla kan känna att de är 

bra på något och tycker något är roligt". Lärarna förklarar att syftet med att arbeta med estetik är att 

ha kul tillsammans, stimulera och utveckla kunskaper. Lärarna berättar att det både i förskola 

och skola är viktigt att skapa ett intresse och ge barnen en möjlighet att få prova på olika 

estetiska uttrycksformer. 

Förskollärarna berättar att de arbetar både med spontana och planerade aktiviteter. De 

förklarar att barnen får chansen att prova på olika uttrycksformer. Vardagliga rutiner i 

förskolan är enligt dem samling med musik, sång, och rörelser. Även sagor, dramatisering, 

lek, bild samt skapande av olika material ingår också i förskolans verksamhet. Lärarna 

berättar också att de på förskolan ofta är ute och att de ibland kan hitta föremål i naturen som 

de kan börja sjunga om. Detta förklarar en förskollärare som att det blir den mer spontana 

estetiken. Även andra förskollärare berättar i intervjun att de också har olika planerade 

aktiviteter. Lärarna förklarar att barnen utvecklas och att man ser att barnen utvecklas i olika 

teckningsfaser och dem lär sig sånger, ramsor, rörelser. Det handlar mest att skapa ett intresse 

och ge dem en möjlighet att få prova på. 

En annan lärare talar om att hon blivit duktig på att få in ett annat sätt att tänka på och att 

det handlar om estetik och lärande. För 10 år sedan skulle barnen måla för målandets skull 

eller klippa och klistra. Hon berättar att de som lärare på förskolan nu alltid försöker arbeta 

med matte eller språk med koppling till estetiska uttrycksformer. Läraren berättar vidare att 

hon sedan den nya läroplanen kom har börjat tänka på ett sätt hon inte gjorde innan. Hon och 

även fler lärare tar upp att de nu tänker mer än innan på varför man gör de aktiviteter, 

övningar eller uppgifter man gör. Lärarna är överrens om att det ska finnas ett syfte med vad 

man gör och att man ska tänka ut vad detta syfte är. 
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Lärarna i grundskolan berättar att i skolan har barnen mer styrda aktiviteter eftersom målen 

skall uppfyllas och därför är estetiken inte lika spontan. Utifrån barnens mål skapar lärarna 

estetiska uttrycksformer som en förstärkning till lärandet. Lärarna berättar att de i grundskolan 

jobbar med färg och former, sjunger ibland men använder mest bild då de målar former, 

ansikten, natur, geometriska former, eller något som har koppling till ämnet/området de 

arbetar med.  Lärarna berättar också i intervjun att de i grundskolan arbetar med olika 

uttrycksformer. Beroende på vad de jobbar med beskriver lärarna att de försöker hitta olika 

sätt att arbeta med musik, drama, och bild. "Beroende på vad vi jobbar med försöker jag hitta olika sätt 

att arbeta med musik, drama, och bild. Vi dansar, sjunger, målar och ofta. Jobbar vi med rymden sjunger vi om 

rymden, jobbar vi med stenåldern målar vi bilder på verktyg, jobbar vi med kroppen målar vi kroppens delar". 

En lärare berättar att om barnen ska arbeta med rymden sjunger de om rymden. Jobbar de med 

stenåldern målar de bilder på verktyg etc. Hon berättar också att hon köper in material som 

hon kan använda till estetiska uttrycksformer istället för arbetsböcker i sin undervisning. 

Flera lärare berättar att de också använder högläsningsböcker med musik till varje kapitel 

som ett komplement. En av lärarna säger att hon arbetar med estetiska uttrycksformer i allt 

hon gör. Hon är flexibel och tar dagen som den kommer. Hon berättar att i hennes barngrupp 

är alla barn andraspråkselever och har kommit olika långt men att de ofta arbetar tillsammans 

och sjunger, dramatiserar och målar. Hon belyser utomhuspedagogiken och säger att man kan 

använda sig av mycket i naturen. De flesta av lärarna i förskola och grundskola berättar om att 

naturen inspirerar och likaså olika estetiska uttrycksformer. 

Samtliga lärare talar om vilka aktiviteter som man kan använda estetiska uttrycksformer i. 

Ett exempel på ett ämne lärarna berättar om är när det gäller aktiviteter i förskolan och skolan 

kan handla om är exempelvis årstider eller traditioner så som påsk eller jul. Två av lärarna 

berättar att om man arbetar om våren blir det något vårlikt. Man målar vårblommor, vårbilder 

och sjunger sånger som har koppling till våren.  Är det jul så blir det julpyssel, sånger och 

luciatåg. 

4.3.3 Påverkande faktorer i arbetat med estetik 

Många lärare säger att det inte finns några direkta hinder för att arbeta med estetik. Några 

lärare tog dock upp tiden och ekonomin som ett hinder. Det var framförallt lärarna i 

grundskolan som såg ekonomin som ett hinder. Lärarna berättar att det också har 

förändrats över tid. Förr hade man mer planering och mindre barngrupper vilket resulterade i 

att man då hade mer tid att skapa material samt att man kunde köpa in material som behövs 

för att kunna använda sig av olika uttrycksformer. Idag räcker inte alltid pengarna till det. De 
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flesta lärare, främst i förskolan tar dock upp att det inte behöver kosta pengar för att arbeta 

med estetiska uttrycksformer. Vissa lärare tog också upp kunskap och utbildning som ett 

hinder och att många ställer höga krav på sig själva och skapar därför hinder. En lärare 

förklarar att hon tror att det är man själv som skapar ett hinder för att man tänker att man inte 

kan till exempel sjunga eller att man inte har tillräckligt med material. Men att man faktiskt 

inte behöver ha så stora krav på sig själv och att man kan använda sig av mycket som finns 

runt omkring en. En annan lärare tar också upp detta och förklarar att hon anser att man måste 

arbeta utifrån de förutsättningar man har. 

 

4.3.4 Fördelarna med estetik  

Lärarna berättar att de anser att uttrycksformerna skapar koncentration, mod, glädje, lust, och 

självförtroende. "De estetiska uttrycksformerna är en förstärkning för lärandet. Enligt mina erfarenheter är 

olika uttrycksformer mycket betydelsefullt och uppskattas av barnen. Jag tror på att det man skapat finns kvar i 

minnet. Att få skapa att få dramatisera, att få måla och dansa skapar stimuli och bidrar till lärande". De flesta 

lärarna talade också om att, få vara delaktig i en social gemenskap, minnesvärda upplevelser 

och att eget uttryck i olika uttrycksformer utvecklar individ och språk. "Att använda sig av olika 

uttrycksformer tror jag ger en känsla av att känna sig inkluderad vilket resulterar i att man känner att man lyckas. 

Att barn får möjlighet att känna delaktighet är viktigt för utvecklingen och med hjälp av estetik kan fler känna 

samhörighet. Inget kan gå fel då alla kan vara med och bidra på något sätt." 

Samtliga lärare resonerar kring att med hjälp av estetiska uttrycksformer utvecklas barn 

mycket och att det är en förstärkning för lärandet. Jag ser estetiken som ett redskap för barnen att 

utvecklas och lära. I estetiken finns det något för alla att ta till sig och att man kan känna att man är bra på något. 

Samtliga lärare är överens om att olika uttrycksformer är betydelsefullt och roligt. Lärarna 

förklarar att språket och motoriken blir bättre när man använder sig av musik och bild. En 

lärare förklarar "handminnet"- att det man skapat finns kvar, att få skapa, att få dramatisera, 

att få måla och dansa skapar stimuli och lust att lära. En annan förklarar att man genom att 

skapa lär sig väldigt mycket. "När man jobbar med olika material får man in ett lärande. Man får in många 

olika moment, i bilden har du verkligen en utveckling. Från ett tomt papper till en individuell bild". 

Samtliga lärare berättade också att de såg estetiken som ett tillfälle när barnen kan lära av 

varandra och att detta är viktigt för utvecklingen. Lärarna berättar också att estetik är ett 

hjälpmedel på olika sätt. De berättar att det är ett stöd för att utveckla kunskaper samt ett 

hjälpmedel för att känna sig inkluderad, att lyckas och att känna delaktighet. En förskollärare 

förklarar i intervjun att något som är intressant är att det finns de barn som inte sjunger på 

förskolan men sedan kommer föräldrarna och berättar vilka sånger dem sjunger hemma. Då 

sjunger barnen precis de sånger vi sjunger här. Hon förklarar att man märker att det sker en 
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utveckling men att det är svårt att säga hur och när den egentligen sker samt att det är svårt att 

sätta fingret på. Lärarna berättar att estetiska uttrycksformer är ett viktigt inslag i förskolan 

och skolan och med hjälp av estetik kan fler känna samhörighet. 

De flesta lärarna berättar i intervjuerna att de tror att man kan arbeta med estetiska 

uttrycksformer för att nå alla barn och utveckla språket hos alla barn. De berättar också att de 

anser att lärare måste vara flexibla och ha intresset att arbeta på ett annorlunda sätt samt att de 

tror att mer praktiskt arbete och att visa på saker som man ser än teoretiskt arbete är 

betydelsefullt för språkutvecklingen hos barn.  
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5. Analys och diskussion 

Här kommer vi presentera vår analys av vårt resultat samt diskutera detta. Vi kommer också 

att diskutera vårt val av metod samt dra slutsatser utifrån resultat och analys.  

5.1 Barn och elevsamtal 

I resultatet av de samtal vi har haft med barn och elever har det framkommit att de tycker att 

estetik är roligt. Framförallt tycker de flesta barn och elever att det är väldigt roligt att måla. 

De tycker att kreativiteten gör skolan rolig. Som vi tar upp i vår teoretiska bakgrund att enligt 

Paquette och Rieg (2008) måste inte bild innebära att man har en konstnärlig skicklighet då 

barn har många motiv för att måla i olika situationer. Läroplanerna för förskola och 

grundskolan förmedlar att eleverna ska få ta del av olika uttrycksformer i undervisningen och 

att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vår tolkning är att 

estetik är betydelsefullt för barn och elever samt att en användning av estetiska uttrycksformer 

i förskola och skola är ett lustfyllt och uppskattat arbetssätt för att lära. Vi tänker att dels är 

det viktigt att hela tiden sträva efter att ta del av barns och elevers intressen i förskola och 

skola. Speciellt för att de ska tycka att det är roligt men också för att hitta ett sätt som de lär 

sig på som passar dem. Utifrån vårt resultat tolkar vi det också som att det verkar som att 

barnen och eleverna lär sig när de får göra saker som de tycker är roligt. Det kan också tolkas 

som att det lustfyllda lärandet är en viktig del. För att skapa ett lustfyllt lärande menar vi att 

intresset måste finnas hos barnet. Därför är det viktigt att börja skapa intresse tidigt, dels för 

ämnet men också för själva lärandet. Skapar man ett intresse för något tänker vi att det också 

bidrar till att man tycker att det är roligt och att man då lär sig på ett lustfyllt sätt. För att 

skapa ett lustfyllt lärande menar vi alltså att det är viktigt att man tar hänsyn till och arbetar 

efter barns och elevers intressen för att kunna skapa det lustfyllda lärandet som naturligt 

bidrar till kunskap och utveckling. Men att man också skapar ett intresse hos dem för saker 

som de inte redan är intresserade av. Vi menar också att det är viktigt att hela tiden fortsätta 

att skapa ett intresse hos barnen och eleverna. Vi tänker att dels ska vi lärare i en pedagogisk 

verksamhet enligt läroplanerna stäva efter att barn utvecklar kunskaper och färdigheter i 

förskola och skola men vi tänker också att man måste hitta vad som gör lärandet roligt och 

lustfyllt samt hur man kan arbeta på bästa sätt för att barnen och eleverna också ska ha roligt i 

skolan.  

5.2 Observationer 
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Engagemang och motivation 

Resultatet visar att de estetiska uttrycksformerna bidrog till att de flesta barn och eleverna 

hade hög närvaro i lärandesituationerna men att det också fanns de barn som hade lägre 

närvaro. Det tolkar vi som att de flesta barn och elever hade engagemang och motivation i 

lärandesituationerna. De barn och elev som hade lägre närvaro tolkar vi som en brist på 

engagemang och motivation. Som vi tar upp i vår teoretiska bakgrund är Gardners (1998) 

grundtanke att varje enskild individ känner sig mer motiverad om den får möjlighet att 

använda sin bästa intelligens, sina talanger och sina intressen i lärandet. Kring vår tolkning att 

några barn och elever var oengagerade och omotiverade tänker vi kan bero på att den 

uttrycksformen eller arbetssättet man använde i aktiviteten inte passade dem och att de inte 

fick använda sin intelligens, talang och intresse fullt ut. Vi tänker att just det barnets 

intelligens, talang och intresse kanske skulle passa att använda i en annan uttrycksform eller 

att man använder ett annat arbetssätt som passar dem barnen bättre. Vi tror precis som 

Gardner att individen blir mer motiverad och lär sig på bästa sätt om man får göra något man 

är bra på och tycker om. Precis som det Gardner tar upp så lär vi oss alla olika och är bra på 

olika saker. I enlighet med det Gardner också lyfter fram om att motivation skapas när man 

får använda sin intelligens, talang och sitt intresse samt det som har framkommit i vårt resultat 

om motivation tänker vi att det är viktigt att man ger barn möjlighet att använda dessa samt att 

man tror på att barnen kan. Utifrån det vi sett i observationerna tänker vi att genom att man 

använder olika estetiska uttrycksformer i praktiken tillgodoser man många barns och elevers 

olika intelligenser, talanger och intressen och man skapar också engagemang och motivation 

hos många barn. För att också skapa engagemang och motivation samt för att tillgodose barns 

och elevers intelligenser, talanger och intressen menar vi att ett varierat arbetssätt är bra att 

använda sig av. Vi tänker att det är betydelsefullt att det finns varierande arbetssätt eftersom 

det ger möjlighet till att olika barns och elevers intelligenser, talanger och intressen kan 

tillgodoses. Utifrån vårt resultat kan vi se att ett varierat arbetssätt fungerar bra för att få med 

barn i aktiviteterna och att det är en bra grund för att lära. Att kunna använda sig av varierade 

arbetssätt tänker vi gör att det krävs att lärare är flexibla och att en öppenhet för att använda 

sig av olika arbetssätt finns. Vi menar också att man måste pröva sig fram och att man sedan 

hittar det sätt som passar bäst för varje barn eller elev.  Detta tänker vi kan innebära att samma 

arbetssätt kanske inte fungerar hela tiden utan att man måste använda sig av olika arbetssätt. 

Det vi kan se utifrån vårt resultat och analys är att det finns många olika arbetssätt inom 
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estetiken som man kan använda samt att det också finns möjlighet att skapa motivation samt 

ett givande lärande som bidrar till utveckling, stimuli och engagemang.  

Stimuli och nyfikenhet 

Vårt resultat visar att när barnen fick möjlighet att använda sig av musik, bild och drama som 

aktivitet fanns hög närvaro hos barnen. De skrattar, spelar och sjunger med, ritar och samtalar, 

agerar och är spända på vad som ska hända härnäst i alla aktiviteter Som vi tar upp i vår 

teoretiska bakgrund menar Paquette och Rieg (2008) att musik förändrar klassrum till positiva 

lärandemiljöer. Taylor och Francis (2009) menar att det är viktigt att låta barn och elever 

utforska sina tankar, känslor och upplevelser med hjälp av bilden. Detta tolkar vi som att 

musiken, bilden och dramat skapade stimuli och nyfikenhet men att dem även skapade 

engagemang samt bidrog till positiva lärandemiljöer. Vi tänker att nyfikenheten som vi kan 

tolka skapades berodde, speciellt i dramatiseringen på att lärandesituationen blev annorlunda 

och spännande vilket också bidrog till att engagemang skapades och att alla var motiverade 

och med i allt som hände. Som det Paquette och Rieg (2008) tar upp tänker vi är viktigt att ta 

del och använda sig av. En positiv lärandemiljö tänker vi bidrar till lärande och utveckling.  

Även i enlighet med det Taylor och Francis (2009) tar upp tänker vi att när barnen och 

eleverna får rita och måla ger det dem möjlighet att uttrycka sina tankar ytterligare och att det 

bidrar till stimuli. Utifrån det vi sett i observationerna samt utifrån resultatet och vår tolkning 

tänker vi att bild och musik men även drama och rörelse ger alla barn och elever samma 

möjligheter och förutsättningar att utveckla sina kunskaper. I enlighet med det Gardner (1998) 

skriver samt utifrån vår tolkning att bild, musik och drama skapade nyfikenhet, stimuli, 

engagemang och motivation tänker vi som vi diskuterat tidigare att det är betydelsefullt och 

nödvändigt att låta barn och elever få möjlighet till att få använda sig av sätt som tar till vara 

på deras olika unika sätt att ta till sig kunskap. Som vi även har diskuterat tidigare är estetik i 

förskola och skola ett optimalt arbetssätt för att lära men vi vill tillägga att utifrån det vi sett är 

bild, musik och drama i praktiken bra arbetssätt att använda som tar till vara på detta. Utifrån 

vårt resultat och tolkning tänker vi att dessa tre arbetssätt ger möjlighet att använda sig av 

olika uttryck och på ett lustfyllt sätt skapa en nyfikenhet hos barnen och eleverna. Detta 

tänker vi bidrar till att barn och elever hittar ett lustfyllt sätt som de lär sig på som bidrar till 

ett livslång lärande. Vi vill även till diskussionen tillägga att vi tänker att det är lätt att ha ett 

individanpassat arbetssätt när man använder sig av bild, musik, drama och rörelse vilket vi 

menar är nödvändigt grundläggande för att utveckla barns kunskaper på ett engagerat, 

motiverat och lustfyllt sätt. 
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Språkutveckling  

Vårt resultat visar att i samtliga aktiviteter användes språket. Samtliga lärare arbetade med 

språket och språkutvecklingen fast på olika sätt. En stor del av aktiviteterna var att barnen och 

eleverna framförallt fick möjlighet att prata och blev motiverade till att göra det. De fick svara 

på frågor och förklara hur de gjorde. De fick också lyssna på språket, träna uttal, tolka och 

förstå ord. Paquette och Rieg (2008) skriver att barn har större möjlighet att utveckla t.ex. sina 

språkkunskaper om lärarna arbetar med olika undervisningsstrategier samt att barn behöver 

olika uttrycksformer för att utveckla sitt språk. Även Ehrlin (2012) tar upp det faktum att vara 

delaktig i en social gemenskap då det bidrar till minnesvärda upplevelser och eget uttryck i 

olika uttrycksformer som utvecklar individ och språk. Vi tolkar vårt resultat som att det finns 

en medvetenhet hos lärarna om att språket är en stor del i vår vardag samt att det är viktigt att 

man hela tiden talar om det man gör, t. ex genom att benämna saker eller att man frågar 

barnen frågor som är knutna till situationen. Vi tolkar det också som att lärarna är intresserade 

vad barnen har att säga och att det dem säger bidrar till samtalet. I enlighet med det Paquette 

och Rieg (2008) tar upp tänker vi att möjligheterna för att barn utvecklar sitt språk blir större 

om lärarna använder sig av olika tillvägagångssätt. Detta tänker vi gör att det finns möjlighet 

för barnen att få ett varierat och rikt språk. Att barn och elever, som det syntes i 

observationerna hela tiden utmanas och motiveras att tala tänker vi också utvecklar barnens 

språk. Men samtidigt tänker vi att de barn som kanske är lite blyga och tillbakadragna även 

dem ska bli motiverade. För att också få med de barnen tänker vi att det är viktigt att man 

även ovan nämnt har ett individanpassat arbetssätt.  

Vårt resultat visar att barnen får sätta ord på sina tankar och att lärarna även sätter ord på 

tanken då de förklarar uttryck och ord som barnen tar upp när aktiviteterna görs. Genom den 

undersökning Vygotskij har gjort (1999:391–395) kunde det konstateras att på det första 

stadiet av barnets utveckling fanns ett för-intellektuellt stadium i en process där språket 

formades samt ett för-språkligt stadium i tänkandets utveckling. Detta har vi sett tränas i våra 

observationer genom att de just får sätta ord på tanken. Vi tolkar det som att lärarna är 

medvetna om utvecklingen av språket som sker och att de tar tillvara på detta samt arbetar för 

en utveckling. Detta syntes mest med de små barnen men även med de äldre barnen på 

förskolan samt i skolan då det även där syntes en medvetenhet. Utifrån detta tänker vi att man 

som lärare bör vara medveten om att en utveckling av språket sker och att man tar tillvara på 

detta. Vi tänker att den medvetenhet som vi kan se hos lärarna är viktigt och att man genom 

att ha denna medvetenhet också arbetar för att hela tiden aktivt arbeta för att utveckla språket. 
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Vi kunde i våra observationer se att de estetiska uttrycksformerna hade möjlighet att bidra 

språkmässigt. Paquette och Rieg (2008) menar på att musik bidrar till kreativitet och att barns 

språkkunskaper utvecklas naturligt i samband med barnmusik. Ett exempel vi kunde se är i 

sångsamlingen på förskolan då fler och fler barn ju längre tid det går i sångsamlingen börjar 

sjunga. De fick både spela instrument, sjunga och prata om sången. Vi tolkar vårt resultat som 

att lärandesituationen är upplagd på ett sätt som bjuder in till en användning av språket på ett 

sätt som inbjuder till att sjunga och att prata om sångerna. Även i dramatiseringen i skolan 

märks detta. Vi tolkar detta som att det även där finns möjlighet att använda språket på ett sätt 

som bidrar till kunskaper på ett roligt och kreativt sätt, i den formen att de bland annat lär sig 

uttal, tolka och förstå ord samt använda språket i något konkret.  Som vi har diskuterat 

tidigare kan vi se att de estetiska uttrycksformerna bidrog till mycket men vi vill tillägga att vi 

kan se att framförallt de arbetssätt man använde sig av i alla aktiviteter bidrog till att man 

kunde arbeta med språket på ett naturligt, enkelt och roligt sätt som inkluderar barnen och 

eleverna samt utmanar och ger tillfälle att utveckla språket.  

Utveckling av kunskaper 

Vårt resultat visar att barnen fick använda sig av olika kunskaper. De fick bl.a. samarbeta, 

använda sig av motorik, använda olika ord och uttal, lyssna och försöka förstå instruktioner. 

Som vi tar upp i vår teoretiska bakgrund menar Pramling Samuelsson m.fl. (2011:21-22) att 

estetiken naturligt kan användas för att träna samspel, motorik och språk. Vi tolkar vårt 

resultat som att genom att barnen och eleverna fick använda sig av flera olika kunskaper fanns 

en medvetenhet hos lärarna om att barnens och elevernas kunskaper skulle få användas och 

tas tillvara på samt utvecklas, på ett sätt som bidrar det till att alla barns olika behov och 

förutsättningar kan tas tillvara på. När barnen och eleverna får arbeta med bild, drama, musik 

eller skapande som vi diskuterat tidigare tänker vi att de kunskaper barnen redan har kan 

användas på flera sätt men att de också kan utveckla nya kunskaper.  Arbetssätten lärarna 

valde tolkar vi som en strategi för att barnen och eleverna ska få möjlighet att kunna använda 

sina befintliga kunskaper men också för att utveckla nya. Då samtliga lärare använde estetiken 

som den största delen i aktiviteten tolkar vi det som att lärarna tänker att estetik är ett bra 

redskap för att få med alla barn och elever i olika lärandesituationer samt för att utveckla 

deras kunskaper. Vi tänker som vi har diskuterat tidigare att använda sig av olika 

uttrycksformer i aktiviteterna bidrar till att barn och elever på ett roligt och naturligt sätt lär 

sig att utveckla många kunskaper men vi vill också tillägga att vi tänker att de även får 
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använda sig av befintliga kunskaper för att ta sig vidare och genom detta också kan utveckla 

nya kunskaper.  

Frivillighet och inkludering 

Vårt resultat visar att det i aktiviteterna är barnens egna intressen och vilja som man utgår från 

även frivilligheten finns i flera av aktiviteterna. Läroplanerna för förskola och skola tar upp att 

lärare ska ta hänsyn till varje enskild individs intresse, erfarenheter och behov. Vi tolkar detta 

som vi har diskuterat tidigare att aktiviteterna inbjuder till att alla barn ska kunna vara med 

utefter sina intressen, förutsättningar, behov och vilja. Vi kan se att detta samt att viljan och 

intresset är en stor del i aktiviteterna. Vi tolkar också att frivilligheten som finns i flera av 

aktiviteterna bidrar till barnens och elevernas självständighet och egna vilja som en stor del i 

aktiviteterna. Vi tänker att det är viktigt att viljan och intresset hos barnet finns och som vi har 

diskuterat tidigare att man använder det i verksamheten. Detta gäller även frivilligheten. Vi 

kan se att frivilligheten bidrar till att ett intresse skapas hos barnen men den nackdel vi kan se 

är att det är att om barnen får vara med och bestämma i allt från vad som ska göras till hur det 

ska göras kan bidra till att det blir brist på struktur och att aktiviteten kanske inte bidrar till det 

som man har planerat att den ska bidra till. Vi tänker också på att om för stor frivillighet finns 

så kan det bidra till att antingen fler eller färre barn vill vara med än vad man har tänkt. Då har 

vi sett vikten av att man antingen planerar för att detta kan hända eller att man kanske ska 

begränsa antal barn som kan vara med i aktiviteten och istället göra den flera gånger så att alla 

barn som vill vara med får vara det. Vi tänker att lärarna ska finnas där för att planera utifrån 

barnens intresse, vilja och att frivilligheten ska finnas men att man också lägger upp 

aktiviteter på ett sätt för att hjälpa barnen och eleverna att kunna välja ett arbetssätt eller att 

göra ett val som gör att de utvecklas och lär sig. Vi tänker att när frivilligheten är stor kan 

detta bidra till att antingen inga barn eller elever vill vara med i aktiviteten eller att fler barn 

än tänkt från början vill vara med. Vi tänker också på att blyga eller tillbakadragna barn 

kanske inte vågar vara med. Vi menar då att det är viktigt att hitta en balans mellan att 

barnens intresse, vilja och frivillighet ska finnas samt att skapa struktur och aktiviteter som 

bidrar till lärande och utveckling.  Aspekten att också få med blyga eller tillbakadragna barn 

tänker vi också är viktigt att få med i balansen. 

5.3 Intervjuer 

Estetik i praktiken där intresset är grundläggande 

Beträffande intresse nämner några lärare att deras eget intresse och deras kunskaper är 

grundläggande för arbetet med estetiska lärprocesser. Resultatet visar även att det estetiska 
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intresset hos lärarna är olika men samtliga är överens om att barn behöver estetik i 

verksamheten för att utveckla sin kreativitet och sina kunskaper på ett stimulerat sätt. De 

nämner även att det är betydelsefullt att utgå från barnen i olika undervisningssituationer. 

Som vi tar upp i vår teoretiska bakgrund menar Ehrlin (2012) att man kan se de estetiska 

uttrycksformerna som en långsiktig process som med tiden ger resultat och därför är lärarnas 

intresse nödvändigt. Även Vygoskij (1999:7-17, 76) förmedlar betydelsen av bra 

undervisning där läraren har ett viktigt ansvar i det pedagogiska sammanhanget och att lärare 

ska utmana barns tänkande och att man genom samspel med andra under pedagogiska 

undervisningssammanhang kan utveckla barns tankar. Som vi också tar upp i vår teoretiska 

bakgrund anser Gardner (1998) att lärare kan använda sig av olika intelligenser i 

undervisningen för att stimulera inlärningen. Vi tolkar resultatet som att lärare verkar ha en 

bred kompetens och ser lärandet som en långsiktigprocess i alla lärandesituationer. Samtliga 

lärare delar också en förståelse för vikten av att arbeta med olika uttrycksformer, då de 

uttrycker att estetiska uttrycksformer bidrar till att barn får utveckla sin kreativitet och arbeta 

stimulerat. Vi tolkar resultatet som att samtliga lärare anser att det är nödvändigt att barn har 

ett behov av varierande aktiviteter och olika verktyg i undervisningen. Vår tolkning av 

resultatet är också att barnen får möjlighet till varierad undervisning samt får ta del av 

estetiska uttrycksformer i och med att lärarna uttrycker att intresset, både deras eget såväl som 

barnens och att variationen i de estetiska uttrycksformerna är viktiga komponenter i 

lärandeprocessen. Vi tänker att det är nödvändigt att lärare har en bred kompetens gällande 

lärande och utveckling för att kunna tillgodose barns intressen och behov och att även för att i 

enlighet med det Gardner tar upp användandet av olika intelligenser i aktiviteter och 

undervisning. Vi tänker att lärarnas kunskaper är grundläggande för olika lärandesituationer 

och barns utveckling eftersom det är lärarna som skapar aktiviteter och undervisning som 

lärarna uttrycker det efter eget intresse samt barnens intresse.  

Estetik som inlärningsredskap 

Vårt resultat visar att alla lärare berättar att de använder estetiken som ett inlärningsredskap 

men på olika sätt beroende på ålder, grupp och individ.  I läroplanerna för förskolan och 

skolan står det att pedagogen ska skapa tillfällen för barnen att uttrycka olika uttrycksformer 

såsom musik, drama, rörelse och dans för att främja barns utveckling och lärande. Vi tolkar 

resultatet som att lärarna har mycket kunskaper om hur man kan arbeta varierande beroende 

på ålder och grupp och att det som vi diskuterat tidigare är viktigt att ta hänsyn till i aktiviteter 

och undervisning. Vi tänker att det är nödvändigt och betydelsefullt att ha den kompetensen 
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som lärare för att tillgodose allas behov och förutsättningar men att också ha kunskaper om 

hur man kan arbeta beroende på ålder och grupp. Som vi tar upp i vår teoretiska bakgrund tar 

Lindqvist (1999:16-17) upp att Vygotskij menar på att det är interaktionen mellan utveckling 

och undervisning som är förutsättningen för lärandet. Det vi tänker på utifrån vårt resultat är 

att genom att man känner barnen blir det lättare att planera aktiviteterna eller undervisningen 

och lärandet samt ta hänsyn till alla aspekter som finns. Dels som vi har diskuterat tidigare 

barnens olika intelligenser, talanger och intressen men också vilka arbetssätt som fungerar att 

använda.  

Resultatet visar att lärarna nämner att åldern kan vara kopplad till vilken estetisk 

uttrycksform som passar för barngruppen. Vikten av att få prova på olika uttrycksformer såväl 

som frivilligheten är också viktig menar lärarna. Vi tolkar resultatet som att lärarna vill 

vägleda verksamheten i förskolan och undervisningen i skolan på så sätt att den är anpassad 

efter barnens och elevernas ålder samt att frivilligheten också ska finnas. Vi tolkar det också 

som att de vill att barn ser verksamheten som meningsfull och nödvändig. Vi kan se att det 

finns en medvetenhet hos lärarna för vikten av att tillgodose barnen och elevernas behov ur ett 

individ och grupperspektiv i olika estetiska lärandesituationer. Vi tolkar också resultatet som 

att flera av lärarna har intentionen att arbeta för att utgå från barnen för att de ska se 

verksamheten som meningsfull och rolig då de låter barngruppen, åldern och barnens 

frivillighet styra arbetssättet. Pramling Samuelsson m.fl. (2011:40, 62) belyser att barn hela 

tiden är på väg i sitt lärande och mål och resultat får aldrig ses om absoluta. Estetiken i 

praktiken förutsätter att lärare har ett pedagogiskt förhållningssätt som ger utrymme för barns 

inflytande. I läroplanen för förskola och grundskola framgår det att läraren ska skapa tillfälle 

för barnen att uttrycka sig med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Vi tänker i enlighet 

med det Pramling Samuelsson m.fl. tar upp är viktigt att man tar till vara på i aktiviteter och 

undervisning att barn är lekande och lärande individer samt att man har ett förhållningssätt 

som ger möjlighet för barns inflytande. Svårigheten som vi ser är att hitta en bra balansgång 

mellan dels intresset och barns inflytande samt att kunna variera sin undervisning för att skapa 

hög delaktighet och ett bra lärande hos alla barn. 

 

Påverkande faktorer i arbetat med estetik 

Beträffande påverkande faktorer i praktiken var samtliga informanter eniga om att 

verksamheten i förskolan och grundskolan har förändrats genom åren. Problematiken enligt 

några lärare beror på mycket mer dokumentation, stora barngrupper och att andra sysslor tar 

upp mycket av tiden idag, vilket resulterar i att lärarna inte känner att de har tiden att arbeta 
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lika mycket med estetiken eller så varierat som de önskar. I läroplanen framgår det att 

pedagogen ska skapa tillfälle för barnen att uttrycka sig med hjälp av olika estetiska 

uttrycksformer. Vi tolkar resultatet som att samtliga informanter har viljan och ambitionen att 

arbeta med olika estetiska uttrycksformer samt att arbeta varierat men att det är stora 

barngrupper och att tiden inte alltid räcker till. Vi tänker att det är problematiskt att många 

lärare inte har den tid de behöver för att arbeta så varierat de önskar att göra och att dagens 

stora barngrupper blir ett hinder i en verksamhet där pedagogiskt lärande ska vara 

grundläggande. Vi tolkar resultatet som att lärare faktiskt känner att de inte har samma 

möjlighet att arbeta på det sätt som de önskar på grund av för stora barngrupper, vilket vi 

tänker är oroväckande för framtiden. Att lärarna uttrycker att de stora barngrupperna är ett 

hinder får oss att fundera på hur det ser ut idag och hur det kommer att se ut om det fortsätter 

på samma sätt i framtiden eller om barngrupperna kanske blir ännu större. Vi tänker på hur 

det kommer att påverka oss. Eftersom vi i vårt resultat kan se att många lärare brinner för att 

arbeta pedagogiskt med en didaktisk utgångspunkt i estetiken men att stora barngrupper 

skapar en del hinder och att tiden inte alltid finns tänker vi att dels de stora barngrupperna bör 

ses över så att estetiken också kan få mer plats men att också andra uppgifter runtomkring kan 

minskas, speciellt i grundskolan. Detta för att en så varierad undervisning och verksamhet 

som möjligt ska skapas och att skolan framförallt ska fortsätta vara en utvecklande 

pedagogisk verksamhet där eleverna ännu mer får ta del av estetiken som läroplanen uttrycker 

at dem ska få.  

Resultatet visar också att några av lärarna beskriver den ekonomiska situationen som ett 

hinder för att kunna arbeta med olika uttrycksformer i verksamheten. I läroplanerna för 

förskolan och skolan står det att pedagogen ska skapa tillfällen för barnen att måla, sjunga, 

dramatisera, dansa och skapa för att främja barns utveckling och lärande. Utifrån resultatet 

kan vi se att trots mycket forskning inom ämnet estetik och alla fördelar samt det som 

estetiken bidrar till uttrycker lärarna att ekonomin inte alltid räcker till för att köpa in material 

för att använda estetiken mer i grundskolan. Vi tänker att den ekonomiska situationen i 

grundskolan idag, speciellt när det inte finns som lärarna uttrycker det begränsat med pengar 

och även lite tid, på sätt och vis hindrar lärarna att arbeta på ett sätt som läroplanen 

förespråkar. Men framförallt hindrar dem att arbeta på ett sätt som det finns vilja att göra. . 

Eftersom vi kan se att viljan finns hos lärarna för att arbeta mer med estetik, speciellt i 

grundskolan och tron på att det skulle fungera i verksamheten finns tänker vi att ekonomin 

och tidsbristen bör ses över och göras något åt. Detta tänker vi bidrar till att man på ett 

bredare sätt kan uppfylla målen i läroplanerna. Att denna problematik finns är något som syns 
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i vårt resultat. Samtidigt tänker vi att man trots dålig ekonomi kan arbeta med estetik och att 

problematiken kanske också ligger i att det behövs mer kunskap kring hur man kan arbeta 

med estetik i grundskolan utan att man måste köpa material som kostar mycket. 

I resultatet framkommer det att samtliga lärare berättar att de använder sig av flera olika 

estetiska uttrycksformer i verksamheten och undervisningen men att bild är den uttrycksform 

som de flesta lärare berättar att de arbetar mycket med. Som vi tar upp i vår teoretiska 

bakgrund refererar Pramling Samuelsson m.fl. (2011: 21) till Hildebrandt och att inom det 

estetiska fältet är musikområdet det mest utforskande i förskolan och grundskolans tidigare år. 

Detta tänker vi borde visa sig i resultatet vilket det inte gjort i denna studie då bilden är den 

mest använda estetiska uttrycksformen. Vi tolkar detta som att bild är den estetiska 

uttrycksform som många lärare anser sig ha mest kunskap kring och finner trygghet i att 

arbeta med. Vi tänker att bilden prioriteras av olika skäl. Det tänker vi utifrån vårt resultat kan 

vara att lärarna vet att bilden uppskattas av barnen, att den kan göras lite när som då den inte 

är tidskrävande samt att de har befintlig kunskap i att använda bilden i olika sammanhang. Att 

de andra estetiska uttrycksformerna inte får lika stor plats i den pedagogiska verksamheten 

tänker vi kan komma i konflikt med läroplanen för förskola och skola där det framgår att 

barns utveckling och lärande ska främjas genom att de får ta del av olika uttrycksformer och 

att de ska få testa på dem.  Estetiska lärprocesser som bild, drama, och musik ska enligt 

läroplanerna ha balanserade inslag i förskolans och skolans verksamhet. Vi tolkar resultatet 

som att ett hinder för att arbeta med estetik är kunskapen inom olika estetiska uttrycksformer 

vilket hindrar lärare att arbeta med flera uttrycksformer hela tiden och att det därför blir en 

uttrycksform som används mest. Vi tänker att kunskapen och även intresset är avgörande för 

hur lärarna väljer att arbeta. Utifrån resultatet och vår tolkning tänker vi att det krävs intresse, 

kunskap och tid för att arbeta med estetiska lärprocesser i skolan. 

Fördelarna med estetik 

Beträffande fördelarna med estetik uttryckte samtliga informanter att estetiken är 

betydelsefull samt en förstärkning för lärandet. Lärarna uttryckte att alla estetiska 

uttrycksformer bidrar till lärande då lärandet stimuleras och verksamheten ökar barns 

motivation. En lärare uttryckte det att i estetiken finns det något för alla att ta till sig och att 

man kan känna att man är bra på något. Paquette och Rieg (2008) menar på att bild och musik 

går hand i hand och bidrar till kreativitet samt att musiken förändrar klassrum till positiva 

lärandemiljöer och att musiken bidrar till kreativitet och uttryck, vilket vi menar 

överensstämmer med lärarnas erfarenheter. Som vi också tar upp i vår teoretiska bakgrund 
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betonar Pramling Samuelsson (2011:61) vikten av variation då det är nödvändigt för att barn 

ska kunna urskilja något och därmed erfara något specifikt. Vi tolkar resultatet som att lärarna 

ser många fördelar med att arbeta med estetik och att de har ambitionen att öka barns 

kunskapsutveckling på varierande sätt då de talar om att estetiken bidrar till mycket. Vi tolkar 

även resultatet som att lärarna har erfarenhet kring estetiska uttrycksformer då samtliga var 

överens om att estetiken är betydelsefull för lärandet och att det bidrar till utveckling.  

Eftersom lärarna tar upp att estetiken är betydelsefull för lärandet och utvecklingen tolkar vi 

det som att dem ser att estetiken bidrar till detta. Detta visar också på att en medvetenhet finns 

hos lärarna om att estetiken är något utvecklande för alla barn och elever . Vi tänker utifrån 

denna tolkning att det är viktigt att man som lärare använder sin erfarenhet för att utforma 

aktiviteter och undervisning. Kring detta tänker vi att man då t. ex har i åtanke vilka arbetssätt 

som fungerar att använda och på så sätt har en vägledning till hur man ska utforma aktiviteter 

eller undervisning. Att som lärare utgå från sina egna erfarenheter tänker vi gör det lättare att 

få en förståelse för vikten av att ta del av sina egna erfarenheter, vilket läroplanen förmedlar 

att barn och elever ska ta del av.  

Resultatet visar att lärarna berättar att estetiken bidrar till att utveckla språket. En 

informant uttryckte att alla former av estetik utvecklar språket hos barn och när språket inte är 

utvecklat måste man få en chans att uttrycka sig på andra sätt. Som vi tar upp i vår teoretiska 

bakgrund behöver barn enligt Paquette och Rieg (2008) olika uttrycksformer för att utvecklas 

språkligt. Även Vygotskij(1999:391–395) belyser barnets utveckling där språket formas i 

tänkandets utveckling och att samspelet med andra resulterar i utveckling. Vi tolkar resultatet 

som att det finns en hög ambition i att utveckla språket hos barn på många olika sätt. Vi tolkar 

det också som att man faktiskt genom olika uttrycksformer kan arbeta språkutvecklande på 

många olika sätt som stimulerar och att estetiska uttrycksformer bidrar till utveckling och 

lärande. I enlighet med det Vygotskij tar upp om att samspelet resulterar i utveckling tänker vi 

att en öppenhet och flerstämmighet i rummet är bra att ha för att utveckla språk och lärande. 

Detta eftersom lärandet blir effektivt. Vi tänker att när barn får möjlighet till interaktion ges 

stor möjlighet till att också öppet förhandla om mening och förståelse vilket vi tror utvecklar 

barnens kunskaper. I enlighet med det Vygotskij tar upp tänker vi att man utvecklas i samspel 

med andra. Att man redan som liten är kreativ får oss att fundera kring hur stor betydelse 

skapandet och samspelet har i didaktiska sammanhang. Utifrån detta tänker vi också på hur 

betydelsefullt det är för barn att få möjlighet till att skapa. Utifrån detta och det resultatet 

visar, har vi fått förståelse för att de estetiska uttrycksformerna skapar koncentration, mod, 

glädje och stimuli och att man måste ge barn och elever möjlighet att få använda dessa. Vi 
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tror precis som Vygotskij att individ och språk utvecklas när man ges tillfälle att få vara 

delaktig i en social gemenskap. 

 

5.4 Metoddiskussion 

Vi har genomfört barn och elevsamtal, observationer och intervjuer. Anledningen till att vi 

valde att använda oss av dessa tre metoder var för att få ett djup i resultatet och få in många 

aspekter i vår studie. Vi upplever att de samtal, observationer och intervjuer vi genomfört har 

gett oss mycket och bidragit till en stor del i vår studie. Genom att vi först har talat med barn 

och elever och fått deras syn och erfarenheter kring estetiken, sedan observerat hur estetiken 

används i förskolan och skolan och till sist intervjuat lärarna om estetik anser vi har varit det 

bästa sättet att uppnå vårt syfte med denna studie samt att svara på de forskningsfrågor vi haft. 

Vi har valt att använda både kvalitativa och semistrukturerade intervjuer framförallt för att 

upptäcka egenskaper inom området estetik. Också för att det blir ett samtal inte bara frågor 

och svar. Vi blir medskapare i ett samtal. Detta tror vi ger djupare och mer personliga svar. 

Man kan aldrig avgöra vad svaret ska bli på en fråga. Vi ville ha ett brett resultat. För att få en 

så bra studie som möjligt valde vi att använda ett abduktivt och induktivt arbetssätt vilket 

betyder att vi fick personliga svar på alla frågor, vilket var en del av vårt syfte.  

Att vi valde att ha det urval av informanter som vi hade tror vi bidrog till att vi fick skilda 

åsikter, tankar och erfarenheter i vår studie. Vi anser att vi har fått svar på de frågor vi hade 

och fått en klar bild hur bar och elever samt lärare resonerar kring estetiska uttrycksformer 

och vi har också sett hur det ser ut i praktiken. Vi har genom de metoder vi använt kunnat 

belysa estetiken i förskola och skola.  

Under arbetets gång har vi stött på flera motgångar. Från början var det tänkt att vi skulle 

belysa estetiken endast i skolans värld. På grund av att bland annat informanter inte hört av 

sig trots att vi hört av oss var vi tvungna att välja andra informanter. Vi diskuterade hur vi 

skulle göra och kom då fram till att vi ville belysa estetiken i förskolan och skolan istället. 

Detta tror vi endast får en positiv effekt på vårt resultat. Då förskolan och skolan enligt 

läroplanen ska lära av varandra och samspela anser vi att det faktum att vi valde att belysa 

estetiken i förskolan och skolan bara lett till en positiv effekt på vårt resultat då det resulterat i 

att vi kunnat belysa estetiska lärprocesser i de olika verksamheterna noggrannare samt att vi 

tror att vi får ett mer djup i vår studie. Från början var det också tänkt att vi skulle ha med 

aspekten andraspråkselever och det skulle vara ett fokus för oss men vi ansåg att vi inte fick 

tillräckligt med informanter som hade erfarenhet av arbete med andraspråkselever samt att det 

material vi fick inte räckte till för att göra en studie om andraspråks elevers språkutveckling 



43 
 

och estetik. För att få en så trovärdig studie som möjligt så tog vi bort aspekten om 

andraspråkselevers språkutveckling och estetik.   
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6. Avslutning 

Vi inledde denna studie med nyfikenhet och ett stort intresse för estetik. Genom att belysa 

estetiken i de olika verksamheterna har vi fått en större förståelse för hur praktiken fungerar 

vilket har varit otroligt betydelsefullt. Vårt intresse har förstärkts och vi har fått ta del av 

fantastisk information som kommer att hjälpa oss i framtiden. Vi menar att vår studie har 

bidragit till att belysa estetiken i förskola och skola. Vi har berört en del i forskningen men 

menar att detta område är något som behöver utforskas mer. Vi hoppas att det vi har kommit 

fram till kan bidra till forskning i framtiden om estetiska uttrycksformer och dess betydelse. 

Utifrån de observationer, samtal och intervjuer vi genomfört tycker vi att vi har fått svar på de 

tre forskningsfrågor vi hade i början av denna studie. Dessa var; Hur används estetiska 

uttrycksformer hos de observerade lärarna? Hur resonerar barn/elever och lärare kring 

estetikens användning som ett inlärningsredskap i förskolan och skolan? Hur resonerar lärare 

kring estetikens användning som ett redskap för utveckling, språkutveckling och lärande?  

Läroplanerna för förskola och skola tar upp att lärare ska ta hänsyn till varje enskild individs 

erfarenheter och behov samt att barn och eleverna ska få uppleva olika uttrycksmedel i 

aktiviteter och undervisningen vilket vi efter våra observationer håller med om att det görs ute 

i praktiken.  Samtliga lärare och även vi efter denna studie tycker att det finns många fördelar 

med estetiska uttrycksformer. Denna tanke har utvecklats under arbetets gång och vi är efter 

denna studie överrens om att estetiska uttrycksformer är ett bra arbetssätt att använda sig av. 

Vi anser, i enlighet med den forskning som vi har tagit del av men också de svar vi fått från 

intervjuerna med lärarna att de resonerar kring att estetiska uttrycksformer har en stor del i 

barns utveckling, lärande och språkutveckling samt att den också ses som något väldigt 

positivt och ett lustfyllt sätt att lära. Detta av både barn/elever och lärare.  

I denna studie har vi dels sett att estetiska uttrycksformer skapar koncentration, mod, glädje, 

lust, och självförtroende samt ger möjlighet att få vara delaktig i en social gemenskap och ger 

minnesvärda upplevelser. Men vi har också fått ta del av informanters tankar som anser att 

estetiken bidrar till mycket, speciellt till lärande och utveckling av språket på ett lustfyllt sätt. 

Resultatet visar på att om det finns intresse för estetik finns också kunskapen att arbeta med 

det. Det personliga intresset hos både lärare och barn/elever är grundläggande om estetik ska 

få en plats i verksamheten. Utifrån vårt resultat ser vi att det finns vilja och ambition att arbeta 

med estetiska uttrycksformer hos samtliga informanter. Resultatet visar dock att det finns 

olika erfarenheter och tankar kring detta arbete. Utifrån de samtal, observationer och 
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intervjuer vi haft kan vi konstatera att estetiken har en betydelsefull plats i praktiken och vi 

kan dra en slutsats att estetiska uttrycksformer så som musik, drama och bild är ett lustfyllt 

sätt att lära som används flitigt av lärare och barn/elever i förskola och skola.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som studerar vår sista termin på Lärarprogrammet vid Mälardalens 

högskola. Vi skriver nu vårt examensarbete och skulle väldigt gärna vilja observera en av dina 

aktiviteter/lektioner samt intervjua dig. Syftet med vårt examensarbete är att vi vill belysa 

estetiska läroprocesser i förskola och skola. Det är betydelsefullt för oss att få ta del av dina 

erfarenheter och tankar kring estetik i förskolan och skolan. Dina tankar och erfarenheter 

kommer att vara en av de grundläggande faktorerna i vår studie. 

Vi har planerat att observera och intervjua sex lärare som arbetar i förskolan samt 

grundskolans tidigare år. Vårt urval av lärare är att vi inte innan bestämt vilka lärare vi vill 

ska delta utan de som vill delta får göra det. Detta för att vi vill ha olika erfarenheter och 

tankar kring vårt ämne. Vi är övertygade om att dina tankar och erfarenheter kommer att bidra 

till vår undersökning på ett bra sätt. Vårt tillvägagångssätt är att en av oss sitter med och 

observerar lärandesituationen under en aktivitet/lektion där estetiken används samt att vi följer 

upp observationen med en intervju som beräknas ta cirka 60 minuter. Vi kommer att spela in 

intervjuerna med hjälp av ljudfil i form av röstmemon. Dessa ljudfiler kommer att raderas 

efter transkribering. Det resultat vi får av vår undersökning i form av vår uppsats får du gärna 

ta del av om så önskas. 

Ditt deltagande innebär total anonymitet och det är helt frivilligt. Du har rätten att när som 

helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan att det får några negativa 

konsekvenser för dig. De som kommer att ta del av informationen som framkommer i 

undersökningen är vi två lärarstudenter samt vår handledare Katrin Wennerström. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion kommer att läggas ut på databasen Diva.  

Vi som är ansvariga är: 

Emmelie Båhlström. Tel nr: 0768836712. Email: ebm11001@student.mdh.se 

Nicole Nordin. Tel nr: 0765674557. Email: nnn11001@student.mdh. se 

Katrin Wennerström. Email: katrin.wennerstrom@mdh.se (handledare) 

Med Vänliga Hälsningar Emmelie och Nicole 
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Frågor i barn och elevsamtal 

Vad tycker du är roligast i skolan? 

Hur lär du dig bäst? 

Tycker du om att rita/måla, sjunga, dansa och spela drama? 

Får ni rita/måla, sjunga, dansa och spela drama i förskolan eller skolan? 

Vad är det roligaste med att få rita/måla, sjunga, dansa och spela drama? 

Finns det något som är tråkigt med att rita/måla, sjunga, dansa och spela drama? 
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Bilaga 2 – Observationsscheman 

Datum: Tid: Situation: Personer: 

 

  

Kategori: Person: Beskrivning: Vad sägs? Vad händer? 

 

 

 

 

 

Engagemang 

 

 

 

 

 

 

 

Nyfikenhet 
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Vad händer: 

Moment 1 

Moment 2 

osv 

Samlingen/lektionens syfte   

Barnens engagemang 

Moment 1 

Moment 2 

osv 

  

Högt Lågt 

Barnens nyfikenhet 

Moment 1 

Moment 2 

Högt Lågt 

  

Lärarens engagemang 

Moment 1 

Moment 2 

osv 

Hög Låg 

  

Lärarens nyfikenhet 

Moment 1 

Moment 2 

osv 

Positiv Avvaktande 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 

Hur tänker du kring vad estetik är och vad innebär det för dig? 

Kan du berätta hur undervisningen/den pedagogiska verksamheten ser ut idag jämfört med för 

10 år sedan? 

Kan du berätta om hur barns estetiska förmåga utvecklas i förskolan och skolan?  

Använder/arbetar du med estetik i din barngrupp/klass?  

Vilka eventuella hinder finns det för att arbeta med estetik i undervisningen? 

Hur tänker du kring estetiken som ett redskap för barns utveckling och lärande?  

– Vad lär sig barn genom estetik? 

Hur tänker du kring estetik och inkludering? 

Hur tänker du kring estetik och språkutveckling? 

Hur tänker du kring att arbeta med estetik för att gynna språkutvecklingen hos 

andraspråkselever? 

 

 

 


