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Syftet med föreliggande studie var att undersöka förskollärares syn på det fria 
skapandet, estetiska uttrycksformer som mål, som förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) ger uttryck för ska ingå i verksamheten. Vår uppfattning var 
att förskollärare använder sig av estetiska uttrycksformer som medel i större 
utsträckning än som mål och vi tror att detta kan bero på deras erfarenheter 
kring och deras inställning till estetiska uttrycksformer. Med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer ville vi se vad åtta förskollärare hade för 
erfarenhet kring och inställning till fritt skapande i förskolan. Studien visade att 
förskollärarna använder sig av estetiska uttrycksformer som medel i större 
utsträckning än som mål. Vi kom även fram till att förskollärares erfarenheter 
av och inställning kring estetiska uttrycksformer kan vara avgörande för hur 
verksamheten blir utformad inom de estetiska uttrycksformerna. 
_______________________________________________________
Nyckelord: Fritt skapande, estetiska uttrycksformer, förskola, förskollärare. 
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1 Inledning 

Vi har uppmärksammat att användandet av estetiska uttrycksformer i förskolan 
oftare är styrda aktiviteter än fritt skapande. Vi tycker oss ha sett att förskolans 
verksamhet inte använder sig av fritt skapande inom de estetiska uttrycksformerna 
som mål i den utsträckning läroplanen framhåller. Det står i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2o10) att verksamheten ska använda estetiska uttrycksformer både som 
mål och som medel. Tidigare forskning visar att barn gynnas av estetiska 
uttrycksformer i en variation av dessa. Genom egna erfarenheter och studier samt 
tidigare forskning har vi intresserat oss för hur skapande inom de estetiska 
uttrycksformerna tillämpas i förskolans verksamhet. Vi har uppmärksammat att 
förskollärare oftare använder sig av estetiska uttrycksformer som medel för annat 
lärande istället för som ett mål i sig. Vi har i vår pilotstudie kommit fram till att 
förskollärares syn på och förhållningssätt har betydelse för hur estetiska 
uttrycksformer används. Därför kan en studie om detta vara av vikt för att 
uppmärksamma hur förskollärare värdesätter fritt skapande, och i och med det 
präglar verksamhetens innehåll.  
 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares syn på det fria 
skapandet, estetiska uttrycksformer som mål, som förskolans läroplan (Skolverket, 
2010) ger uttryck för ska ingå i verksamheten. Vår uppfattning är att förskollärare 
använder sig av estetiska uttrycksformer som medel i större utsträckning än som mål 
och vi tror att detta kan bero på deras erfarenheter kring och deras inställning till 
estetiska uttrycksformer.  
 
Forskningsfrågor: 

• Vilka inställningar har förskollärare till skapande inom de estetiska 
uttrycksformerna i förskolan?  

• På vilket sätt uppger förskollärare att de använder sig av estetiska 
uttrycksformer i verksamheten? Är det främst som mål eller som medel eller 
båda delarna? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2, bakgrund, skriver vi om olika begrepp som vi förtydligar. Vi delger 
historia kring estetiska uttrycksformer och hur de är relaterade till förskolan. Sedan 
följer ett förtydligande kring vår syn på estetiska uttrycksformer utifrån medel 
respektive mål. Vi har även en rubrik kring användandet av estetiska uttrycksformer 
som kommunikation, samt en om förskollärares roll. Sist redogör vi för vårt 
teoretiska perspektiv som vi utgår från i vår studie. 
 
Kapitel 3, metod, innehåller vilken metod vi använt oss av för att samla in data och 
hur vi tolkar den. Vi förklarar vilket urval vi har och vilka etiska regler vi förhåller oss 
till, samt studiens giltighet och tillförlitlighet. 
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I kapitel 4, resultat, presenteras studiens informanter och resultatet. Kapitlet 
innehåller även vår tolkning av resultatet och sammanfattningen av vårt resultat. 
 
I kapitel 5, diskussion, skriver vi om vilken metod vi använt oss av. Likaså vår 
diskussion av resultatet, vår slutats av studien, förslag på fortsatt forskning samt 
undersökningens betydelse för förskolläraryrket. 
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2  Bakgrund 

Under 2.1 Begrepp och definitioner förtydligar vi de begrepp som används i studien. 
Under 2.2 Introduktion kring de estetiska uttrycksformerna och dess 
intåg i förskolan skriver vi om estetiska uttrycksformers historia. 2.3 Estetiska 
uttrycksformer i förskolan innehåller hur estetiska uttrycksformer är relaterade 
till förskolan. Under 2.4 Estetiska uttrycksformer som medel, 2.5 Estetiska 
uttrycksformer som mål, 2.6 Estetiska uttrycksformer som 
kommunikation och 2.7 Förskollärares roll tydliggör vi hur estetiska 
uttrycksformer kan användas i förskola. Under 2.8 Teoretiskt perspektiv redogör 
vi vårt teoretiska perspektiv som vi utgår från i vår studie. 

2.1 Begrepp och definitioner 

I uppsatsen kommer vi att använda oss av begreppet estetiska uttrycksformer, där vi 
innefattar uttryck så som bild, form, dans, musik och drama. I förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) står det att barnen ska få utveckla sin skapande förmåga inom 
dessa uttrycksformer, både som mål och som medel.  
 
Genom att använda de estetiska uttrycksformerna som medel menar vi, liksom 
Dahlbeck och Persson (2010), att lära sig andra saker med hjälp av till exempel dans 
eller musik. Bale (2009) skriver att barnen med hjälp av de estetiska 
uttrycksformerna kan lära sig matematik på ett praktiskt sätt, med hela kroppen. 
Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011) 
skriver att barnen ska kunna bearbeta upplevda saker och utveckla tankar och idéer. 
Det handlar om att lära sig andra saker med hjälp av de estetiska uttrycksformerna.  
 
Att använda de estetiska uttrycksformerna som mål definierar vi så som Pramling 
Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011) förklarar. 
De menar att barnen ska få utveckla sina uttrycksförmågor. De ska ges tillfällen att 
förfina de förmågorna för att sedan kunna använda de estetiska uttrycksformerna för 
att skapa något nytt inifrån sig själva.  
 
Med fritt skapande menar vi att barnen ska få skapa utifrån sina egna idéer. 
Dahlbeck och Persson (2010) skriver att det fria skapandet sker när barn får skapa 
utan någon tanke bakom det, att barnen får uttrycka något nytt. Vi menar att 
använda fritt skapande innebär samma som att använda estetiska uttrycksformer 
som mål.  
 
Bjørkvold (2005) beskriver begreppet musisk som något som finns inne i varje 
människa, som vi föds med. Det handlar inte om att kunna spela eller sjunga ”fint”, 
att vara musikalisk, utan det handlar om att vi kan uttrycka oss genom rörelse, rytm 
och kreativitet med mera.   
 
Rasmussen och Erberth (2008) skriver om ordet kreativitet som kommer från det 
latinska creo som betyder skapa. Kreativitet handlar om nyskapande och kan 
innehålla allt från konstnärliga produkter till om hur barnet själv upplever omvärlden 
och sig själv. 
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Vygotskij (2013) skriver att vi i vardagstal kallar fantasi sådant vi inte kan uppnå eller 
sådant som inte finns i verkligheten. Egentligen är fantasin grunden till all kreativ 
process. Allt som mänskligheten skapat inom alla områden har uppkommit genom 
fantasin. Fantasin är en reproduktion av erfarenheter som sammankopplas och 
reproduceras till nytt skapande.  
 
Hur man kan se lärande på ett holistiskt sätt förklarar McNaughton (2010) i sin 
rapport. Det handlar om att ha en helhetssyn på lärande där barnen får uppleva att 
allt de lär sig har ett samband. 

2.2 Introduktion kring de estetiska uttrycksformerna och dess 
intåg i förskolan 

Thorgersen (2006) skriver att redan på 1700-talet började man tala om estetiska 
uttrycksformer och de användes inom filosofin och fokus har legat både på mål och 
på medel. Thorgersen skriver vidare att Baumgarten pratade om att estetiska 
uttrycksformer användes som medel för att uppleva världen på ett annat sätt än med 
hjälp av intellektet. Under samma tid förespråkade filosofen Immanuel Kant en 
annan syn, där han mer inriktar sig på en ”god smak” och skönheten i konsten. Där 
var det mest överklassen som fick ta del av de estetiska uttrycksformerna skriver 
Thorgersen. Under 1900-talet ville Dewey återinföra de estetiska uttrycksformerna i 
vardagen och även att de skulle innefatta alla människor, skriver han. Bale (2009) 
beskriver Deweys syn på estetiska uttrycksformer med att de bidrog till lärande 
genom att uppleva, påverkas och reflektera över sina erfarenheter. Lärandet handlar 
om upplevelsen och skapande. Thorgersen (2006) menar att Dewey, till skillnad från 
Kant som begränsade de estetiska uttrycksformerna till endast det sköna, ville att 
estetiken skulle kunna innefatta alla sinnliga upplevelser och att upplevelsen var 
målet. I och med det fick alla möjlighet att uppleva de estetiska uttrycksformerna och 
inte bara överklassen, fortsätter han. 

2.3 Estetiska uttrycksformer i förskolan 

Under 1800-talet tog Fröbel med sig tankar om estetiska uttrycksformer till den 
svenska förskolan, enligt Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling 
och Wallerstedt (2011). De skriver att Fröbel hade en syn på sinneserfarenheter som 
den största vägen till kunskap för barn. De upptäcker världen genom att känna, lukta, 
se, höra och smaka. Genom att använda kroppen och dess sinnen för att uppleva 
världen och reflektera över erfarenheterna är att lära, anser de. Thorgersen (2006) 
skriver att när ordet estetisk eller estetiska uttrycksformer används inom förskola 
och skola handlar det ofta om ämnen som musik, bild, slöjd, drama och dans. 
 
I förskolans styrdokument har estetiska uttrycksformer en given plats, skriver 
Thorgersen (2006). Han menar att trots den givna platsen i läroplanen tolkas de 
estetiska uttrycksformernas innebörd och användning olika bland de som ska arbeta 
utifrån den. Pramling Samuelsson m.fl. (2011) menar att det finns olika syn på 
lärande inom förskolans verksamhet som kan göra att skapande tolkas på olika sätt. 
Det ena sättet att se på lärande handlar om att förmedla något som redan finns, att 
efterlikna något. Till exempel om en förskollärare lär barn en färdigkomponerad 
sång, då förmedlar de befintlig kunskap. Det andra sättet att se på lärande genererar i 
att barnen får skapa fritt och i och med det skapar de ny kunskap.  
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Karlsson Häikiö (2012) beskriver hur det historiskt har skiljts på estetiska ämnen och 
vetenskapliga ämnen. På grund av det har de praktiska och estetiska ämnena inte fått 
lika hög status då vetenskapen ansågs viktigare. Därför har lärande kommit bort från 
de estetiska ämnena men det är egentligen så att de hör ihop. Lärande och kunskaper 
behöver en variation av intryck för att fastna inom oss. Där kan förskolan använda sig 
av de estetiska uttrycksformerna. McNaughton (2010) skriver i sin rapport att 
förskolan gynnas av att tänka holistiskt, att sammanlänka praktiska och estetiska 
ämnesområden. I större utsträckning finner barnen då ett meningsskapande i allt de 
lär sig och hur tillvaron fungerar. Hon menar att estetiska uttrycksformer har en 
betydande roll i det arbetet. Genom att använda sig av dem i verksamheten går det att 
sammanlänka läroplanens alla mål. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det 
att:  

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens 
och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-och 
kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet (s.7). 

Bjørkvold (2005) och Wiklund (2001) skriver att ett barn redan i sin mammas mage 
känner hennes rytm i rörelserna och i hennes röst. Ljuden runt omkring ger barnet 
en uppfattning av världen genom sinnesintryck och känslor. Barn får redan som 
foster en grundläggande musisk utveckling. Genom att de hör mammans röst, 
hjärtslag och känner hennes rörelser bygger barnet upp en förståelse för rytm, rörelse 
och ljud. De menar att när barnet föds finns en naturlig känsla för estetiska 
uttrycksformer som kommer till tröst när mamman inte alltid finns där. Wiklund 
(2001) skriver att barn kan använda sig av sitt skapande för att bearbeta det trauma 
som barnet går igenom när denne inser att mamma och pappa inte alltid kommer att 
vara vid dennes sida. Hon menar att de estetiska uttrycksformerna hjälper barnet att 
frigöra sig självt och hitta sin identitet, framförallt i förskolan då det ofta är barnets 
första tid separerat från dennes föräldrar. Bjørkvold (2005) är inne på samma spår 
och skriver om att ett utökat användande av estetiska uttrycksformer i förskolan 
skulle gynna barnen. I andra delar av världen är det en naturlig del att utgå från ett 
holistiskt synsätt, ett helhetsperspektiv, på lärande och utveckling, menar han. Han 
berättar att till exempel i vissa delar av Afrika ingår sång och musik i vardagen på ett 
naturligare sätt än i västvärlden. De befinner sig i de estetiska uttrycksformerna i 
större utsträckning. Han skriver att utveckling och lärande tillsammans med estetiska 
uttrycksformer bildar en naturlig helhet som fördjupar kunskaper och insikter. 
Bjørkvold menar att den svenska förskolan med fördel skulle kunna inspireras av 
denna livsstil. 

2.4 Estetiska uttrycksformer som medel 

De estetiska uttrycksformerna är ett bra medel för att utveckla barnens samlärande 
och samarbete, anser Karlsson Häikiö (2012). Hon skriver att det kan handla om att 
dela erfarenheter som ger en bredare bild av världen och ett samarbete som 
tillsammans med förståelsen för att vi alla är olika ger en demokratisk utveckling. 
Lindahl (2002) skriver om problemlösning i förskolan. Med hjälp av de estetiska 
uttrycksformerna kan barnen testa olika problem och tankar de har tillsammans med 
varandra. Hon anser att estetiska uttrycksformer och skapande är en viktig del i 
förskolans verksamhet när det handlar om utveckling och lärande på ett lustfullt sätt. 
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Musik, rytm och rörelse utvecklar språket, anser Ehrlin (2012). Hon skriver i sin 
studie att genom musik- och rörelseövningar utvecklas en rytm som språket bygger 
på och då stimuleras språkutvecklingen. Hon menar att det även krävs ett mod att 
våga tala och genom att barnen får utföra dessa övningar och använda sina röster 
vänjer de sig vid att använda sig av det talade språket. Barnen bygger även upp en 
glädje och ett självförtroende som behövs för att utveckla språket till fullo genom att 
de använder sig av både språket och kroppen. Hon poängterar att det är att göra 
dessa övningar tillsammans med andra barn och vuxna som modet, självförtroendet 
och glädjen utökas. 
 
Steingrímsdóttir (2006) skriver att Dewey menade att all intelligent aktivitet behöver 
en estetisk aspekt. Den behövs för att kunna definiera upplevelsen av något nytt. 
Steingrímsdóttir menar att hennes sätt att arbeta med aktivt lärande med estetisk 
prägel har samma tanke som Dewey hade. Med hjälp av estetiska uttrycksformer kan 
barn fördjupa och medvetandegöra sitt eget lärande. Hon framhåller att genom att de 
får presentera ett lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer ökar de sitt eget 
vetande. Barnen utvecklar även sig själva genom arbetet med de estetiska 
uttrycksformerna och tack vare det fastnar lärandet även på ett djupt personligt plan. 
Även Rasmussen och Erberth (2008) skriver om att arbeta med estetiska 
uttrycksformer som ett medel för att stärka sig själva och sitt lärande. De anser att 
drama bidrar till att stärka barnens identitet och självförtroende. Även Acar (2015) 
anser att estetiska uttrycksformer gynnar barnen i deras sociala förmåga, deras 
personliga utveckling och för att kunna se sin fulla potential. Barnen utvecklar sin 
kreativitet och fantasi samtidigt som de får möjlighet att lära sig att samarbeta, följa 
instruktioner och lösa problem, skriver Acar (2015). Genom improvisation och 
fantasi lär sig barnen att använda sig av alla sina sinnen för att interagera med 
varandra och i och med det stärka sin identitet i gruppen. Rasmussen och Erberth 
illustrerar med ett kinesiskt ordspråk: 

Det jag hör glömmer jag 
Det jag ser kommer jag ihåg 
Det jag gör förstår jag (s.127).  

Häikiö (2007) betonar de estetiska lärprocessernas betydelse i förskolan. Till exempel 
beskriver hon en resa där barn fick fotografera och sedan återberätta vad de hade 
upplevt. De fick även rita en slags minnesbild av sina upplevelser. De återspeglade 
händelsen mer detaljrikt i teckningarna än i de muntliga berättelserna. Hon menar 
att det kan vara ett sätt för barn, som ännu inte kan hantera språket på samma nivå 
som deras tankar vill förmedla, att uttrycka sig. Dahlbeck och Persson (2010) och 
Karlsson Häikiö (2012) skriver att återberättande av upplevelser med hjälp av 
estetiska uttrycksformer kan ge barnen en hjälp i att fördjupa kunskaper och att 
förmedla dem. Dahlbeck och Persson ger förslag på att barnen kan få gå på promenad 
för att upptäcka specifika saker för att sedan få skapa något för att visa hur de har 
upplevt och tolkat det. 

2.5 Estetiska uttrycksformer som mål 

Det fria skapandet, att arbeta med de estetiska uttrycksformerna som mål, anser 
Vygotskij (2013) som mycket viktigt. Han beskriver bland annat vikten av det fria 
bildskapandet hos barn och ungdomar. Färgerna, linjerna, känslan och tankarna som 
bildskapande medför vidgar synen och en sinnlig upplevelse uppstår som inte går att 
få på något annat sätt. Vygotskij menar också att kreativiteten och fantasin inte bara 
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är viktig när det gäller att skapa konst utan den är minst lika värdefull för 
vetenskapen och dess upptäckter. Fantasin och kreativiteten tas inte på fullt så stort 
allvar som den är berättigad till. Utan fritt skapande, kreativitet och fantasi skulle det 
varken finnas geologi, fysik eller astronomi, skriver Vygotskij. Acar (2015) menar att 
skapande möjliggör ett friare tänk med en tillåtande miljö, utan rätt och fel, där 
barnen får uttrycka sig. Skapande bidrar även till att barnen kan hitta nya lösningar. 
 
Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011) 
förklarar att man kan arbeta med barns upptäckande av det okända och hur man kan 
tänka på olika sätt. Genom att barnen får upptäcka att det går att tänka på olika sätt 
blir barnen mer kreativa. De menar att det här är ett sätt att arbeta med de estetiska 
uttrycksformerna som mål. När barnen får upp ögonen för att det går att tänka och 
uppfinna nya saker som inte redan finns lär de sig att skapa fritt utifrån dem själva. 
Här är det inte kunskaper som är målet utan det viktiga är att bli en kreativ 
människa. Pramling Samuelsson m.fl. ger ett exempel på hur man kan arbeta med 
detta. Genom att utgå från en känsla och arbeta med den i olika estetiska 
uttrycksformer upptäcker barnen att det finns olika möjligheter att uttrycka sig och 
skapa fritt på många varierande sätt. I och med det lär de sig att de kan uttrycka sig i 
andra områden än bara lek, som är deras naturliga uttrycksform.  
 
Bjørkvold (2005)  menar att genom barnens fria lek utvecklar de sin musiska förmåga 
och med hjälp av estetiska uttrycksformer kan de utveckla dessa förmågor ytterligare. 
Rasmussen och Erberth (2008) beskriver leken som en kreativ och skapande process 
tack vare att leken grundar sig i fantasin. De skriver vidare att kreativiteten kan 
användas till att hitta nytt skapande inom barnen, som de kan ta vara på och förvalta. 
Denna skapande process tillsammans med estetiska uttrycksformer engagerar hela 
människan och intellektet och då utvecklas en sinnlig intelligens. Det sinnliga 
intellektet kan användas för idéer till uttryck inom estetiska uttrycksformer. För att 
kunna förvalta idéerna måste man öva upp sinnena och lära sig använda dem och 
träna sig i tekniken/hantverket inom de olika estetiska uttrycksformerna.  
 
Tivenius (2005) skriver att beroende på hur man ser på vad estetiska uttrycksformer, 
i hans fall musik, ska vara bra för ger olika utgångspunkter. Han anser att om målet 
är att ett barn ska lära sig en befintlig låt finns det inget eget skapande i proceduren 
utan det är mer som ett medel att använda sig av i pedagogiska syften. Om det istället 
handlar om att barnen ska få uppleva estetiken med sina sinnen och leka fritt i 
musikens värld skapas ett mål. Han skriver att oavsett hur man använder sig av 
musiken så ger den ett likvärdigt estetiskt resultat, dock resulterar detta i att 
musikerna blir mer spontana om de får leka mer fritt med musiken. I och med detta 
kan frågan ställas om vad som är viktigast, musiken eller barnet? Han menar att det 
handlar om att kunna kombinera dessa delar för att hantverket och färdigheterna ska 
kunna övas upp med hjälp av befintlig musik för att kunna vara spontan i sitt 
estetiska uttryck. 

2.6 Estetiska uttrycksformer som kommunikation 

Dahlbeck och Persson (2010) menar att estetiska uttrycksformer kan vara ett sätt att 
kommunicera. De skriver att människan alltid har använt sig av det för att 
kommunicera med varandra och för att förmedla saker. Det är genom våra sinnen 
som vi lär oss, och att det är genom bilder och texter vi får reda på saker om oss 
själva. Det står i förskolans läroplan (Skolverket, 2010): 
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Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som 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 ingriper också att 
forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i 
förskolan användas såväl i skapandeprocesser som i tillämpning (s.7).  

Fokus i samhället ligger på att kunna skriva, läsa och räkna medan de estetiska 
ämnena hamnar i skymundan, anser Bjørkvold (2005). Han funderar kring varför 
inte musik prioriteras när det hjälper vissa barn som har svårt att prata, att de genom 
sången kan göra sig förstådda och kunna kommunicera med andra barn. Vesterlund 
(2003) är språkpedagog och skriver att hon arbetar med musik som hjälpmedel bland 
barn med annat modersmål än svenska. Hon menar att det talade språket endast är 
en del i en kommunikation mellan människor. Musiken är ett språk i sig där känslor 
och budskap kan förmedlas mellan människor från olika etniska grupper och 
kulturer. Vesterlund skriver: 

Musik skapar glädje och dans 
Glädje och dans skapar rörelse 
Rörelse skapar koordination 
Koordination skapar förståelse 
Förståelse skapar ord 
Ord skapar mening 
Meningar skapar ett språk (s.8). 

Lindahl (2002) skriver i sin avhandling om förskollärare som med hjälp av det barnet 
skapar i bild och form ger ett underlag för samtal. Genom att utgå från barnens 
tankar ges en bra grund i utvecklings- och lärandearbetet. Hon menar att det infinner 
sig en kommunikation mellan barn och förskollärare som leder till lärande. 
Förskollärare kan med hjälp av denna kommunikation med barnen få ut vad de 
tänker och var de befinner sig i sin utveckling. De kan sedan utveckla aktiviteter eller 
lärandesituationer som är anpassade efter barnens intressen och utvecklingsnivå. 
Åberg och Lenz Taguchi (2011) skriver om hur förskollärare kan ta vara på det barnen 
skapar för att synliggöra deras egna lärprocesser. Genom att arbeta med ett projekt 
en längre period, till exempel en kråkas utseende, kan barnen utveckla sina 
kunskaper. De skriver om ”kråkprojektet” där barnen fick fördjupa sig i att avbilda en 
kråka. När personalen märkte att barnen började tappa intresset fördjupade de 
uppgiften genom att de fick avbilda en ny vinkel av kråkan. Genom att hålla barnens 
intresse öppet fördjupas deras kunskaper. De förbättrar sina färdigheter i hantverket 
tecknande och de får möjlighet att själva se sin lärprocess. Att tillsammans med 
barnen sitta ner och titta på bilderna, att barnen ser sin egen utveckling, gör dem 
medvetna om att de har lärt sig något och utvecklats. Det ger även personalen en 
möjlighet att lyssna på vad barnen har att säga och ta del av deras tankar. Genom 
barnens tankar och den kommunikation som uppstår mellan barnen och 
förskollärarna ges tillfällen att låta barnen påverka verksamheten på riktigt. Även 
Acar (2015) anser att skapande är bra för att kunna kommunicera med varandra och 
för att skapa motivation. 

2.7 Förskollärares roll  

Vygotskij (2013) menar att det tyvärr är mycket vanligt att intresset av bildskapande i 
tonåren försvinner för dem som inte har någon tillgång till vidareutveckling i hemmet 
eller har talang i ämnet. Han skriver att när barns utvecklade fantasi inte längre kan 
avbildas på papper förlorar de intresset. Barnens teknik för hantverket måste få 
utvecklas i samspel med fantasin för det är viktigt för individens utveckling att få ge 
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uttryck och utveckla sin fantasi. Förskollärare har en stor betydelse i att stimulera 
barns fantasi som hjälper barnen att orientera sig in i vuxenvärlden och bli egna 
individer.  
 
Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) menar att 
förskollärare ger uttryck för att de tycker det är lättare att använda sig av estetiska 
uttrycksformer som medel istället för som mål. De skriver att många pedagoger är 
hämmade att prova estetiska uttrycksformer eftersom de inte känner sig bekväma i 
dem. Bjørkvold (2005) och Ehrlin (2012) skriver att många förskollärare är osäkra 
kring sin egen förmåga inför musik och sång. Dessa förskollärare tror att det måste 
låta fint och känner att det finns rätt och fel i hur musik och sång ska utföras. Ehrlin 
(2012) skriver vidare att om attityden kring hur det ska låta kunde förändras till att 
bli mer lättsam skulle fler förskollärare känna att de duger. Detta kan annars, i värsta 
fall, leda till att all musikaktivitet försvinner i förskolan. Det kan även bli så att 
barnens attityd påverkas, anser Bendroth Karlsson (1998). Hon menar att det finns 
en fara i att förskollärare utstrålar en osäkerhet kring estetiska uttrycksformer. Det 
som kan hända då är att barnen kan ta fasta på det och känna att det de gör inte 
duger. Det ska vara en lustfylld och prestigelös känsla inom estetiska uttrycksformer 
för att kunna skapa fritt. Levin (2012) anser även hon att hon upplevt en osäkerhet 
kring förskollärares tro på sin egen förmåga kring konst och fritt skapande. 
Förskollärarna säger saker som att de inte är konstnärligt lagda och så vidare. 
Samtidigt berättar de om andra estetiska uttrycksformer de anser sig behärska så 
som bilderböckers upplevelse eller skrivandets kreativitet. 
 
Bendroth Karlsson (1998) menar att den vuxne har en viktig roll i barnens kreativa 
processer. Hon skriver om en undersökning där några elevers kreativa planering och 
samspel kring en pjäs fungerade som bäst utan lärarens inverkan. Det är viktigt att 
barnens kreativa processer stimuleras och inte hindras av den vuxne. Bendroth 
Karlsson beskriver lärarens påverkan genom förslag och ramar som begränsar 
elevernas fantasi och det fria skapandet. Eleverna kände att de var tvungna att fråga 
läraren innan nästa steg genomfördes innan de ens testat sina egna idéer. Hon menar 
att barnen måste få fritt spelrum i sin kreativa process och få möjlighet att skapa 
själva helt fritt, utan detaljstyrning från en vuxen. Först då får barnen en estetisk 
erfarenhet. Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och 
Wallerstedt (2011) fortsätter på samma spår. De anser att barn har en egen drivkraft 
att skapa fritt som måste beaktas. Pramling Samuelsson m.fl. skriver att kreativitet 
och fritt skapande hör ihop med lek och lärande. Det finns studier som visar att barn 
föds med en drivkraft att skapa, till exempel när de spontant sjunger, dansar, tecknar, 
berättar sagor och skapar lekvärldar. Författarna berättar vidare att empiriska studier 
visar att barn lär och inspireras av varandra i sitt skapande. Barnen utmanar 
varandra men de kritiserar även varandra och det bidrar till att barnen utvecklas och 
lär sig nya saker. Pramling Samuelsson m.fl. funderar kring om förskollärare är 
medvetna om barnens egna fria skapande och om de tar tillvara på deras naturligt 
kreativa drivkraft i verksamheten.  
 
Även om det är tradition att arbeta med estetiska uttrycksformer inom förskolan 
märker Bendroth Karlsson (1998) att förskollärare ger uttryck för att de inte gör som 
de säger att de gör när det gäller det fria skapandet. Förskollärare säger att barnen får 
skapa fritt men ändå har de en förväntan på att resultatet ska bli på ett visst sätt eller 
så styr de barnens skapande åt ett specifikt håll. Bendroth Karlsson förklarar att 
förskollärarna tycker att de är öppna för barnens idéer i det fria skapandet, men ändå 
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kan det vara så att de styr aktiviteterna så att de anpassas efter det temaarbeten som 
finns. Vesterlund (2003) menar att när man arbetar med musik med barn måste man 
vara vaksam under processen. Att ta vara på barnens idéer och fantasi kan leda till 
nya skapelser. Barnen utvecklas i sin takt och att vara vaksam över var de befinner sig 
kan utveckla dem mer än att strikt följa en planerad aktivitet. Som förskollärare gäller 
det att vara snabbtänkt och hitta arbetssätt som passar för stunden, planeringen inför 
en aktivitet behöver inte vara till fullo planerad innan, anser Vesterlund. Hon tror att 
på grund av den rutinbundna verksamheten i förskolan kan det vara svårt att 
utforska nya skapelser med barnen. Det viktigaste är att ha roligt tillsammans och det 
är då musiken blir som mest kreativ. 
 
Wiklund (2001) skriver om sina erfarenheter av att pedagogisera stunder som 
innehåller estetiska uttrycksformer. Hon menar att det är svårt att undervisa i 
estetiska uttrycksformer om du själv inte infinner dig i rörelsen eller går djupt in i 
musiken. Hon anser att barn har lärt henne att vara i nuet och bejaka det som händer 
just här och nu. Hur gör barnen när de rör sig till musik, sjunger, ritar eller berättar? 
Genom att vara där med barnen kan förskolläraren stärka och inspirera barnen 
vidare i det de redan gör, menar hon. Barn har en egen drift och glädje i att utvecklas 
och lära sig nya saker. Genom att vara i nuet och se vad barnen verkligen gör och vill 
är viktigt för att glädjen i att utvecklas och lära sig ska stanna kvar hos dem.  
 
För att förskollärare ska kunna förmedla estetiska uttrycksformer kan det behövas 
fortbildning, enligt Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008). De 
skriver att det inte prioriteras i förskolan. Det är mycket som förskollärare förväntas 
kunna och göra för att barnen ska utvecklas inom de estetiska uttrycksformerna. 
Osäkerheten som förskollärare ofta uttrycker kring dessa områden kan minska 
genom mer kunskap anser de. Även Ehrlin (2015) lyfter detta och skriver att det finns 
ett bristande musikintresse hos förskollärare. Hon är rädd att musik inte prioriteras 
på förskolan och menar att musik är ett ämne som många förskollärare känner sig 
osäkra kring. De behöver då stöd för att våga utvecklas och för att få ett bättre 
självförtroende inom musiken. Genom att gå kurser i sång och musik, får 
förskollärare se att de har de kompetenser som behövs för att använda sig av det i 
förskolan. Ehrlin skriver att förskollärare utvecklas tillsammans med barnen i 
stunder med musik. Hon anser även att förskolechefens inställning till estetiska 
uttrycksformer har en stor betydelse. Förskolechefens engagemang och prioriteringar 
sprider sig till personalen i förskolan. Enligt Ehrlin (2015) skiljer sig dagens 
förskollärarutbildning mot den som fanns på 1900-talet. Under 1900-talet var musik 
en viktig del av förskollärarutbildningen, men idag läggs inte någon stor vikt vid 
musiken i utbildningen. Enligt Ehrlins studie behöver förskollärarutbildningar 
innefatta mer musik för att få förskollärarna att våga använda sig av den i 
verksamheten.  

2.8 Teoretiskt perspektiv 

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011) 
beskriver utvecklingspedagogiken som vi utgår från i vår undersökning. Det 
teoretiska perspektivet handlar om att lärarens sätt att hantera en lärandesituation 
har en stor betydelse. De skriver att förskollärarens skapande av förutsättningar för 
lärande har en central roll i utvecklingspedagogiken. Här är vad barnen ska lära sig 
lika viktigt som hur de ska lära sig det. De menar att barnen upplever vardagen 
genom leken och i leken infinner sig ett lärande om hur de ska förhålla sig till 
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omvärlden. Förskollärarens uppgift är att bilda en helhet mellan lek och lärande. 
Pramling Samuelsson m.fl. skriver att det viktigaste utifrån en utvecklingspedagogisk 
ansats är att barnen får erfara och lära sig något på ett sådant sätt att de får lusten att 
utvecklas inom det. Inom de estetiska uttrycksformerna handlar det då om att lära sig 
ett grundläggande kunnande inom ett estetiskt område. De anser att det inte handlar 
om att lära sig en specifik låt eller ett rim utan att lära sig den grundläggande idén 
och uppbyggnaden av en estetisk uttrycksform. På detta sätt kan man kombinera det 
man lärt sig och tillverka egna skapelser inom de olika estetiska uttrycksformerna 
menar de. Detta gör att barnen inte tappar intresset utan de får istället redskap att 
själva kunna utveckla och skapa fritt.  
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3 Metod 

Under 3.1 Datainsamlingsmetod förklarar vi vilken metod vi använt för att samla 
in data. Under 3.2 Databearbetningsmetod redogör vi vilken metod vi använt oss 
av för att komma fram till olika kategorier. Under 3.3 Urval motiverar vi vårt val av 
informanter. Under 3.4 Etiska överväganden beskriver vi hur vi har använt oss av 
Vetenskapsrådets (2011) etiska regler. 3.5 Giltighet och tillförlitlighet innehåller 
vår uppfattning av studiens giltighet och tillförlitlighet. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom vi ville ta reda på förskollärares syn på 
estetiska uttrycksformer i förskolan. Enligt Bryman (2011) innehåller en kvalitativ 
studie ett mindre antal informanter som får tydliggöra sin uppfattning inom det 
studerade ämnet. Vi skickade missivbrev (se Bilaga 1) och intervjuunderlag (se Bilaga 
2) via epost till de förskollärare vi ville intervjua. När vi fått svar att de ville delta kom 
vi överens om en tidpunkt som skulle passa. Vi utgick från forskningsfrågorna när vi 
skrev intervjufrågorna. Vi har även med bakgrundsfrågor som inleder intervjun för 
att få en bakgrundsbild av förskollärarna. 
 
Vi valde att skicka epost med förfrågan om deltagande i en intervju för att 
informanterna i lugn och ro skulle få möjlighet att läsa igenom missivbrevet och 
frågorna, innan de fattade ett beslut. Även för att vi ville att de skulle vara förberedda 
på vilka frågor som skulle ställas så att de kunde utveckla svaren mer än om de inte 
tagit del av frågorna innan. 
 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer, och enligt Bryman (2011) kan den som 
intervjuar då vara flexibel i vilken ordning frågorna ställs. I en semistrukturerad 
intervju kan intervjuaren även ställa följdfrågor utifrån svaren som informanten ger. 
Bryman skriver även att i en semistrukturerad intervju bör det finns ett antal 
bakgrundsfrågor för att kunna relatera till svaren, samt att frågorna bör vara öppna. 
Han menar att öppna frågor har den fördelen att informanterna inte riktas in mot 
något speciellt innehåll utan kan svara utifrån sina egen kvalifikationer och 
erfarenheter. Bryman skriver att en fördel med att intervjua en informant är att man 
då kan se personens uttryck och eventuella tvekanden. Vi valde att göra intervjuerna 
var och en för sig och göra ljudupptagningar för att senare kunna lyssna på intervjun 
igen om det var några oklarheter. Vi valde även att intervjua en förskollärare åt 
gången, eftersom vi ville höra vad varje enskild informant hade att säga. Vi ansåg att 
en gruppintervju skulle hindra informanterna från att säga hur just de ser på 
estetiska uttrycksformer. 

3.2 Databearbetningsmetod 

Vi har transkriberat intervjuerna, var och en för sig, och gett informanterna fiktiva 
namn. Detta gjordes direkt efter intervjuerna för att inte glömma bort ansiktsuttryck 
och kroppsspråk. Sedan sammanställde vi gemensamt informanternas 
bakgrundsinformation, dels för att presentera alla, dels för att kunna se om det fanns 
någon likhet eller skillnad i svaren. Vi tolkade sedan det insamlade materialet utifrån 
vårt teoretiska perspektiv och sorterade in det i olika kategorier. Vi valde att tolka 
svaren, genom att se samband mellan gemensamma ord eller svar på frågorna, för att 
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få en struktur på det data vi fått in. Likt det som Bryman (2011) skriver, om olika steg 
vid kodning, bearbetade vi det insamlade materialet. Vi började så tidigt som möjligt 
med att läsa igenom intervjuerna utan att notera något. Sedan läste vi igenom 
intervjuerna igen och skrev ned i marginalen sådant som var intressant för vår studie. 
Vi läste sedan igenom intervjuerna ytterligare en gång för att hitta samband mellan 
informanterna och för att hitta kopplingar till litteraturen. Enligt Bryman sker 
analysen, i en kvalitativ studie, redan när data samlas in. Kategorierna har vi arbetat 
fram utifrån kodningen, våra forskningsfrågor, vårt bakgrundsavsnitt och 
intervjufrågorna. Kategorierna är: Hur förskollärarna använder sig av estetiska 
uttrycksformer som medel, Hur förskollärarna använder sig av estetiska 
uttrycksformer som mål, Hur förskollärarna använder sig av estetiska 
uttrycksformer som kommunikation, Förskollärarnas tankar kring sin egen roll 
som förebilder och inspiratörer inom de estetiska uttrycksformerna, Hur 
förskollärarna vill utvecklas skapande i verksamheten. 

3.3 Urval 

Vi valde att intervjua åtta förskollärare i fyra skilda kommuner. Vi ville få ett så brett 
spektrum som möjligt och får se om det skiljer sig i de olika kommunerna och mellan 
förskolorna. För att det skulle vara lättare att jämföra verksamheterna så valde vi att 
intervjua förskollärare som arbetar med barn mellan två och fem år. Vi valde att 
intervjua just förskollärare eftersom de har relevant utbildning för de frågeställningar 
vi ville ha svar på.  

3.4 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2011) informerade vi våra utvalda förskollärare om 
vilka etiska regler som gäller kring vår uppsats. Allt som sägs i intervjuerna kommer 
att behandlas konfidentiellt, så att ingen annan än vi kommer att ta del av det. Allt 
material kommer att förstöras när kursen är avslutad. Materialet kommer även att 
vara anonymt så att ingen kan koppla ihop resultatet med informanterna eller dennes 
förskola. Vi informerade även om att informanterna när som helst kan avbryta sin 
medverkan utan några konsekvenser. 

3.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer trots att Bryman (2011) skriver att 
svaren kan bli olika utifrån vem som blir intervjuad. Vi anser att det var det bästa 
sättet att få svar på våra intervjufrågor utifrån våra forskningsfrågor då vi ville ha 
personliga svar. Vi tycker att giltigheten har varit god tack vare att våra intervjufrågor 
var nära kopplade till vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi inser dock att vi inte 
kan få reda på hur det egentligen går till i verksamheterna utan det är förskollärarnas 
uppfattning vi fått fram i intervjuerna. 
 
Studien är relativt liten, eftersom det endast var åtta förskollärare som blev 
intervjuade, och kan inte ge en rättvis bild av hur förskollärare använder sig av 
estetiska uttrycksformer i förskolan generellt. Vi tror dock att den geografiska 
spridningen på olika förskolor i olika kommuner ger en relativt varierad bild. 
Tillförlitligheten är god då vi har använt oss av ljudupptagning och varit noggranna 
vid transkriberingen.   
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4 Resultat och tolkning 

I 4.1 Presentation av resultat redovisar vi vårt insamlade material och under 
rubriken 4.2 Tolkning av resultat tolkar vi vårt resultat. I avsnittet 4.3 
Resultatsammanfattning sammanfattar vi resultatet. 

4.1 Presentation av resultat  

Nedan presenteras informanterna samt övrig data från intervjuer som vi placerat i 
olika kategorier och därmed börjat tolka resultatet. 

4.1.1 Studiens informanter 

Förskollärare 1 är en kvinna på 30 år. Hon har en lärarutbildning som innefattar 
behörighet från förskola till årskurs 6, med språkinriktning. Hon har arbetat i 
förskolan i 3,5 år. Just nu har hon 18 barn i sin barngrupp som är 2-5 år, alla barn har 
svenska som modersmål. Hon tycker bland annat att rörelse är roligt och skulle gärna 
utbilda sig mer och få lära sig göra egna rörelseprogram till musik: 

Mest är det rörelse till musik som jag tycker är extra roligt. Men jag tycker också att det är roligt 
att jobba med bild. 

Förskollärare 2 är en kvinna på 27 år. Även hon har en lärarutbildning som innefattar 
behörighet från förskola till årskurs 6, med språkinriktning. Hon har arbetat i 
förskolan i 3,5 år. Hon har 20 barn i barngruppen och åldern på barnen är 2-5 år, 
hälften av barnen har annat modersmål än svenska. Hon tycker att dramatisering och 
bilder bidrar till att kommunikationen blir lättare. Hon skulle gärna vilja utveckla sig 
inom musiken, men nu är drama något hon är intresserad av: 

Förut var det bild, målande och skapande men nu är det drama, för man kan göra så mycket då. 

Förskollärare 3 är en kvinna på 58 år, med en förskollärarutbildning. Hon har arbetat 
som förskollärare i 18 år och just nu har hon 31 barn i åldern 4-5 år i barngruppen. 
Inget av barnen har annat modersmål än svenska. Hennes intressen inom estetiska 
uttrycksformer är: 

Det är väl det som händer i en ateljé, med färg och form, men även dans och musik. Drama inte 
minst, det hade vi och allt blev så mycket lättare. 

Förskollärare 4 är en 30-årig kvinna med en lärarutbildning med behörighet från 
förskola till årskurs 6, inriktning språk och språkutveckling. Hon har arbetat i 
förskolan i 6 år och arbetar just nu i en barngrupp på 22 barn med åldern 2-4 år. Ett 
barn har annat modersmål än svenska. Hon anser själv att hon är bred i sitt intresse 
när det handlar om estetiska uttrycksformer. Hon säger: 

Jag gillar i princip alla former av skapande. Jag gillar att måla, jag gillar att bygga och sy gillar 
jag också. Jag är ganska bred så.  

Förskollärare 5 är en kvinna på 48 år. Hon har en förskollärarutbildning och har 
arbetat 20 år i förskolan. Nu har hon en barngrupp på 40 barn mellan 2,5-5 år. 
Hälften av barnen har annat modersmål än svenska. Hon är intresserad av estetiska 
uttrycksformer och tycker att det är viktigt att fördjupa skapande inom bildskapande: 

Det är viktigt att barnen får uppleva och få prova på saker, olika material och tekniker. Inte bara 
stå med en pensel och måla utan man fördjupar och hjälper dem att se hur man skapar. 
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Förskollärare 6 är en kvinna på 52 år med en förskollärarutbildning. Hon har arbetat 
31 år i förskolan och just nu har hon en barngrupp på 19 barn som är 3-5 år. Två av 
dessa har inte svenska som modersmål. Hon tycker att det är roligt att rita och skulle 
gärna gå en fortbildningskurs: 

Jag skulle vilja ha mer inspiration själv för att testa nya saker i verksamheten. 

Förskollärare 7 är en 59-årig kvinna med en förskollärarutbildning. Hon har arbetat i 
förskolan i 31 år och har just nu en barngrupp på 19 barn, ålder 3-5 år varav två inte 
har svenska som modersmål. Hon brinner för musik och sång, hon har skrivit musik 
med barnen, men även skapat dans och sagor tillsammans med dem. Hon tycker att 
förskolan ska vara ett komplement till hemmet när det gäller estetiska 
uttrycksformer: 

Att möjligheten finns, att man vågar prova, för alla vill inte sjunga. Alla barn sjunger inte idag, 
många har slutat sjunga hemma med sina barn. Då är det ännu viktigare att vi sjunger på 
förskolan. 

Förskollärare 8 är en kvinna på 30 år och har en utbildning för grundskolans tidigare 
år (årskurs 1-5), samt ett års tillägg för att även få behörighet inom förskolan. Hon 
har arbetat i förskolan i 5,5 år, varav 1,5 år som utbildad förskollärare. Hon har 18 
barn i ålder 2-5 i sin barngrupp och sex av barnen har inte svenska som modersmål. 
Hon gillar slöjd men tycker det är svårt att få in det i förskolan. I verksamheten vill 
hon vara spontan i skapandet: 

Jag skulle vilja bli mer spontan, att spinna vidare på barnens intressen till exempel och just att 
fånga upp vad de är intresserade av och göra det här och nu. 

Ingen av informanterna har någon fortbildning inom de estetiska uttrycksformerna, 
men alla uttrycker att ett intresse finns.  

4.1.2 Hur förskollärarna använder sig av estetiska uttrycksformer som 
medel 

Alla förskollärare uttrycker att de ser estetiska uttrycksformer som något som finns 
med i allt i verksamheten. Förskollärare 1 säger: 

Det är som ett ämne man väver in i allt. Eftersom vi arbetar temainriktat behöver vi inte tänka 
så att alla ämnen är lösa delar i sig. Utan man får med mycket när man arbetar med skapande i 
många ämnen och man kan arbeta med skapande i vilket ämne som helst. 

Samtliga förskollärare säger att de använder sig av estetiska uttrycksformer som 
medel för att lära sig andra ämnen. Förskollärare 6 säger: 

I svenska till exempel med hjälp av sång, rim och ramsor. I matte kan man använda sig av 
ramsor för att lära sig ordningstal till exempel. 

Ett par förskollärare svarade att de arbetar med estetiska uttrycksformer i tematiskt 
arbete. Förskollärare 8 berättar om hur barnen får följa ett träd genom årstiderna. De 
får måla, rita och uppleva trädets förändring under ett år. Barnen får då lära sig 
naturvetenskap med hjälp av estetiska uttrycksformer. Förskollärare 7 berättar: 

Jag har arbetat med former som tema och vi ska skapa julgranar. Det har inte barnen valt men 
det är en idé att arbeta med deras skapande och former på samma gång, granen kan ju ha 
samma form som en triangel. […]. Och då är det inte bara ett litet julpyssel utan det ingår i 
temat former.  
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Några förskollärare säger att barnen lär sig på olika sätt och estetiska uttrycksformer 
är ett bra medel för att variera lärandesituationer. Förskollärare 2 har en tanke med 
skapandet: 

Att det ska vara enklare för barnen att förstå, eftersom barnen lär sig olika. 

Förskollärare 7 säger att estetiska uttrycksformer är ett bra medel för att uttrycka 
sina upplevelser: 

Det kan vara så att barnen ser figurer i molnen eller ett streck efter ett flygplan. Det kan ju bli så 
att inne sedan kan ett barn rita en teckning med det den har upplevt ute, figurerna i molnet eller 
flygplanet. 

Många av förskollärarna säger att de använder sig av estetiska uttrycksformer som ett 
medel för att stärka barnens självförtroende, deras självkänsla och hur man är en bra 
kompis. De berättar att estetiska uttrycksformer är ett medel för att stärka 
gemenskapen i barngruppen. Förskollärare 3 berättade om en aktivitet i ateljén där 
skapande sker i en mindre grupp: 

En del barn kan ha svårt att komma in i en grupp, att vara med och prata om det man skapar 
kan ge den personen en helt ny roll. Det är ett sätt att bygga broar. Det har jag sett många 
gånger. 

Förskollärarna säger också att estetiska uttrycksformer kan medföra att barnen 
känner sig glada och stolta över det de skapar. De berättar att stoltheten kan medföra 
inspiration och samarbeten mellan barnen. Förskollärare 6 berättar: 

Vi har haft barn som från att inte varit intresserad av att rita till att rita mycket tack vara att 
kompisen ritade mycket.  

Förskollärare 7 berättar att barn kan inspirera andra barn utan att en vuxen är 
inblandad: 

När ett barn har gjort något inifrån sig själv blir de ofta stolta och vill visa det för andra barn. 
Detta kan göra så att andra barn blir inspirerade och så sprider det sig utan att vi vuxna har sagt 
någonting. 

Förskollärare 3 nämner att en tanke med skapandet är att barnen ska få ta eget 
ansvar för materialet genom att ha en plan med sitt skapande. Barnen ska även 
kunna dela med sig. Ett par andra förskollärare anser att man kan utnyttja 
situationen med brist på material, så att barnen ska få förståelse för att materialet ska 
räcka till alla och att få en förståelse för hållbar utveckling. Förskollärare 3 säger: 

Tanken är att inte bara vara i ateljén och köra runt, utan det ska vara en tanke kring det de vill 
skapa och ett eget ansvar för materialet. 

Några av förskollärarna säger att de använder sig av estetiska uttrycksformer som 
medel för att barnen ska få öva upp sin finmotorik. Förskollärare 7 utrycker också att 
hela kroppens motorik övas upp med hjälp av dans:  

Det är viktigt att barnen får jobba med sina kroppar och utforska vad kroppen kan göra för 
någonting, annars kanske man bara blir sittande framför datorn. 

4.1.3 Hur förskollärarna använder sig av estetiska uttrycksformer som 
mål 

På frågan om hur förskollärarna skulle förklara skapande svarade alla att det handlar 
om att vara kreativ och uttrycka sig fritt utifrån sin fantasi. Förskollärare 1 säger: 
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Målet är att de ska få uttrycka sin kreativitet, förmedla känslor, tankar och ord, kunna berätta 
någonting, uttrycka sig. Att barnen får självförtroende av det, att de blir stärkta i det. Och att 
känna harmoni, att få en lugn stund i det och få ägna sig åt något som är prestigelöst. Det finns 
flera mål i det, sin kreativa sida. Att de berättar något genom det de skapar. 

Några förskollärare pratade om fritt respektive planerat skapande men de kom fram 
till att de egentligen inte ser någon skillnad mellan dem båda. Bland annat säger 
Förskollärare 1 säger: 

Det planerade skapandet har man en idé kring. Man berättar om idén man har och försöker 
locka, men det kan vara att någon inte är intresserad av att göra det. Det är väl det planerade 
skapandet, att man försöker vägleda dem lite mera. Det fria skapandet är att de får göra vad de 
vill när de vill. Då får man hjälpa dem att stötta och fråga vad de har för idé, vad de hade tänkt 
för material så man kan hjälpa dem lite granna. Jag vet egentligen inte om det är så stora 
skillnader mellan planerade och fritt. 

Förskollärare 4 har upptäckt en skillnad på när skapandet är styrt gentemot fritt. 
Som när alla barnen skulle skapa efter en förutbestämd idé: 

Det är när det varit en styrd aktivitet då tänker barnen inte utanför den ramen, oftast. 

Några förskollärare berättade att det är viktigt att barnen tycker att det de gör är 
roligt för att deras teknik och hantverk ska kunna utvecklas och fördjupas. 
Förskollärare 8 säger: 

Märker vi att de skapar något som de tycker är roligt, då kanske man kan göra det nästa gång 
också för att utveckla dem i sitt skapande. Kanske plocka fram något ytterligare material eller ta 
bort något material. 

Förskollärare 5 menar att när barnen tycker det är roligt kan de gå djupare in i något: 

Inte bara stå med en pensel och måla utan verkligen fundera kring och kunna fånga på ett 
papper hur det ser ut när det snöar till exempel. 

Förskollärare 6 säger att med enkla medel kan man göra mycket för att barnen ska få 
en estetisk upplevelse, till exempel dramatisera ur en bok: 

Jag tror att barnen fick uppleva något, de kände att de spelade teater.  

Förskolläraren upplevde att barnen tyckte att det var roligt och att de ville fortsätta 
med det. De ville även spela upp teatern för andra avdelningar. Hon ger ett till 
exempel på hur man kan skapa med enkla medel, de har byggt en borg av 
mjölkkartonger. 
 
Förskollärare 7 menar att det är viktigt att barnen får möjlighet att arbeta med sin 
kropp och sin röst så de upptäcker vad och hur de kan uttrycka sig. Förskolläraren 
säger: 

Jag tycker att barnen ska få tillfälle att lära sig sjunga så kanske de skapar musik själva så 
småningom. […] De delarna är viktiga och sen fantasin, den är jätteviktig för utan fantasi så blir 
det ju ingenting nytt, inget nytänk.  

Även Förskollärare 1 anser att barnen kan uttrycka sig med kroppen: 

Genom bild, rörelse, musik, dans, rytmik, drama, att man ka skapa fritt genom olika 
uttrycksformer för att förmedla något. För att förmedla ord eller en känsla. Man använder sin 
kreativitet. 

Några av förskollärarna nämner att det är viktigt att barnen har en tanke bakom sitt 
skapande. Förskollärare 8 säger: 
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Jag tycker att barnen får ut att man först ska ha en tanke och sedan en handling med sitt 
skapande.  

Endast ett fåtal av förskollärarna nämnde barnens lek som en del i det fria skapandet. 
De nämner då bygg och konstruktion och rollekar, bland annat säger Förskollärare 4: 

Jag ser ju skapandet i princip alla processer där barnen skapar något nytt. Det kan vara i både 
bygg och konstruktion som måla, lera. När de gör något utifrån sin fantasi så ser jag det som 
skapande. 

Några nämner även att barnen skapar tillbehör till leken, som exempel en mask eller 
prinsesskrona.  

4.1.4 Hur förskollärarna använder sig av estetiska uttrycksformer som 
kommunikation 

Några av förskollärarna nämner att skapande är en typ av kommunikation för 
barnen, som Förskollärare 5 uttrycker sig: 

Att de ser att de kan uttrycka sig på olika sätt, det blir språk liksom, det blir en till dimension att 
kommunicera.  

Förskollärare 4 berättar att på deras avdelning använder de sig mycket av lärplattan, 
bland annat i sångsamlingar och vid rörelseaktiviteter som kommunikation: 

Vi använder ju iPaden väldigt mycket. Vi har ett program där man kan rita med fingret som vi 
brukar ha upp på tv-skärmen. Då blir det ju väldigt mycket bildkommunikation. Vi brukar ha 
sångsamling på det sättet att vi ritar kanske en spindel och så får det bli rita och gissa och så 
sjunger vi utifrån det. 

En del förskollärare berättar att de använder sig av tecken som stöd för att 
kommunicera, tecken med händerna som ett komplement till språket. Till exempel så 
använder de sig av tecken i sånger för att förtydliga ord och betydelser för barnen. Att 
använda gester och mimik i vardagen är också redskap för att förtydliga 
kommunikationen, berättar förskollärare 6. Hon berättar vidare om erfarenheter från 
en dramaaktivitet: 

En rolig grej var att de två som inte har svenska som modersmål blommade ut och var väldigt 
bra på gester och mimik. Kanske är det för att vi har använt oss av det och de behöver använda 
det i vardagen för att göra sig förstådda. 

Förskollärare 2 berättar även att kommunikationen med föräldrar, där språket inte 
räcker till, kan det underlätta att kommunicera med hjälp av bilder. Medan 
Förskollärare 7 berättar att de använder sig av aktivitetstavlor vilket är bilder som 
visar dagens schema. Då vet barnen vad som kommer att ske under dagen utan att 
kommunicera med det talade språket.  

4.1.5 Förskollärarnas tankar kring sin egen roll som förebilder och 
inspiratörer inom de estetiska uttrycksformerna 

Alla förskollärare hävdar att de vill vara förebilder, inspiratörer och att uppmuntra 
barnen i deras skapande. De vill erbjuda en inbjudande miljö med varierat material. 
Förskollärare 5 berättar: 

Vad vi erbjuder påverkar ju vad de vill skapa och göra. Har vi torftigt så är det inte så lätt att 
skapa någonting. 
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En del förskollärare berättar om att det är viktigt att sitta ner med barnen och deras 
skapande för att tillsammans utveckla det och utveckla nya tekniker. Förskollärare 4 
berättar att hon tycker att barnen får ut mycket av att diskutera kring sitt skapande: 

Då märks det att de tar sitt skapande till en ny nivå. Inte bara att de sitter och gör någonting, 
man diskuterar vad man gör för att de ska få en tanke kring hur de skapar. Att de kanske får nya 
idéer utifrån det man diskuterar, och att de pratar med sina vänner. 

Förskollärare 8 vill ta tillvara barnens intressen och hjälpa dem vidare i det. 
Förskollärare 1 uttrycker: 

Att ge barnen möjlighet att prova på olika sätt att skapa på. 

Många av förskollärarna uttrycker att de vill förmedla till barnen att det inte finns 
något sätt som är fel att skapa på. De vill att barnen ska förstå att det inte finns något 
fint eller fult, utan att allt skapande är bra. Förskollärare 5 svarar på frågan om vad 
hon vill att barnen ska få ut av sitt skapande:  

Att det inte finns något rätt eller fel utan de utgår från sig själva och det de är intresserade av 
och det är ingen som kan säga att de har gjort fel eller så.  

Förskollärare 6 vill att barn ska tro på sig själva och sin egen förmåga och att hon som 
förskollärare ska uppmuntra barnen i sitt skapande. Hon vill att de ska få en rolig 
upplevelse så att de vill fortsätta skapa när de blir äldre: 

Om de får prova när de är små kanske de känner sig trygga i det när de blir äldre. Det ska vara 
kul, det ska vara roligt. Inte att de har en ångest över resultatet. 

Förskollärare 7 berättar hon vill fånga upp barnen i deras spontana aktiviteter, till 
exempel om något barn rör på sig: 

Rörelse kan man ju spinna vidare på om något barn gör någonting, kryper eller hoppar på ett 
ben, då kan du också göra likadant, sedan kan det vara fler som blir med i det.  

Förskollärare 7 uttrycker vikten av att inte använda sig av massproduktion, alltså att 
alla barnen ska göra samma sak på ett sätt. Senare i intervjun berättar denne om en 
aktivitet där alla barn skulle skapa en varsin tomte utifrån ett bestämt material. 
Förskollärare 3 säger: 

En viktig sak, eller två, är att inte presentera färdiga mallar eller liksom styra. Och att göra 
miljön så att den är lärande och kreativ. Jag kan också vara inspiratör, men inte komma och 
säga att nu ska vi göra kaniner och det ska se ut såhär. För mig är mallar alldeles förbjudna, men 
det är vi inte riktigt överens om.  

Förskollärare 8 berättar om erfarenheter där barnen verkade tycka att det fanns för 
mycket material att välja mellan: 

När vi har ställt fram mycket material så som toalettrullar, paljetter, lim, fjädrar och sådant där 
så blev det så svårt att barnen hade svårt att skapa utifrån det. 

Många av förskollärarna uttrycker att de inte är bra på vissa uttrycksformer. Till 
exempel säger de att de inte är bra på att måla och därför överlåter det till andra i 
verksamheten. Förskollärare 3 uttrycker dock att även om kunskaperna känns 
bristfälliga vill hon arbeta inom dessa områden, hon säger: 

Det är ju inte så att jag är jätteduktig på att sjunga eller att måla eller någonting. Jag är 
intresserad. 
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Det är många som ansvarar för delar i verksamheten där intresset finns. Till exempel 
de som gillar att måla har ansvaret för ateljén. Förskollärare 7 menar att hon kan 
ansvara för något annat än det hon har intresse inom om det skulle behövas. 

4.1.6 Hur förskollärarna vill utveckla skapandet i verksamheten 

Alla förskollärare uttrycker att de själva vill ha inspiration och fortbildning inom de 
estetiska uttrycksformerna. De menar att det behövs för att de ska kunna utveckla 
verksamheten. De uttrycker att det är viktigt att de blir inspirerade, så att nya och 
gamla erfarenheter kan bidra till att verksamheten utvecklas. Förskollärare 6 
berättar: 

Det är alltid viktigt och kul att bli inspirerad och så, till exempel genom en fortbildningskurs. 
Det kan även vara så att gamla kunskaper återupplivas. 

Förskollärare 7 berättar om en bildlärare från Ryssland som var hos dem under en 
period. Hon arbetade med barnen och deras bildskapande. Förskollärare 7 berättar 
om ryskans projekt och viljan om egen utveckling inom bildskapande: 

Hon jobbade fram något så otroligt vackert. Men hon hade ju kunskaper att få fram det så att 
det blev riktiga konstverk, ja det skulle jag vilja lära mig. 

Även Förskollärare 3 är intresserad av fortbildning, men anser att det finns vissa 
hinder. Hon anser att det finns annat som prioriteras framför fortbildning inom 
estetiska uttrycksformer. 

Jag är inte jätteduktig på att sjunga eller att måla, men jag är intresserad. Jag skulle vilja ha 
jättemycket fortbildning inom det, med kommer aldrig upp, utan det är så mycket annat vi 
måste göra. Det är inte så mycket teori, utan det är att få inspiration och idéer, inte vad man ska 
göra utan hur man kan göra.  

Förskollärare 8 vill utveckla sig själv för att kunna utveckla verksamheten till att 
barnen ska få individuell vägledning i sitt skapande: 

Jag skulle vilja bli mer spontan, att spinna vidare på barnens intresse till exempel och just att 
fånga upp vad de är intresserade av och göra det här och nu. Men jag tycker att det är väldigt 
svårt att gör det med tanke på den situationen man har på förskolan idag, det finns inte mycket 
tid för det här spontana, då är det lättare att planera in det så att det blir av. 

En stor del av förskollärarna vill arbeta mer individuellt med barnen. De vill att tid 
ska finnas för att utveckla barnens egna idéer, intressen och fantasi. Förskollärare 8 
säger: 

Skulle det vara så att ett barn är intresserad av någonting så kan man ju gå iväg men det är 
väldigt sällan det ges tid att kunna gå iväg med ett barn. 

Förskollärare 3 säger att tanken med skapandet är att stimulera kreativiteten. Det är 
viktigt att bygga upp kreativiteten så att skapandet blir fritt. Det ska finnas möjlighet 
att kunna skapa fritt när barnen vill.  
 
Förskollärare 7 berättar att de arbetar i mindre grupper för få till fällen att fokusera 
på det enskilda barnet. Även Förskollärare 3 arbetar med mindre grupper och säger: 

Man ska vara en lagom stor grupp, så att alla får komma till tals.  

De tror att en självkänsla och en tro på sitt eget skapande kan infinna sig hos barnen 
om de får mer tid till eget skapande istället för massproduktion. Som Förskollärare 7 
säger: 
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Jag tror inte att man blir stolt på samma sätt om man gjort femton halsband. 

Det är flera som uttrycker att de vill utveckla ateljén så att det blir mer tillgängligt för 
barnen, Förskollärare 4 säger: 

Jag skulle vilja ha att man skulle utveckla ateljén, att man får bättre förvaringsmöjligheter för 
allt material. Så att det är framdukat i barnens höjd hela tiden.  

Några förskollärare menar att ekonomin är ett hinder för att förverkliga deras idéer. 
De menar att den utrustning och det material som finns inte är tillräckligt för att 
utveckla det de vill göra. Förskollärare 3 säger: 

I ateljéer i förskolor skulle det behövas att det satsades lite mera pengar. Att det inreds så att vi 
inte alltid behöver fixa till det, genom att lägga hyllor upp och ner för att få till det. Det har jag 
lyft med min chef och sagt att det vill vi verkligen ha. Men då har jag fått svaret att då får jag 
söka pengar till projektet. 

4.2 Tolkning av resultat 

Vi fortsätter här tolka vårt resultat utifrån vårt teoretiska perspektiv som Pramling 
Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011) beskriver 
som utvecklingspedagogiken Där det är viktigt vad och hur barn lär sig, samt att 
förskolläraren ska skapa en helhet mellan lek och lärande. Det är även viktigt att 
barnen får lära sig grunderna i ett skapande för att kunna utvecklas. 
 
Alla förskollärare berättar om hur de arbetar med estetiska uttrycksformer på ett 
holistiskt sätt, som ett medel för att sammanlänka verksamhetens olika områden. 
Detta stämmer överens med utvecklingspedagogiken då helheten är viktig, enligt 
Pramling Samuelsson m.fl. (2011). Bale (2009) skriver att med hjälp av estetiska 
uttrycksformer går det att föra samman förskolans olika delar. Det står även i 
förskolans läroplan (Skolverket, 2010) och McNaughton (2010) skriver om att 
estetiska uttrycksformer har en viktig del i att sammanlänka alla områden i förskolan. 
Dock ser vi att endast ett fåtal av förskollärarna använde sig av leken som en del i 
helhetstänkandet. Enligt utvecklingspedagogiken har leken en stor betydelse i 
helhetssynen på utveckling och lärande för barnen, skriver Pramling Samuelsson 
m.fl. Även Rasmussen och Erberth (2008) beskriver leken som en kreativ och 
skapande process tack vare att leken grundar sig i fantasin. 
 
Samtliga förskollärare berättar att de använder sig av estetiska uttrycksformer som 
ett medel för att utveckla barnen inom ämnen som matematik, naturvetenskap eller 
svenska. Dahlbeck och Persson (2010) skriver att estetiska uttrycksformer med fördel 
kan användas som ett medel för annat lärande. Förskollärarna använder sig även av 
estetiska uttrycksformer som ett medel för att stärka barnens individ och 
barngruppen. Acar (2015) och Rasmussen och Erberth (2008) menar att estetiska 
uttrycksformer gynnar barnen i deras sociala förmåga, deras personliga och 
individuella utveckling. Häikiö (2012) och Lindahl (2002) skriver att estetiska 
uttrycksformer stärker gemenskapen i gruppen genom samarbeten och att barnen 
inspirerar varandra. Enligt utvecklingspedagogiken är det viktigt vad och hur barnen 
lär sig, anser Pramling Samuelsson m.fl. (2011), och här ser vi goda exempel på detta. 
Att barnen till exempel lär sig matematik (vad) på ett sätt som medför att barnen 
stärker sin person (hur) och detta med hjälp av estetiska uttrycksformer, alltså som 
ett medel. 
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Samtliga förskollärare förklarar att fritt skapande, estetiska uttrycksformer som mål, 
handlar om att vara kreativ och uttrycka sig fritt utifrån sin fantasi. De uttrycker dock 
en tvekan om vad som egentligen är fritt skapande. Det finns ändå några 
förskollärare som berättar om aktiviteter där estetiska uttrycksformer används som 
mål. Precis som Åberg och Lenz Taguchi (2011) beskriver berättar en förskollärare 
om hur hon vill att barnen ska arbeta med något utifrån en tanke så att en utveckling 
kan ske i bildtekniken. Utifrån utvecklingspedagogikens syn är det viktigt att lära sig 
grunderna i en teknik inom skapande för att kunna utveckla ett eget fritt skapande, 
skriver Pramling Samuelsson m.fl. (2011), och här ser vi att förskollärarna arbetar 
med estetiska uttrycksformer som mål. En annan förskollärare berättar om en sinnlig 
upplevelse som uppstod i en dramaaktivitet. Vygotskij (2013) skriver att en sinnlig 
upplevelse uppstår som inte går att få på något annat sätt än genom estetiska 
uttrycksformer. Dessa två aktiviteter har inte målet som det viktiga utan hantverket 
som leder till målet och den upplevelsen barnen får av en estetisk upplevelse. Enligt 
Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011) så 
handlar fritt skapande om att barnen ska få tillfällen att bli kreativa människor och 
fokus ska inte ligga på den färdiga produkten utan det är själva processen som är 
viktig.  
 
Några förskollärare använder tecken som stöd för att kommunicera. De menar att 
tecknen tillsammans med till exempel musik och sång förstärker förståelsen. 
Vesterlund (2003) anser att musik kan användas som hjälpmedel bland barn med 
annat modersmål än svenska. En förskollärare berättar om att hon använder sig av 
bilder för att kommunicera med föräldrar som har annat modersmål än svenska. En 
annan menar att genom att förstärka språket med kroppens mimik och gester 
förtydligas språket. En av förskollärarna nämner att skapandet i sig är en typ av 
kommunikation för barnen. Hon säger att genom att kunna uttrycka sig på olika sätt 
bildas ett slags språk. Lindahl (2002) och Åberg och Lenz Taguchi (2011) skriver att 
man genom detta språk kan kommunicera med barnen för att kunna utveckla 
aktiviteter och lärandesituationer. Vi ser dock inte att någon av förskollärarna 
uttrycker någon form av kommunikation på det sättet. De förskollärare som 
berättade om estetiska uttrycksformer som ett medel för att kommunicera var endast 
de som hade barn med annat modersmål än svenska i sin barngrupp. 
 
Utvecklingspedagogiken utgår från att förskollärarna ska skapa förutsättningar för ett 
utvecklande och ett lärande hos barnen, skriver Pramling Samuelsson m.fl. (2011). 
Det är många förskollärare som belyser vikten av att barnen ska ha roligt när de 
skapar och att de vill skapa förutsättningar för det. Vesterlund (2003) menar att 
kreativiteten blir som bäst när man har roligt. Bendroth Karlsson (1998) skriver att 
det är viktigt för barnen att utövandet av estetiska uttrycksformer ska ha en lustfylld 
och prestigelös känsla för att de ska kunna skapa fritt. Bendroth Karlsson (1998) 
menar dock att förskollärare inte får delta för mycket i barnens kreativa processer då 
det kan bli så att ramarna som uppstår inte ger fritt spelrum för barnen i sitt 
skapande. En förskollärare berättar att hon märker att barnen inte går utanför 
ramarna när de har styrda aktiviteter. Ibland är det ändå viktigt att förskollärare styr 
vad som ska ingå i verksamheten. En förskollärare vill kunna kompensera med det 
som barnen kanske missar utanför förskolan. Hon vill ge barn tillfälle att få sjunga då 
hon tror att det inte är lika vanligt längre att man sjunger hemma. Vygotskij (2013) 
har samma tankar när han skriver att det tyvärr är mycket vanligt att intresset av 
bildskapande i tonåren försvinner för dem som inte har någon tillgång till 
vidareutveckling i hemmet.  
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Alla förskollärare uttrycker att deras uppgift kring barnens skapande handlar om att 
vara en förebild och de vill uppmuntra barnen i sitt skapande. Förskollärarna vill visa 
barnen att det inte finns något rätt eller fel kring deras skapande. De uttrycker 
samtidigt en personlig osäkerhet kring sina färdigheter inom de estetiska 
uttrycksformerna. Bendroth Karlsson (1998) menar att det finns en fara i att 
förskollärare utstrålar en osäkerhet kring estetiska uttrycksformer då barnen kan 
känna av det och ta efter. Många av förskollärarna är osäkra på sin egen förmåga 
kring estetiska uttrycksformer. Asplund Carlsson, Pramling och Pramling 
Samuelsson (2008), Ehrlin (2012) och Bjørkvold (2005) skriver att många pedagoger 
är hämmade att prova estetiska uttrycksformer eftersom de inte känner sig bekväma i 
dem. Det är många av förskollärarna i vår studie som uttrycker just detta, att de 
känner att de inte har talang eller kunskaper inom vissa delar av de estetiska 
uttrycksformerna. De flesta förskollärarna säger att deras osäkerhet skulle minska 
med hjälp av vidareutbildning. Asplund Carlsson, Pramling och Pramling 
Samuelsson (2008) och Ehrlin (2015) anser att förskollärare kan behöva fortbildning 
inom de estetiska uttrycksformerna för att deras osäkerhet ska avta och att de då får 
tillfällen att inse att deras kompetenser är tillräckliga. De menar dock att fortbildning 
inom de estetiska uttrycksformerna inte prioriteras i förskolan och av 
förskolecheferna. Förskollärarna vill även köpa in material och utveckla ateljéerna 
men ekonomin finns inte menar de. Många förskollärare uttrycker också att det inte 
finns tid till fritt skapande och barnens individuella utveckling på grund av hur 
verksamheten ser ut just nu. Vesterlund (2003) tror att på grund av den rutinbundna 
verksamheten i förskolan kan det vara svårt att utforska nya skapelser med barnen. 

4.3 Resultatsammanfattning 

Samtliga förskollärare använder sig av estetiska uttrycksformer som ett medel för att 
lära ut andra ämnen så som matematik, svenska eller naturvetenskap. Det kan även 
handla om att utveckla barnens individ eller stärka gruppsammanhållningen. 
Förskollärarna tycker att det är bra att använda sig av ett holistiskt tänk när det gäller 
de estetiska uttrycksformerna. De menar att det bildas en helhet till allt lärande och 
all utveckling på förskolan. De förskollärare som har barn med annat modersmål än 
svenska använder sig av estetiska uttrycksformer som medel för att kommunicera. 

Förskollärarna använder sig av estetiska uttrycksformer som mål men i mindre 
utsträckning än som medel. De menar att det handlar om att barnen ska få utveckla 
sin fantasi och arbeta kreativt och ger exempel som att förfina sin teknik i bild och 
uppleva en sinnlig upplevelse genom drama. De berättar att det är utvecklande för 
barnen om de tycker det är roligt och att de har en tanke med sitt skapande. En del 
har svårt att se skillnad på fritt respektive styrt skapande. 
 
Alla förskollärare anser att deras uppgift är att vara goda förebilder inför barnen och 
de vill visa för dem att det inte finns något rätt eller fel i deras skapande samt att det 
ska vara roligt. Samtidigt uttrycker de själva en osäkerhet kring deras eget utövande 
av estetiska uttrycksformer. En förskollärare vill att förskolan ska vara ett 
komplement till hemmet när det gäller estetiska uttrycksformer och en annan vill 
frångå alltför strikta ramar kring skapande aktiviteter. 
 
Samtliga förskollärare är osäkra när det gäller deras eget utövande av estetiska 
uttrycksformer, de känner att deras kunskaper inte duger. De efterlyser fortbildning 
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inom de estetiska uttrycksformerna och vill att verksamheten anpassas så att det blir 
lättare att utöva estetiska uttrycksformer i förskolan. 
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5 Diskussion 

Under 5.1 Metoddiskussion utvärderar vi vårt val av metod. Sedan kommer vi att 
under 5.2 Resultatdiskussion reflektera över vad resultatet visade. I 5.3 
Slutsatsen presenterar vi vår slutsats av studien. I 5.4 Förslag på fortsatt 
forskning lyfter vi sådant som vi anser vara intressant att forska vidare om. I 5.5 
Undersökningens betydelse för förskolläraryrket förklarar vi varför vi anser 
att ämnet är relevant för yrkesutövningen. 

5.1 Metoddiskussion 

Vi anser att intervjuer var en bra metod för att få en uppfattning om förskollärarnas 
syn på estetiska uttrycksformer, samt hur de använder sig av dem i verksamheten. 
Om vi använt oss av observationer hade vi även kunnat se hur de estetiska 
uttrycksformerna används i verksamheten. Dock hade det varit som en kontroll över 
om förskollärarna verkligen gjorde som de sa, vilket vi inte ville. Intervjuer och 
observationer hade kunnat ge olika resultat. Eftersom vi ville fokusera på 
förskollärarnas uppfattning och inte hur de gör i verksamheten passade det bättre att 
endast intervjua dem.  
 
Enligt Bryman (2011) kan intervjuer göras genom olika slags upplägg, strukturerad, 
ostrukturerad eller semistrukturerad. En strukturerad intervju hade gjort att vi 
eventuellt gått miste om informanternas personliga uppfattning om estetiska 
uttrycksformer, dock hade resultatet troligen blivit lättare att kategorisera. En 
ostrukturerad intervju hade eventuellt resulterat i att det insamlade materialet hade 
blivit så brett att det blev svårt att hitta gemensamma kategorier. Semistrukturerade 
intervjuer utgår från ett visst antal bestämda frågor som den som intervjuar kan 
ställa följdfrågor utifrån. Därför ansåg vi att semistrukturerade intervjuer, med öppna 
frågor, skulle vara det bästa sättet att få reda på vad varje individ ansåg om estetiska 
uttrycksformer. På så sätt fick förskollärarna själva möjlighet att berätta hur just de 
arbetar med estetiska uttrycksformer i verksamheten. Även enkäter valdes bort, 
eftersom det inte är möjligt att ställa följdfrågor till informanterna eller se deras 
uttryck och eventuella tvekanden. 

5.2 Resultatdiskussion 

Vi upplever att förskollärarna använder sig av estetiska uttrycksformer som medel i 
större utsträckning än som mål. Alla förskollärare använder sig av estetiska 
uttrycksformer som ett medel och de uttrycker inga svårigheter i att det ingår i 
verksamheten. Alla förskollärare använder sig även av estetiska uttrycksformer som 
ett mål men i mindre utsträckning och de menar att det är svårare att få in estetiska 
uttrycksformer som mål i verksamheten än som medel. De säger saker som att tiden 
inte räcker till, att resurserna är begränsade eller att det inte prioriteras. När 
förskollärarna uttrycker detta handlar det ofta om yttre påverkansfaktorer så som 
ekonomi, verksamhetens begränsningar eller att fortbildning inte prioriteras. 
Förskollärarna vill använda sig av mer material än ekonomin tillåter och de har inte 
tid och utrymme att följa med i och utveckla barnens skapande. Kanske har de en för 
stor bild av hur estetiska uttrycksformer som mål egentligen ska utformas i 
verksamheten. Vi upplever att de tycker att det är väldigt viktigt med kreativitet och 
skapande men att det kräver väldigt mycket av dem och av ledningen. Förskollärarna 
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uttrycker även en osäkerhet kring vad som egentligen skiljer estetiska uttrycksformer 
som mål respektive som medel. Kan det vara så att osäkerheten kring skillnaden 
påverkar inställningen? En förtydligan kring det kanske kan hjälpa till att ändra 
inställningen kring fritt skapande eller estetiska uttrycksformer som mål. 
  
Kanske kan fortbildning vara en hjälp i att urskilja det fria skapandet, och omvärdera 
förskollärarnas tankar om att fritt skapande är något som är dyrt, tidskrävande och 
komplicerat. Som Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) och 
Ehrlin (2015) menar så kan förskollärare behöva fortbildning inom de estetiska 
uttrycksformerna för att förstå att det de redan kan är tillräckligt för att använda i 
förskolan. Vi tror även att förskollärare behöver mer praktisk erfarenhet redan i sin 
förskollärarutbildning. Det kanske skulle behövas mer kurser inom estetiska 
uttrycksformer i förskollärarutbildningen för att fritt skapande ska få större utrymme 
i förskolans verksamhet? Att kurserna är utformade med mer praktik och fler 
tillfällen att prova på vad estetiska uttrycksformer kan vara och hur de kan överföras i 
förskolans verksamhet. Kanske kan det göra att pressen att prestera blir mindre om 
de får en bredare grund att stå på redan i utbildningen. Vi tycker att det är synd att 
det finns en osäkerhet kring sin egen förmåga bland förskollärarna då de visar ett 
eget intresse i olika delar av de estetiska uttrycksformerna. Om vidareutbildning 
hjälper förskollärarna att se positivt på sig själva i utövandet av estetiska 
uttrycksformer hoppas vi även att barnen tar in det. Som Bendroth Karlsson (1998)  
skriver, att en negativ bild kan smitta av sig på barnen och då tror vi även att en 
positiv bild kan göra det. 
 
Alla förskollärare gav intryck av att estetiska uttrycksformer var ett bra sätt att 
sammanlänka alla dela i verksamheten. Det som förvånade oss var att det endast var 
ett fåtal av förskollärarna som nämnde leken inom de estetiska uttrycksformerna 
eller som en del i helhetstänket. Utvecklingspedagogiken, som Pramling Samuelsson 
m.fl. (2011) skriver om, utgår från ett helhetsperspektiv där leken har en betydande 
roll och som är en av de största delarna i förskolans verksamhet. Vi funderar om 
förskollärarna inte tänker på estetiska uttrycksformer som något i vardagen som till 
exempel i barnens fria lek. Att de kanske har en inställning till estetiska 
uttrycksformer där det mer handlar om planerade aktiviteter och att det är därför de 
har svårt för att skilja på fritt respektive planerat skapande. Vi ser att det då lätt blir 
att barnen får skapa något utifrån en mall. Sett utifrån utvecklingspedagogiken, som 
Pramling Samuelsson m.fl. (2011) skriver om, menar vi att fritt skapande även kan 
ske inom leken och att som förskollärare kunna utgå från barnens intressen för att 
utveckla deras färdigheter inom olika estetiska uttrycksformer. Rasmussen och 
Erberth (2008) beskriver leken som en kreativ och skapande process och att 
kreativiteten kan användas till att hitta nytt skapande inom barnen. Utifrån detta tror 
vi sedan att aktiviteter kring ett utvecklande av hantverket inom olika estetiska 
uttrycksformer kan utformas. Då blir de estetiska uttrycksformerna ett mål i sig. 
 
Kan det vara så att för att fånga barnens intressen och skapandeförmågor måste 
förskollärare vara mer närvarande i leken och genuint intressera sig för deras värld? 
Vi tror att det blir lättare att följa med och utveckla barnens skapande och att det 
även blir en mer naturligare del i verksamheten. Lindahl (2002) och Åberg och Lenz 
Taguchi (2011) skriver att man kan kommunicera med barnen genom leken för att 
kunna utveckla aktiviteter och lärandesituationer. Vi kunde inte urskilja något 
mönster i svaren utifrån förskollärarnas ålder, antal år de arbetat i förskolan eller 
barngruppens storlek men när det handlade om att använda estetiska uttrycksformer 
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som kommunikation såg vi något gemensamt. Det var endast de förskollärare som 
hade barn med annat modersmål än svenska som uttryckte att de använde sig av 
estetiska uttrycksformer som kommunikation. Kanske kan kommunikation genom 
estetiska uttrycksformer utveckla verksamheten på många olika sätt när det gäller 
utveckling och lärande. 

5.3 Slutsats 

Vår slutsats är att förskollärare använder sig mer av estetiska uttrycksformerna som 
ett medel än som ett mål i sig, vilket stämmer överens med vår uppfattning. 
Förskollärarnas intresse och inställning kring estetiska uttrycksformer tycks vara 
avgörande för om estetiska uttrycksformer används som mål eller medel i förskolans 
verksamhet. Deras intresse för fritt skapande är positiv men de tycker att det är 
lättare att använda sig av estetiska uttrycksformer som ett medel. Vi tror även att 
yttre faktorer kan ha en påverkan i vad som prioriteras i förskolans verksamhet. 
Fortbildning kanske kan få förskollärare att se på estetiska uttrycksformer och fritt 
skapande som mer lättillgängligt. 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Vi är intresserade av att studera vidare om fortbildning kan påverka förskollärares 
syn kring fritt skapande. Vi känner att det kan vara av intresse då det till viss del inte 
prioriteras i förskolans verksamhet. Men även för att fokus läggs på andra ämnen, så 
som matematik, språk och naturvetenskap, och att estetiska uttrycksformer hamnar i 
skymundan. 
 
Vi blev även intresserade av att studera vidare om hur estetiska uttrycksformer kan 
användas som ett medel för att kommunicera. Vi känner att det är aktuellt just nu när 
vi blir allt fler i Sverige som inte har svenska som modersmål. 

5.5 Undersökningens betydelse för förskolläraryrket 

Denna studie har pedagogisk betydelse för förskolläraryrket, eftersom estetiska 
uttrycksformer är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Vi anser att vår 
studie har en betydelse för att förskollärare ska börja fundera på hur de använder sig 
av estetiska uttrycksformer i förskolans verksamhet. Men även för att lyfta att 
förskollärare behöver bli mer trygga i sig själva för att våga utöva aktiviteter inom de 
estetiska uttrycksformerna.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Information om vårt examensarbete som handlar om skapande inom de 
estetiska uttrycksformerna i förskolan. 

Vi, Sofie Brodén och Lina Pyykönen, är inne på vår sjunde och sista termin på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås. Nu är det dags för oss 
att skriva vårt examensarbete som handlar om hur förskollärare använder sig av 
skapande inom de estetiska uttrycksformerna i förskolan. Syftet med denna 
undersökning är att ta reda på hur skapande används i förskolan. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi kommer att intervjua 
dig, med hjälp av ljudupptagning, om hur du ser på skapande i förskolan. Intervjun 
beräknas ta ca 30 minuter. 
 
Allt material kommer att behandlas enligt de forskningsetiska kraven. Det innebär att 
det som sägs i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt så att ingen annan än vi 
kommer att kunna ta del av det. Allt material kommer förstöras när kursen är 
avslutad. Materialet kommer även att vara anonymt så att ingen kan koppla ihop 
resultatet med dig eller din förskola. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
 

 

 

Sofie Brodén   Lina Pyykönen 
srt12002@student.mdh.se   lpn12005@student.mdh.se 

 
 

Västerås 2015-11-16 
 
 

Handledare Staffan Stranne: staffan.stranne@mdh.se 
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Bilaga 2 Intervjuunderlag 

Bakgrundsfrågor: 
 

• Ålder? 
• Utbildning? 
• Examensår? 
• Antal arbetade år i förskolan?  
• Fortbildning inom skapande ämnen? 
• Ålder på barnen? 
• Storlek på barngruppen? 
• Antal barn som inte har svenska som modersmål? 

 
Intervjufrågor: 
 
1. Hur skulle du förklara skapande? 
2. Hur använder ni er av skapande? 
 - I vilka ämnen använder ni de estetiska lärprocesserna? 
 - Vad har ni för tanke med skapandet?  
 - I grupp och/eller enskilt?  
3. Använder ni er av skapande och estetiska uttrycksformer som hjälp att 
kommunicera? 
 - Barn som har annat modersmål än svenska? 
4. Är du intresserad av estetiska uttrycksformer och skapande?  
 - Någon speciell inriktning. 
 - Är det något som du skulle vilja utveckla dig inom? 
5. Märker du om barnen har ett eget intresse för skapande?  
 - På vilket sätt märker du det?  
 - Vad är barnen intresserade av? 
6. Får barnen möjlighet till att välja vilket material de vill arbeta med? 
 - Kan du ge exempel? 
7. Var och när sker skapande?  
 - Vad har ni för tanke med det? 
8. Arbetar ni vidare med barnens skapande? 
 - På vilket sätt? 
 - Skulle du vilja arbeta vidare med det, hur isf? 
9. Är någon förskollärare som är mer drivande i skapandet? 
 - Varför är det så? 
10. Vad tycker du att barnen får ut av sitt skapande? 
 - Hur märker du det? 
 - Vad vill du att de ska få ut? 
11. Vad har du som förskollärare för roll i barnens skapande? 
 - Kan du ge ett exempel? 
12. Skulle du vilja utveckla skapandet på något sätt? 
 - Hur då?  


