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Abstract 
 
Detta arbete handlar om förskolepedagogers förhållningssätt till estetiska 

uttrycksformer och estetisk verksamhet. Synsätten på den estetiska verksamhetens 

funktion i förskolan har under förskolans historia skiftat från att bland annat handla 

om moralfostran, utlopp för inre tankar och känslor, och dagens synsätt; 

kommunikation samt ett sätt att utforska sig själv och omgivningen. För att synliggöra 

det synsätt och förhållningssätt till estetisk verksamhet som finns i 

förskoleverksamheten har vi intervjuat sex förskolepedagoger i Kristianstads 

kommun. Vi utgick från det sociokulturella perspektivet vilket innebär att vi ser barnet 

som aktivt i meningsskapandet där de estetiska uttrycksformerna är viktiga redskap. 

En huvudtanke i det sociokulturella perspektivet är att den viktigaste läromiljön är den 

vardagliga interaktionen och att erfarenheter kombineras till något nytt med hjälp av 

fantasin. Genom intervjuundersökningen framkom att informanterna anser att de 

estetiska uttrycksformerna på olika sätt är viktiga och betydelsefulla för barns 

meningsskapande. Informanterna utgick från barngruppens behov och kunde ha 

olika syfte med den estetiska verksamheten. Vår undersökning visade att dagens 

sätt att tala om estetisk verksamhet till viss grad har påverkat arbetet i förskolorna, 

men att de fortfarande arbetar på ett sätt som kan ses som instrumentellt, dvs 

uttrycksformerna används för att nå mål utanför själva ämnesområdet. Estetiska 

läroprocesser innebär att man genom de estetiska uttrycksformerna får insikt och 

förståelse för sig själv, andra och omvärlden. Detta begrepp är idag väldigt aktuellt 

och det talas om att synliggöra detta tankesätt i lärarutbildningen för att förmedla 

detta sätt att skapa mening.    

 

 

Ämnesord:      

estetiska uttrycksformer, estetisk läroprocess, estetisk verksamhet, sociokulturellt 

perspektiv, lärande, meningskapande 
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1 Inledning 

Det här arbetet handlar om förskolepedagogers förhållningssätt till estetisk verksamhet. Idag 

ses de estetiska uttrycksformerna som innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande. Under förskolans historia har det funnits olika synsätt gällande de 

estetiska uttrycksformernas funktion i förskoleverksamheten. Perspektivet har gått från att 

handla om moral- och smakfostran till ett bearbetnings- och känslouttrycksmedel för att idag 

innefatta kommunikation och vara ett komplement till det verbala språket. Förutom 

kommunikation finns det ett relativt nytt synsätt på de estetiska uttrycksformerna som ett 

redskap i barns (och vuxnas) lärandeprocesser. Att lära genom egen aktivitet och eget 

utforskande är idag norm för hur man ser på lärande och de estetiska uttrycksformerna anses 

mana till ett utforskande både av sig själv, av andra och av omvärlden. Tidigare, och då främst 

i skolan, har de estetiska uttrycksformerna ofta fungerat som ett komplement till 

”kunskapsämnena” och fungerat som en pausaktivitet eller för att göra kunskapsinlärningen 

roligare. Detta synsätt har vi stött på under lärarutbildningen, speciellt under de kurser vi läst 

tillsammans med dem som utbildar sig till lärare för äldre barn. Under inriktningarna, som är 

riktade till förskolan, har vi mött ett annat synsätt och de estetiska uttrycksformerna har haft 

större betydelse och vikt både i vår egen kunskapsinlärning men även den vi förväntas ge 

barnen. Vi har under hela lärarutbildningen haft ett intresse av de estetiska uttrycksformernas 

betydelse i lärandeprocessen och under specialiseringen Estetiska läroprocesser (Sela01 ht04) 

stärktes vårt intresse för den ickeverbala kommunikationen ytterligare. Vi menar att de 

estetiska uttrycksformerna tillhör vårt sätt att kommunicera med och utforska omvärlden och 

behöver precis som det verbala språket tränas för att utvecklas och förfinas. Idag finns det ett 

stort intresse inom den pedagogiska forskningen rörande estetiska läroprocesser. Regeringen 

gav under åren 1999 till 2001 Skolverket och Kulturrådet i uppdrag att tillsammans stärka och 

vidareutveckla arbetet med estetiska uttrycksformer i förskola och skola. Regeringen ville att 

de estiska uttrycksformerna skulle vara en naturlig del i förskolornas verksamhet och arbetar 

även idag på olika sätt för att förverkliga detta. Vår förhoppning med arbetet är att synliggöra 

de estetiska uttrycksformernas roll i förskolans verksamhet och då i synnerhet vad det gäller 

barns meningsskapande.   

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att synliggöra förskolepedagogers förhållningssätt till de 

estetiska uttrycksformerna samt vilken betydelse de tillskriver dessa i förskolans verksamhet.  
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet, som börjar med en beskrivning av begreppet estetik, görs en beskrivning av 

det teoretiska perspektiv med vars hjälp vi avser förklara det empiriska resultatet. Dessutom 

redogörs olika synsätt som präglat arbetet med de estetiska uttrycksformerna under den 

svenska förskolans historia.  

 

2.1 Begreppet estetik 
Själva ordet estetik kommer enligt Bodil Erberth och Viveka Rasmusson (1996) från det 

grekiska språket och betyder förnimmelse det vill säga att uppleva med sina sinnen. De menar 

att många ofta förknippar estetik med skönhet och konst men denna betydelse fick ordet inte 

förrän på 1700-talet då A G Baumgarten utökade ordets betydelse till att även innefatta läran 

om de sköna konsterna. I förskolan har det i ett historiskt perspektiv länge talats om barn och 

skapande men under de senaste åren har det här skett en förändring. Idag används synonymt 

med skapande begreppet estetiska uttrycksformer som enkelt kan beskrivas som bild, drama, 

musik, sång och rörelse. Gunilla Lindqvist (2000) menar att det är vanligt att konst och 

vetenskap ställs i motsats till varandra. Denna tudelning går enligt henne långt tillbaka och 

bygger på att konst och vetenskap har olika traditioner. De estetiska uttrycksformerna står 

traditionellt för utförande och ger praktiska färdigheter medan de teoretiska ger kunskaper och 

står för innehåll och verklighet. Jan Thavenius (2005) anser att det är dags att förändra detta 

tankesätt. Han ser en lika stor möjlighet att undersöka förnuftet i de estetiska 

uttrycksformerna som i vetenskapen. Det som upplevs i skapandet måste tas emot, tolkas och 

värderas. Genom värdering av intrycken får de inflytande på våra beskrivningar av 

verkligheten. I rapporten Kultur och estetik i skolan (2002) diskuterar Thavenius tillsammans 

med Lena Aulin-Gråhamn estetiska läroprocesser. De menar att vi erfar omvärlden med hela 

vår kropp och att det därför ter sig naturligt att använda alla möjliga uttryck och språkformer 

för att bättre förstå den. Detta tankesätt återfinns hos Erberth och Rasmusson som talar om att 

en estetisk läroprocess innebär en successiv ökning av våra möjligheter att utskilja och tolka 

nya intryck, eftersom var och en av oss värderar det vi ser. Genom de estetiska 

uttrycksformerna kan vi träna vår sensibilitet och vår förmåga att själva ta ställning till vad vi 

uppskattar i omvärlden och konsten. 
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet behandlas aspekter i det sociokulturella perspektivet som är centrala för 

tolkningen av den empiriska delen av undersökningen. En beskrivning av den kulturhistoriska 

teorin görs, vilken ses som förgrundsteori till det sociokulturella perspektivet.  

 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

I det här sammanhanget vill vi särskilt beakta Lev Semenovich Vygotskijs syn på estetik och 

kreativitet samt barns möjligheter till meningsskapande. Det sociokulturella perspektivet har 

sin grund i den kulturhistoriska teorin som Vygotskij skapade under 20- och 30-talet. Enligt 

Ingrid Lindahl (2002) är en grundtanke i den kulturhistoriska teorin att människor föds in i en 

kulturell – historisk – social miljö som anger utvecklingens möjligheter och begränsningar. 

Vygotskij (1995) menar att två mänskliga beteende kan urskiljas, vilka båda är viktiga för vår 

utveckling. Det ena är det reproduktiva som är förknippat med minnet och som innebär ett 

återskapande och bekräftande av tidigare erfarenheter vilket är en förutsättning för tänkandet. 

Det andra beteendet, det produktiva, som Vygotskij istället kallar det kombinatoriska eller det 

kreativa, möjliggör anpassning till nya förhållanden i den kulturella/sociala miljön. Det är 

detta beteende som gör människan till en ”framtidsinriktad varelse som skapar sin framtid 

och förändrar sin nutid”. (Vygotskij, 1995, s.13) Människan är alltså inte en produkt av de 

kulturella förhållanden hon tillhör utan hon ses som aktiv, vill lära och skapa mening samt har 

förmåga att påverka och förändra sin tillvaro. Genom att kombinera intellektuella och 

emotionella aspekter skapar individen sin personliga version av världen. I detta ges fantasins 

kombinatoriska förmåga en avgörande roll och Vygotskij menar att ”fantasin är grunden för 

varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, 

vetenskapliga och tekniska skapandet”. (Vygotskij, 1995, s.15) Med hjälp av fantasin skapas 

en egen bild av verkligheten genom att kombinera element från tidigare erfarenheter. 

Vygotskij menar att barnets kreativa förmåga går att urskiljas tidigt och att detta bäst visar sig 

i dess lekar. Vygotskij menar att barns skapande och barns lek flyter samman till en enhet 

eftersom när de leker skapar de och när de skapar leker de i den betydelsen att de använder sin 

fantasi. Kunskapsprocessen ses som en relation mellan reproduktion (minne och tänkande) 

och produktion (kreativitet). Intrycken från omvärlden förenas till något nytt med hjälp av 

fantasin. Något händer inom en, en estetisk respons, som bidrar till fördjupade insikter och ett 

kritiskt förhållningssätt till världen (Lindahl). Vygotskij talar om kulturella metoder, vilket vi 

benämner som estetiska uttrycksformer, och menar att detta är viktiga redskap för 
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meningsskapande. Som främsta redskap i meningsskapandet ser Vygotskij språket och 

kommunikationen (Lindahl). Ett sociokulturellt perspektiv, som det beskrivs av Roger Säljö 

(2000), utgörs av att lärande i grunden handlar om vad individer och kollektiv tar med sig från 

sociala situationer och använder i framtiden och samspelet mellan kollektiv och individ är 

därför i fokus. Varje situation har en social inramning, en kontext, och vi lär oss vad vi 

behöver för att kunna fungera och uppträda korrekt i det samhälle vi lever i. Kunskaper 

återskapas och förnyas ständigt och ses som ett redskap att använda i sitt agerande i vardagen. 

Det är en resurs som hjälper en att lösa problem, hantera kommunikativa och praktiska 

situationer på bästa sätt. Lärande är i stor utsträckning att besitta information, ha färdigheter 

och förståelse, kunna avgöra vilken information, vilka färdigheter och vilken förståelse som är 

väsentlig i ett visst sammanhang. Den viktigaste läromiljön är den vardagliga interaktionen 

och det naturliga samtalet och det är i interaktion mellan människor som kunskaper och 

färdigheter får liv.  

 

 

2.3 Diskurser om estetiska uttrycksformer 
I förskolans historia har det funnits olika sätt att se på de estetiska uttrycksformernas 

betydelse och funktion i barns meningsskapande och i detta kapitel ges en historisk 

tillbakablick. Estetik har gått från att handla om andlig-, moralisk- och smakfostran till att 

vara ett medel för att uttrycka sitt inre till att idag främst ses som ett sätt att kommunicera och 

skapa mening genom utforskande av sig själv och sin omvärld.  

 

2.3.1 Estetik som andligt återskapande och moral- och smakuppfostran  

Den svenska förskolan har sina rötter i Fredrich Fröbels (1782-1852) naturalism. Fröbel ansåg 

att naturen hade Gudsbestämda lagar och genom att följa dessa fick personen del av den 

harmoni och frid som råder i naturen (Lindahl, 2002). I skapandet skulle barnen därför iaktta 

föremål i dess naturliga tillstånd och lära sig behärska tekniker för att försöka avbilda dem. I 

detta andliga skapande stod man i kontakt med Gud. Fröbel ansåg att allt skapande utgår i 

leken och han talade om tjugo lekgåvor som utgjorde redskap i barnens återskapande av 

omgivningen. Barnen skulle tränas i att se och upptäcka det sköna och detta skulle väcka goda 

insikter och få barnen att älska det som är vackert, sant och gott i världen. Pedagogen och 

författaren Ellen Key (1849-1929) talade om estetisk fostran och ansluter sig därmed till 

Fröbels tankar om konsten och naturens civiliserande funktion. Key talar inte här om barnets 
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eget skapande utan om omgivningen estetiska påverkan, där det sköna formar moraliska 

människor med god smak. ”tyvärr är de flästa människors smak icke utvecklad. Och därför 

tillfredsställa de – huru motsägande än detta låter – sitt skönhetssinne på ett fult sätt.” (Key, 

1899, s.6) Estetisk fostran kom även att innefatta barnens eget skapande och diskussioner 

fördes både om hur verksamheten skulle inredas samt hur de estetiska kraven på barnens 

skapande skulle tillämpas. I sin avhandling ”Bildskapande – en del av förskolebarns 

kamratkulturer” (2005) vid institutionen för Tema Barn, Linköpings universitet konstaterar 

Eva Ängsgård att många förskolepedagoger är fast i föreställningar om att skapandet måste 

sluta i något fint resultat, vilket vi menar kan härledas till detta synsätt.  

 

2.3.2 Estetik som bearbetning och uttryck av det inre  

Efter tankar om det realistiska avbildandet; naturalismen, kom under 1930-40 talet tankar om 

det fria, uttryckande skapandet, med konstinriktningar som expressionismen och 

impressionismen. I början av 30-talet ifrågasatte Rickard Rothe kopieringen av naturen. Han 

ansåg istället att målet med skapandet är att utveckla tänkande människor som genom 

skapandet bearbetar intryck och reflekterar över dessa (Lindahl). Det var inte riktigheten i 

bilden som skulle bedömas utan uttrycket, menar Rothe (Marie Bendroth Karlsson, 1998). 

Enligt Eva Skoog (1998) myntade den engelske konsthistorikern Herbert Read begreppet 

”fritt skapande”. Skoog menar att Read kritiserade samhällets ensidiga inriktning på kunskap 

och vetenskap som därigenom försummade människans personlighetsutveckling. Read talar 

enligt Lindahl om individens medfödda behov av att meddela sina tankar, förnimmelser och 

känslor, där skapandeprocessen är en länk mellan det medvetna och omedvetna. Konsten är 

inte ett självändamål i sig utan en väg att nå personlig harmoni, menar Read (Bendroth 

Karlsson). Den förändrade synen på skapandet användes som argument för att även låta barn 

uttrycka sig fritt i sitt skapande. Read ansåg att barnens skapande skulle mötas med respekt 

och lämnas ifred. Jan Thomaeus, som var en av Reads företrädare i Sverige, höll enligt 

Bendroth Karlsson med Read om att förskolepedagogerna inte skulle förmedla det rätta sättet 

men att de skulle finnas till hands och stödja barnens personliga skapande. Psykologen Elsa 

Köhler (1879-1940) kom att få stor genomslagskraft i den Svenska barnträdgårdsrörelsen som 

var förskolans företrädare. Precis som Fröbel menar Köhler att den skapande verksamheten är 

grunden för all mänsklig utveckling, men det som skilde dem åt var metodiken och målet. 

Köhler ersatte skapandets fostrande funktion mot dess utvecklande funktion och menade att 

uppfostran ska inrikta sig på att tillmötesgå och stödja barns drift att skapa. Hon ansåg att 

barns motiv att skapa är att få uttrycka sig, producera någonting personligt och äkta, snarare 
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än att reproducera en yttre verklighet. Köhler menade att genom att studera barnens skapande 

kunde insikt i deras utvecklingsnivå och behov erhållas samt vilken hjälp till självhjälp barnet 

behövde (Lindahl). Bakom Köhlers idéer går det enligt Lindqvist (2000) att spåra den 

amerikanske pedagogen och filosofen John Dewey (1859-1952). Dewey framhöll vikten av 

att utgå från barnets naturliga anlag och intressen istället för att påtvinga dem den vuxnes 

uppfattning (Bendroth Karlsson). Den känslomässiga upplevelsen av vardagliga eller 

konstnärliga intryck var det väsentliga och det som barnen skulle uttrycka i skapandet. 

Likheter med Deweys tänkande finner vi hos Brit Paulsen (1996) som anser att de estetiska 

uttrycksformerna tillvaratar människans aktivitet i mötet mellan den inre och den yttre 

världen. Hon menar att i en skapandeprocess görs inre upplevelser konkreta och uppfattbara 

och i strävan med att forma orden, bilderna, rörelserna formas vi själva. 

 

2.3.3 Estetik som kommunikation  

Under 1960-talet började begreppet ”fritt skapande” ifrågasättas. Barn uttryck skulle bemötas 

inte värderas och skapandet sågs därmed som en slags kommunikation, ett språk (Bendroth 

Karlsson). I barnstugeutredningen (SOU 1972:26:27) som tillsätts 1968 ersätts termen ”fritt 

skapande” med beteckningen ”skapande verksamhet” och placeras i kommunikationsblocket 

(Lindahl). Barnens skapande skulle mötas med engagemang från personalens sida vilket 

skulle leda till att kommunikationen i det egna och andras skapande också synliggjordes för 

barnen. Skapande som kommunikation är ett synsätt som återfinns i dagens diskurs om 

estetik. Lesley Abbott och Cathy Nutbrown (2005) menar att alla barn behöver många 

tillfällen att tänka högt på det språk som de behärskar bäst och känner sig mest hemma med 

annars berövas barnen sätten att tänka själva. De anser det vara viktigt att barnen utvecklar 

förmåga att lyssna på andra människor med vidöppna sinnen. Barns bildspråk är, liksom det 

verbala språket, i grunden socialt och kommunikativt menar Ingrid Carlgren (1999) som 

därmed ansluter sig till Vygotskijs kulturhistoriska teori. Det gör också Rob Barnes (1994) 

som säger att barns tidiga bildskapande förser dem med ett personligt språk som i former och 

symboler beskriver den värld de lever i. Barnes får medhåll av Ann Granberg (2001) som 

anser att barns bilder berättar om deras erfarenhetsvärld men också deras personlighet. 

Bilderna berättar vad barnen vet om en sak, inte vad de ser. Enligt Granberg är barn är ofta 

motoriskt oförmögna att avbilda saker exakt och många kan därför tycka att barns skapande är 

meningslöst och kräver hjälp för att nå rätt resultat. Med detta tankesätt riskerar pedagogens 

roll att inriktas på att ge färdiga mallar och lära ut olika tekniker där resultatet är det viktiga. 

Här kan det vara lämpligt att diskutera pyssel och skapande vilka ofta ges olika innebörd. 
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Pyssel ses som de aktiviteter som förskolepedagogerna sysselsätter barnen med, ofta vid 

högtider som jul eller påsk. Barnen får ofta endast tillgång till det material som krävs för att 

återskapa en eller flera mallar som förskolepedagogerna valt ut. Materialet blir målet och vad 

som ska göras med materialet står i fokus vilket innebär att det inte finns så stort utrymme till 

barnens kreativitet. I skapandet däremot är målet just skapandet, materialet blir medlet och här 

finns plats för barnens egen kreativitet.      

 

2.3.4 Estetik som ett sätt att utforska 

Att lära genom eget utforskande är idag norm för hur man ser på lärande. Barnet ses som 

aktiv, vill lära, vilket sker genom eget kunskapssökande. Eva Johansson och Ingrid Pramling 

Samuelsson red. (2003) uttrycker att kunskap skapas genom utforskning av omgivningen och 

reflektionen över erfarenheterna. Utifrån detta synsätt går det att relatera till estetikens roll i 

utforskandet. Sedan i början av 80-talet har den pedagogik och filosofi som utformats i de 

kommunala förskolorna i Reggio Emilia haft stort inflytande i Sverige (Skoog). Deras 

projektinriktade arbetssätt syftar till att stimulera barnen till aktivt utforskande och egen 

värdering av omvärlden och här har bearbetningen av olika intryck stor plats. Pedagogerna, 

som är medforskare, ska guida och stimulera barnets alla sinnen genom att ge barnen olika 

problem att lösa samt redskap att utveckla sina tankar och uttrycka sina upplevelser med 

(Bendroth Karlsson). Barnen bör stimuleras till ett kritiskt tänkande och få förståelse för att 

verkligheten är föränderlig. I projekten i Reggio Emilia integreras hela människan, vem är jag 

och vem är jag i omvärlden, menar Lindahl. Detta synsätt ansluter till Vygotskij, som menar 

att utforskandet handlar om att komma underfund med verkligheten. Han kopplar samman 

fantasi och skapande och menar att barns eget skapande är ett sätt att med hjälp av fantasin 

gestalta en egen tolkning av det upplevda (Lindahl). Även hos Granberg finns en samsyn med 

Vygotskij. Hon uttrycker att barn under skapandet kan upptäcka omvärlden genom att 

undersöka och experimentera, samtidigt som de smälter intrycken, bearbetar dem och 

omvandlar dem till insikter. Granberg menar att processen är det viktiga och att barns 

skapande kan vara lika mycket reproduktivt som produktivt och kreativt. Granberg menar att 

pedagogens uppgift är att följa barnet, utgå från deras begreppsvärld, erfarenheter och intresse 

samt deras sätt att utforska tillvaron och tillgodogöra sig kunskap. Liksom Vygotskij kopplar 

Granberg samman barns skapande och lek när hon uttrycker att barns skapande är en sorts 

experimentell, undersökande lek där material och verktyg utforskas som medför att barnen får 

kunskap om och lär känna materialens användbarhet och uttrycksmöjligheter. Fler som talar 

om pedagogens roll är Kari Carlsen och Arne Marius Samuelsen (1991) som anser att 
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pedagogen ska vara aktiv och deltagande i barns skapandeprocess. Detta innefattar att ställa 

frågor som utmanar barnens tänkande. Detta får medhåll av Paulsen som menar att 

pedagogerna ska vara en samtalspartner och tillsammans med barnen reflektera, tolka och 

bedöma. Hon menar att det är pedagogens uppgift att ge barnen ett kritiskt förhållningssätt 

och hjälpa dem att stanna upp och dröja vid sinnesintrycken.  

 

2.3.5 Estetik för att nå instrumentella mål 

Forskarna Kent Hägglund och Lars Lindström skriver i Pedagogiska magasinet nr. 2/2004 att 

estetiska uttrycksformer inte ska vara hjälpgummor åt andra ämnesområden utan de har ett 

egenvärde och detta ska värnas om och lyftas fram. Paulsen beskriver att de estetiska ämnena 

ofta används som en metod för att nå psykologiska, pedagogiska, motoriska eller sociala mål. 

Paulsen kallar sådana mål för instrumentella, den estetiska verksamheten blir hjälpmedel att 

nå mål som ligger utanför själva ämnesområdet. Detta ses inte som fel i sig men det gäller att 

inte glömma bort att varje enskilt uttrycksmedel har sina egna tekniker och lagar. Paulsen 

kritiserar förskolans sätt att använda de estetiska uttrycksformerna som en rolig sysselsättning 

utan någon egentlig inlärningsfunktion. Hon menar att en reducering av den 

inlärningspotential som ligger i de estetiska aktiviteterna sker då man inte går in i de 

konflikter som denna verksamhet kan frambringa. Det egentliga målet med estetiska 

verksamheter är enligt Paulsen att utveckla insikt och förståelse vad det gäller den förnimbara 

världen och ens egna tankar och känslor. I avhandlingen Hur arbetar förskollärare med bild? 

drog Skoog slutsatsen att i vilket mån en skapandeaktivitet (i detta fall bild) ska ses som 

instrumentell eller inte beror på:      

 

”i vilken utsträckning de estetiska kvantiteterna får en framträdande plats, i vilken mån 

barnens sinnesförnimmelser tas i anspråk, i vilken mån det finns möjlighet till genuint 

utforskande där svaren inte är givna, vi vilken mån det finns plats för kreativitet och 

fantasi och i vilken mån innehåll och form ställs i förhållande till varandra.” (Skoog, 

1998, s.88)  

 

2.3.6 Förankring i styrdokument  

Förskolans läroplan (Lpfö98) vilar bland annat på FN:s konvention om barns rättigheter, där 

barns rätt till yttrandefrihet, eget skapande och vikten av att få möta olika typer av kulturella 

uttryck. Att kunna förmedla sitt inre är en viktig del i förskolans demokratiska arbete och 

utgångspunkt för att kunna fungera som en aktiv och delaktig medborgare i ett demokratiskt 
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samhälle. Den kommunikativa förmågan ses som viktig vad det gäller möjlighet att påverka 

sin situation. Lpfö98 betonar att barn skapande och kommunikation ska med hjälp av olika 

estetiska uttrycksformer utgöra både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling. I Lpfö98 ligger betoningen på att kunskap erövras aktivt genom egen aktivitet 

men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Därför ska verksamheten ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet och hjälpa barnen att ”utveckla sitt skapande samt 

sin förmåga att bearbeta och förmedla upplevelser, tankar, känslor och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Lärarförbundet, 

2001, s.13). Verksamheten ska främja leken, utforskandet, kreativiteten, nyfikenheten och det 

lustfyllda lärandet.    

 

Regeringen har mellan 1999 – 2001 satsat på kultur för lärande i förskola och skola. Efter 

satsningarna har mycket hänt i skolutvecklingen som fördjupat kunskaperna kring skapande 

och lärande. Idag ses inte bara kultur som en förstärkning och en stimulans i lärandet, idag 

kan hävdas att kultur och skapande är en lärandeprocess i sig. När barns, ungas och vuxnas 

erfarenheter kommer till uttryck på många olika sätt, växer en estetik fram som behöver 

reflekteras över. Barn och unga ska vara delaktiga i arbetet och få utveckla sina kulturella, 

skapande och kreativa uttrycksmedel. 

 

I Skolverkets rapport, Perspektiv på kultur för lust och lärande (2000), har Ulla Lind och 

Kerstin Borghagen undersökt förskollärares förhållningssätt till kultur och lärande. Den 

definition av kultur som återkommer hos flertalet av förskollärarna i undersökningen är de 

traditionella uttrycksformerna; musik, teater, konst och litteratur. Sen finns det en grupp som 

vidgar sin definition och menar att det går att finna kultur i allt, beroende på vinklingen. I 

undersökningen framkommer bland annat att förskollärarna talar om att befrämja språk-, läs- 

och skrivinlärning genom mycket rim och ramsor och musik. Förskollärarna är samstämmiga 

om att barn är kreativa och att de har behov av att få uttrycka sig med kreativa medel. Barnen 

ska få undersöka och ”göra själv”, att producera, att bli bekräftade av engagerade och 

intresserade lärare. Barn tycker om att skapa i olika former, musik och sång, bild och rytmik 

och allt som har med kultur att göra. Barnen behöver musik och rörelse, vara aktiva i sitt 

lärande, få hjälpa till - inte bara lyckas, komma till sin rätt, bli bekräftade och träna sin sociala 

kompetens. 
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I propositionen om en förnyad lärarutbildning (PROP.1999/2000:135) finns åsikter som att de 

estetiska uttrycksformerna måste lyftas fram ur sin undanskymda position och tillåtas 

genomsyra hela lärarutbildningen. Flera myndigheter, högskolor och organisationer betonar 

att estetiska kunskaper är viktiga och föreslår bland annat att lärarstudenter får kunskaper om 

kulturpolitikens områden och lär sig att hantera kulturella uttrycksformer och att dessa 

uttrycksformer integreras i det allmänna utbildningsområdet.  

 

 

2.4 Lärande genom de olika estetiska uttrycksformerna 
Varje uttrycksform har sin egen pedagogik och sin egen lärandefunktion. I detta kapitel gör vi 

ett försök att synliggöra pedagogiska aspekter inom de olika uttrycksformerna; bild och 

skapande, drama samt musik, sång och rörelse.  

 

2.4.1 Bild och skapande 

Enligt Granberg (2001) finns det väldigt lite forskning och litteratur vad det gäller småbarns 

(barn under tre år) tredimensionella skapande i färg och form. Hon spekulerar i att en 

förklaring kan vara att detta ses mer som lek (bygga med klossar osv.) och inte som skapande 

verksamhet. I samtal med förskolepedagoger finner Granberg att de sällan refererar till 

material som metall, trä och betong och kopplar detta till att det inom förskolan arbetar flest 

kvinnor och att dessa material traditionellt förknippas med män. Däremot är småbarns 

skapande med linjer, den så kallade klotterutvecklingen, väldokumenterad och återfinns i de 

flesta böcker om bild och form. Småbarns skapande syftar inte enligt Granberg till att få fram 

ett resultat. Skapande aktiviteters pedagogiska betydelse kan enligt henne vara motorik, 

njutning, identitet, social kompetens, fantasi, tanke, kunskap, språk samt skrift- och 

bildmedvetande. Småbarns verbala språk är fortfarande dåligt utvecklat men arbete med olika 

material för konstruktion, måleri och teckning stödjer enligt Granberg deras utveckling av 

både tanke och språk samtidigt som de får möjlighet att använda och utveckla fantasi. När 

barn utvecklas motoriskt och de kan styra händernas rörelse blir formerna, strecken och 

färgerna symboler och bilderna ett språk.  

 

2.4.2 Drama 

Elsa Olenius (1900-1984) är det stora namnet när det gäller svensk dramapedagogik (Erberth 

& Rasmusson, 1996). Olenius ansåg att teatern kunde levandegöra litteratur, utveckla hela 
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människan, öka förståelsen för det som rör livet, både verklighet och fantasi, lära barnen att 

lyssna, ge barnen självförtroende, öva koncentration samt ge barn ord och därmed öka deras 

förmåga att kommunicera. Barnen skulle få uttrycka sig på sitt eget sätt och på egna villkor. 

1968 genomgick barnteatern en fullständig förvandling. Gränsen mellan skådespelare och 

publik suddades ut och barnen skulle få tänka själva och våga uttrycka sig genom att själva 

delta i teatern. Brasilianen, teatermannen och pedagogen Agusto Boal myntade begreppet 

forumteater vilket kom till Sverige 1977. Forumteater innebär ett uppspel av vardagliga 

scener varefter publiken har möjlighet att förändra spelet genom att ge förslag på hur man 

hade kunnat agera annorlunda för att förbättra situationen. I Sverige fanns det på 1970-talet 

dramapedagoger som inte ansåg att drama hade något med teater att göra och att de estetiska 

aspekterna på agerandet var oväsentligt. Tre av dessa var Dan Lipschutz, Lennart Wiechel och 

Björn Magnér. De menar sammanfattningsvis att det viktigaste är att deltagarna utvecklar sig 

själva på olika sätt genom arbetet i dramagruppen. 

 

2.4.3 Musik, sång och rörelse 

Carl Orff menade att språkutvecklingen tar sin början i rytmen och klangen i barnens egna 

namn, i rim och ramsor och i enkla barnsånger (Mallo Vesterlund, 2003). Orff-mallen utgår 

från rösten och sångens möjligheter och använder dessa på ett lekfullt och medvetet sätt. 

Kroppen och rösten blir ett sätt att kommunicera med eller utan ord. Bra för språkträning är 

enligt Vesterlund att göra rörelser till sångerna där innehållet blir tydligare och lättare att 

förstå. Direkt kroppslig upplevelse av orden är en erfarenhet som hjälper barnen mycket i 

förståelsen av nya ord, begrepp och sammanhang. Den delade glädjen är det viktigaste under 

ett musikpass. Vesterlund säger att sången kanske är det som oftast tänks på, men menar att 

det också går att använda kroppen på olika sätt; röra på sig rytmiskt, dansa och frambringa 

ljud. Genom att involvera rörelser i musikstunden är det lättare att få med barnen. Musik, sång 

och rörelse stimulerar enligt Susanne Wolmesjö hjärnan positivt. Hon menar att inre balans 

skapas genom rörelse, koncentrationen utvecklas och motoriken har betydelse för vår 

kognitiva förmåga. Rörelse är viktigt för inlärning. Rörelse behövs för att väcka liv i hjärnan, 

skapa balans mellan hjärnhalvorna och bilda nya hjärnceller.  

 

2.5 Sammanfattande kommentar 

Vi kan genom denna tillbakablick följa estetikens väg genom förskolans historia och komma 

fram till dagens sätt att tala om estetiska uttrycksformer och lärande. De olika synsätten har 
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följt och på olika sätt påverkat varandra. Synsättet på skapandet som var förknippat med 

tekniker och återskapande födde tankar om det fria uttryckande skapandet där olika intryck 

bearbetades. Detta tankesätt utvecklades senare och skapande kom att innefatta en 

kommunikation där tankar och känslor förmedlades. Slutligen finns kopplingar till det 

utforskande lärandet där estetiska uttrycksformer ses som redskap i utforskandet. Att de 

estetiska uttrycksformerna är viktiga i förskolans verksamhet utläses tydligt i förskolans 

läroplan som säger att de olika estetiska uttrycksformerna ska utgöra innehåll och metod i 

barnens läroprocesser. I läroplanen sammanfaller många av diskurserna genom att de estiska 

uttrycksformerna ses som kommunikation och som ett sätt att bearbeta och förmedla 

upplevelser tankar, känslor och erfarenheter. Barnet ses som aktivt i meningsskapandet och 

verksamheten ska gagna leken, utforskandet, fantasin, kreativiteten, nyfikenheten och det 

lustfyllda lärandet. Det finns enligt författarna i kapitel 2.4 många pedagogiska betydelser i de 

estetiska aktiviteterna. Trots detta och läroplanens klara besked fungerar de estetiska ämnena 

enligt Paulsen ofta som en rolig sysselsättning utan någon egentlig inlärningsfunktion.   
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3 Problemprecisering och frågor 
Studiens mål är att undersöka vilket förhållningssätt förskolepedagoger har till de estetiska 

uttrycksformerna och hur detta arbete sker.  

 

Vilket förhållningssätt har förskolepedagoger till estetiska uttrycksformer 

samt vilken betydelse tillskriver de dessa i förskolans verksamhet? 
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4 Forskningsmetod 
I detta kapitel redogörs för forskningsundersökningens tillvägagångssätt där en beskrivning av 

urval, insamlingsmetod samt bearbetning och analys av det insamlade materialet görs.  

 

4.1 Urval 
I vår forskningsundersökning ingick sex informanter; fem förskollärare och en barnskötare 

som alla arbetar inom Kristianstad kommun. Två av informanterna arbetar på utvidgade 

förskolor vilket innebär att barnen är från ett till fem år. Fördelningen på övriga informanter 

är: två på småbarnsavdelning (ett till tre år) respektive två på syskonavdelning (tre till fem år). 

Anledningen till vårt urval är att vi sedan tidigare har kontakt med förskolorna och har 

därigenom kunskap om deras sätt att arbeta. Vi vet därför att förskolornas arbetssätt vad det 

gäller de estetiska uttrycksformerna varierar och kan undersöka bakomliggande faktorer till 

denna variation. Vi ville undersöka verksamheter där åldern på barnen varierar för att se om 

arbetssättet skiljer sig åt.  

 

4.2 Datainsamling 
Christer Bjurwill (2001) betonar att det är viktigt att välja rätt verktyg för att besvara 

forskningsfrågan och för att uppnå ett så relevant resultat som möjligt. Vi valde en kvalitativ 

undersökning med personliga intervjuer. Eftersom det är förskolepedagogernas 

förhållningssätt vi vill undersöka anser vi att en kvalitativ datainsamling är att föredra, då den 

ger mer djupgående information (Martyn Denscombe, 2000). Vi är mer intresserade av 

förskolepedagogernas tankeprocesser och erfarenheter än ren fakta. Sharan B. Merriam 

(1994) menar att verkligheten är subjektiv och behöver tolkas snarare än mätas vilket talar för 

en kvalitativ undersökning. Anledningen till att vi valde personliga intervjuer är att vi genom 

intervjuerna får reda på åsikter, tankar och känslor och en djupare förståelse för informantens 

svar och de företeelser vi studerar (Merriam). Intervjun var semistrukturerad vilket innebär att 

vi hade färdigformulerade öppna frågor, men var flexibla och lät informanterna utveckla sina 

synpunkter vilket ledde till oplanerade följdfrågor (Denscombe). Intervjufrågorna finns som 

bilaga. Vi hade bokat möte med informanterna och intervjuerna, som varade mellan trettio 

och fyrtiofem minuter, ägde rum på informantens arbetsplats vilket enligt oss kan medföra en 

viss trygghet hos informanten. Informanterna var förberedda på att en intervju skulle äga rum 

och de hade även fått en inblick i intervjuns innehåll vilket vi menar gjorde informanterna 

förberedda vilket medförde att vi hade goda förutsättningar att få svar på våra frågor. Vi valde 
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att uppta intervjun på mp3-spelare eftersom vi då fick en korrekt projicering av intervjun som 

kunde avlyssnas flera gånger. Vi hade två mp3-spelare om något oväntat skulle uppstå. 

 

4.2.1 Etiska överväganden 

De personer som deltagit i intervjuundersökningen har informerats om undersökningens syfte 

samt hur vi kommer att behandla deras svar. De är medvetna om att deras bidrag är anonymt 

och att endast vi har tillgång till intervjusvaren. Efter bearbetningen kommer inspelningarna 

att raderas.  

 

4.3 Dataanalys 
Vi har behandlat materialet genom att först avlyssna intervjuinspelningarna och transkriberat 

dem ordagrant till datorutskrifter. Att transkribera tar tid men vi kände att en text är lättare att 

bearbeta. Därefter granskade vi utskrifterna genom en ”öppen kodning” vilket innebär en 

kategorisering av svaren efter olika mönster (Conny Svenning, 2000). För att tydligare se 

materialets olika sammanhållningar klippte vi ut svaren och kategoriserade dem efter olika 

teman. I detta arbete upptäckte vi hela tiden nya nyanser i materialet vilket skapade 

underteman eller helt nya teman. Detta skedde genom en axiell och en selektiv kodning vilket 

innebär att vi gick djupare i våra intervjusvar och letade efter fall som stödde eller illustrerade 

kategorierna. För att säkerhetsställa att vi tolkat materialet rätt kunde vi gå tillbaka till våra 

inspelningar eller våra datorskrivna intervjuer. När kategoriseringen var klar analyserade vi 

materialet och tolkade det med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt samt vår bakgrund.  

 

4.3.1  Kritiska reflektioner av val och metoder 

Denscombe ser nackdelar med intervjuer som vi tog i beaktande, han nämner bland annat 

intervjuareffekten som betyder att informationen baseras på vad människor säger inte vad de 

gör. Ett annat exempel på intervjuareffekten är enligt Runa Patel och Bo Davidsson (2004) att 

informanterna förser oss med svar som de tror att vi letar efter och inte uttrycker sina egna 

tankar. Vi försökte därför ställa oss så neutrala som möjligt till de uttalanden som gjordes och 

inte påverka informanterna med vårt kroppsspråk eller med kommentarer. Men vi inser att vi 

är nybörjare vad det gäller att intervjua och att detta medförde att vi kände att vi vid några 

tillfällen påverkade informanterna genom att ge vår syn på estetisk verksamhet och nicka 

gillande vid en del svar. Detta hände dock endast vid ett fåtal tillfällen och vi ser inte att det 

har påverkat innehållet på ett sätt som har betydelse för undersökningens trovärdighet.  
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Denscombe kan också se nackdelar med en kvalitativ undersökning och nämner bland annat 

att materialet kan vara mindre representativt och att det finns en risk att förklaringen blir 

alltför förenklad genom en uteslutning av avvikande svar. Vi menar tvärtom att det ofta är 

skillnaderna i svaren som ger undersökningen djup. Vi är medvetna om att svar som 

framkommer i undersökningen inte kan generaliseras och ställas som sanna i förhållande till 

vad andra ser som sanningar. Detta är heller inte syftet med vår undersökning. Genom att vi 

valde en kvalitativ undersökningsmetod visar vi att det är informanternas svar och 

bakomliggande faktorer till svaren som är viktiga och relevanta för vår undersökning.  

 

Vi kan även se nackdelar med att spela in samtalet på mp3 eftersom mimik och kroppsspråk 

inte upptas vilket i sin tur kan ge nya perspektiv på samtalets innehåll. En annan nackdel som 

vi stött på är att störande ljud ibland kunde göra det svårt att urskilja vad informanten säger 

vid transkribering.  
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5 Resultat 
I vår empiriska undersökning har vi funnit olika nyckelbegrepp och teman i de svar vi fått 

från informanterna som vi har kategoriserat. De olika kategorierna rubriceras med ett citat 

som beskriver innehållet i avsnittet och inleds med en tydligare innehållsförklaring. Efter 

varje kategori gör vi vår tolkning och analys av resultatet. Vi försöker koppla resultatet till 

vårt syfte med undersökningen som är att synliggöra förskolepedagogers förhållningssätt till 

de estetiska uttrycksformerna samt vilken betydelse de tillskriver dessa i förskolan.  

 

 

5.1 Ja, det är ju inte jag som har estetisk verksamhet 
Avsnittet beskriver vad förskolepedagogerna lägger in i begreppet estetisk verksamhet. Vi kan 

konstatera att det finns en variation i förskolepedagogernas svar.  

 

5.1.1 Målar och ritar och ja, skapar någonting 

Gemensamt hos alla informanter var att de såg bild och olika former av skapande med 

händerna (måla, rita, lera, färg och form) som självklara estetiska verksamheter. Tre av 

informanterna nämnde till en början endast dessa uttrycksformer. 

 

– Mm, traditionellt skapande, rita, måla med olika material och tekniker, lera i olika 

former, vi har en sån vax med sand i den är också härlig. 

 

– Först så med estetisk så, innebär det, ja det trodde jag var så kallade pyssel, 

skapande, alltså själva pyssel, måla, rita, måla och allting. 

 

– Ja det är ju inte jag som har estetisk verksamhet, kan jag ju säga med en gång, men 

däremot så vet jag ju att det är en bra uttrycksform för barn.  

 

Informanten i det sista citatet beskriver estetisk verksamhet som något som hon inte anser sig 

hålla trots att hon ofta har sångsamlingar med barnen.  

 

5.1.2 Sen så det beror ju på om man räknar in dans och sådant in i estetiskt 

Förskolepedagogerna fick under intervjun upp ögonen för andra uttrycksformer och de 

utvecklade sin definition av begreppet estetiska uttrycksformer.   
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–  Jaså så, musik och sånt också, ja det är det ju. (läser våra förslag på estetiska 

aktiviteter) 

 

– Har inte gjort det innan men, eh, jo när, men så är det också ett sätt och uttrycka sig, 

är det ju. (på frågan om hon kan se dans och rörelse som estetiska uttrycksformer) 

 

– Sen så det beror ju på om man räknar in dans och sådant in i estetiskt.  

 

Längre fram under intervjun utvecklar den första informanten sitt svar och ser även drama och 

rörelse som estetisk verksamhet. Resterande tre förskolepedagoger i undersökningen hade 

från början ett större perspektiv och såg drama, musik, sång samt rörelse som estetiska 

verksamheter. En informant nämnde teckenspråk som en uttrycksform. 

 

5.1.3 Ja det är ju en form av lek 

Flertalet av informanterna ser bild, skapande, drama och musik som en form av lek och en 

informant nämner bland annat bygglek och rollek.  

 

- Det är ju lite grann leken som kommer in i de ämnena va och leken är ju 

jätteviktig. Både skapande och drama och allt, musik och allt det är ju en 

sort lek med faktiskt. 

 

Pedagogerna menar att barn upplever det mesta som är roligt som en form av lek och att de lär 

sig mycket i leken. Informanterna ser det som en möjlighet att gå in i barnens estetiska 

aktiviteter och utifrån ett syfte påverka innehållet till en lärandesituation. 

 

5.1.4 […] estetisk är ju egentligen skönhet också 

En pedagog ser estetik även som skönhet och menar att det är viktigt att tala till alla sinnen 

och nämner deras smideskrona i taket och att det doftar gott på toaletten. Det blir enligt 

informanten en njutning för vuxna och barn.  

 

- […] estetisk är ju egentligen skönhet också, för till exempel så har vi en 

smideskrona i taket så att när vi målar så tänder vi ju den för att det ska bli 

alltså en mysig stämning. Alltså det ska vara vackert också för barnen, de 

ska uppleva det här att det ska vara vackert. 
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Pedagogen menar att det ska vara vackert runt omkring barnen och har därför ”ögongodis”, 

som pedagogen kallar, det i varje rum.   

 

 

Analys – Tolkning 
Det framkom att förskolepedagogerna hade olika sätt att definiera estetisk verksamhet och att 

många i första hand endast tänkte på bild och skapande. En möjlig förklaring till detta anser vi 

vara att informanterna, som Erberth och Rasmusson (1996) menar många gör, förknippar 

estetik med konst och att de därför i första hand tänker på att måla, rita och skapa med lera. I 

förskolan finns det dessutom en stark tradition att erbjuda barnen sysselsättning i dessa 

uttrycksformer och vi menar att begreppet skapande i förskolan ofta är synonymt med 

bildämnet där händerna är det främsta redskapet. När vi under intervjuerna istället använde 

begreppet estetiska uttrycksformer kunde förskolepedagogerna vidga sitt perspektiv och se att 

det går att uttrycka sig på fler sätt än bara genom bild och skapande. Det verkar vara lättare 

för pedagogerna att se just musik, drama och rörelse som ett uttryck snarare än ett skapande. I 

förskolans läroplan beskrivs lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama som olika 

uttrycksformer inte som skapande, vilket kan vara ytterligare en förklaring.  

 

I intervjun framkom att flertalet av informanterna kopplar samman lek med estetiskt 

verksamhet och de menar att allt skapande är en form av lek. Detta synsätt är i samsyn med 

Fröbel och Vygotskij som menade att allt skapande utgår i leken och att alla de estetiska 

uttrycksformerna finns i leken (Lindahl, 2002). Vygotskij (1995) ansåg att barns skapande 

och barns lek flyter samman till en enhet där fantasin har en stor roll. Dessutom uttrycker 

läroplanen att lek är en av de estetiska uttrycksformerna. Även Granberg (2001) menar att 

barns skapande är en sorts experimentell och undersökande lek.  

 

En informant såg estetik som skönhet och menade att inredningen på olika sätt ska tala till 

barnens sinnen. Detta synsätt kan både härledas till Baumgartens definition av estetik (Erberth 

& Rasmusson) och diskursen; estetik som andligt återskapande och moral- och 

smakuppfostran där Fröbels och Keys syn på estetik beskrivs som ett sätt att lära barnen 

upptäcka och uppskatta det sköna och vackra i världen (Lindahl). Medan Fröbel och Key talar 

om smakfostran talar förskolepedagogen i undersökningen istället om sinnesupplevelser som 

skapar en härlig känsla hos barn och vuxna. Förnimmelse, det vill säga uppleva med sina 
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sinnen, är ordet estetiks betydelse (Erberth & Rasmusson). Informanten har en förhoppning 

om att estetiska aktiviteter är utvecklande för våra sinnen och nämner känsel, syn, lukt som 

sinnesupplevelser. Paulsen (1996) menar att det är pedagogens uppgift att hjälpa barnen 

stanna upp och dröja vid sinnesintrycken.  

 

 

5.2 Det är viktigt och roligt, räcker inte det…  
I detta avsnitt presenteras vilka anledningar förskolepedagogerna ser till estetisk verksamhet. 

Flertalet av informanterna talar om estetiska aktiviteter som något härligt, roligt och 

spännande samt som ett sätt att utveckla barnen.  

 

5.2.1 Det är en av lärstilarna 

En anledning som kommer fram under intervjuerna är att de estetiska uttrycksformerna kan 

erbjuda en variation i verksamheten som möjliggör för barnen att hitta sin lärstil samt något 

de är bra på och tycker är roligt. Informanterna menar att lärande sker genom att lyssna, prata, 

röra på kroppen, genom att ta på saker. En annan informant anser att de estetiska språken är 

”verktyg till kunskap”. 

 

5.2.2 Man utvecklar sin förmåga att kommunicera 

Hos de barn som har svårt att uttrycka sig språkligt kan förskolepedagogerna se de estetiska 

uttrycksformerna som en slags kommunikation. En informant menar att om ett barn inte gillar 

att prata men kanske älskar att sjunga, går det att genom sången kommunicera med barnet. I 

undersökningen nämns dock främst bild och skapande som kommunikationsmedel.  

 

- Om de har svårt att utrycka sig språkligt så finns det ju vissa människor som har 

lättare, även redan från när de är små, att uttrycka sig i bild och berätta en sak 

genom att rita.  

 

- […] att uttrycka sig, till exempel om man är ledsen eller något sådant så kan många 

uttrycka sig genom bild och rita. Rita och berätta samtidigt som man kan sitta 

bredvid, kan man få upp mycket, kan man fråga på bilden vad det är 

 

- […] de kan uttrycka sig genom att skapa antingen med sig själv och sin kropp, 

språk eller med penseln. 
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Förskolepedagogerna menar att de estetiska aktiviteterna kan vara ett sätt att förmedla och 

uttrycka sina tankar och känslor men även att ge utlopp för sitt inre.  

 

- Och jag tror att barn omedvetet uttrycker sig i konsten fast man inte kan. Jag tror att 

de uttrycker sina känslor jag tror att de kan ge utlopp för. 

 

- Så att det är uttryck, de som har det i sig de ger ju uttryck genom det skapandet.   

 

Informanten i det första citatet ser skapandet som ett sätt att avreagera sig, vilket enligt henne 

ofta sker omedvetet. I det andra citatet framkommer att förskolepedagogen inte anser att alla 

har förmågan att uttrycka sig genom skapandet.  

 

5.2.3 […] så att det händer någonting att de får vara aktiva 

I de estetiska aktiviteterna är barnen delaktiga och aktiva vilket ses som viktigt hos många 

förskolepedagoger i undersökningen. De menar att de lär genom att göra och uppleva, vilket 

även gäller oss vuxna.  

 

- Vi jobbar hela tiden med att barnen är aktiva, är det drama får de vara med och 

dramatisera, de får prova genom bild, de får vara med och baka.  

 

- Det som jag sa innan alltså med de estetiska ämnena så har ju barnen möjlighet att 

jobba själva så att säga och deltar själva i det.  

 

Informanterna talar om att allt vi gör är lärande och vi aldrig slutar att lära. I lärandet nämns 

begrepp som experimentera, prova, försöka, testa, undersöka, utforska och hjälpa varandra. 

En informant berättar i följande citat om ett tema där de estetiska uttrycksformerna hade stor 

plats i barnens utforskande.   

 

- Nu när spökägget har varit ett tema så har det varit lite det vad som finns där i de 

har fått rita det, de har fått göra i trolldeg vad de tror. 

 

Här får barnen undersöka och dra slutsatser om ägget utifrån egna erfarenheter och det sker 

hela tiden ett samtal mellan barn och mellan barn och vuxen. Informanterna anser att det är 

viktigt att inte hindra eller stoppa barnen att försöka själva i de estetiska aktiviteterna eftersom 
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varje gång barnen klarar av någonting själva har de lärt sig någonting. I aktiviteterna ska det 

finnas tillräckligt med tid så att de inte behöver avbryta barnen utan barnen ska få känna sig 

färdiga. Många av informanterna talar om vikten av att aktiviteterna ska vara roliga för barnen 

eftersom de då tror att barnen lär sig mer.  

 

5.2.4 […] man får in väldigt mycket i lärandet som man inte tänker på 

Många av förskolepedagogerna nämner att barnen kan lära sig färg, form och olika tekniker 

genom skapandet. Detta kan ske spontant men det kan även vara så att de vet att ett barn 

exempelvis behöver träna på färger och att förskolepedagogerna då pratar om färger i det de 

gör med barnet.     

 

- […] men plötsligt har ett barn blandat den och den färgen och titta det blev ju detta. 

Och sen börjar man att blanda något annat och vips så är det liksom igång. 

 

- Om du ska sitta och måla så får du in färgerna, du får känna på färgerna hur det 

känns. 

 

- De kan lära sig av de olika materialen de använder. 

 

- Det utvecklar språk och motorik.  

 

Förutom färg, form och olika tekniker menar förskolepedagogerna i undersökningen att 

barnen genom estetisk verksamhet kan lära sig spela instrument, nya sånger och utveckla takt- 

och rytmkänsla. En informant menar att barnen kan lära sig om siffror och känslor genom att 

sjunga om detta. Barnen kan i estetisk verksamhet också lära sig hur de ska vara mot 

varandra, att visa hänsyn och vara hjälpsam. De kan lära sig att vänta på sin tur, sitta still och 

räcka upp handen exempelvis i en sångsamling. Förutom den personliga och sociala 

utvecklingen anser även många att estetisk verksamhet gynnar den motoriska utvecklingen, 

både vad det gäller fin- och grovmotorik. Verksamheten utvecklar även kroppsuppfattning 

och kroppsspråk genom att barnen rör sin kropp och tar på olika kroppsdelar bland annat till 

olika sånger.  
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5.2.5 Det är utvecklande, det formar ens personlighet och stärker deras självförtroende 

De estetiska aktiviteterna berör enligt informanterna olika delar av barnens personliga 

utveckling. Förskolepedagogerna menar att om barnen känner att de kan och att deras 

skapande duger medför detta att barnen stärker sitt självförtroende.  

 

- Känner man sig trygg i en miljö så vågar man uttrycka sig i estetiska ämnen 

 

- Den ger ju allt, vad ska jag säga trygghet till sig själv. Att man vågar sjunga, vågar 

måla utan att. Har man provat på allting så vågar man på det. Och veta att det duger 

det man gör.  

 

- Stärker sitt självförtroende då de märker att de blir bättre och bättre, våga mer och 

mer, kan mer och mer.  

 

Förskolepedagogerna menar att tryggheten är viktig i all estetisk verksamhet. Känner barnen 

trygghet medför detta att de vågar och vill delta vilket förskolepedagogerna anser vara viktigt 

eftersom estetiska aktiviteter innehåller lärande och utveckling. En förskolepedagog ser 

sångstunder och rörelselekar som ett bra sätt att lära känna varandra och skapa trygghet i 

gruppen, medan en annan uttrycker att det är mycket viktigare att arbeta med grundtryggheten 

än att måla fyra gånger i veckan.  

 

5.2.6 Vi ska ju skapa framtidens konstnärer 

En annan anledning till estetisk verksamhet är enligt förskolepedagogerna att det är viktigt för 

att träna och få igång fantasin och kreativiteten.  

 

- Vi ska ju skapa framtidens konstnärer 

 

- […] lära sig att skapa på något vis så att de får igång fantasin 

 

Informanterna anser att fantasi och kreativitet är något som barnen genom de estetiska 

uttrycksformerna kan utveckla och få utlopp för. Informanten i det första citatet anser att 

fantasin och kreativiteten är viktig för barnens konstnärliga talanger.  
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5.2.7 De flesta barnen älskar ju skapande på något vis  

Förskolepedagogerna uttryckte att de flesta barn verkligen gillade estetisk verksamhet och 

detta ses som ytterligare en anledning till estetiska aktiviteter. En informant uttryckte att alla i 

regel är bra på någonting när det gäller skapande. Men enligt informanterna finns det en del 

barn som inte vill sysselsätta sig med estetisk verksamhet. Detta gäller enligt informanterna 

främst målandet och pysslandet. Ett sätt att lösa detta är enligt en informant att försöka locka 

barnet att rita något det är intresserade av. En annan informant menar att om ett barn inte vill 

måla med fingrarna när det är tänkt att de ska göra det så är det inte tvunget utan de kan 

använda pensel i stället. Om barnen inte vill måla till exempel för att de är rädda för att bli 

kladdiga försöker en informant att försäkra dem om att de inte kommer att bli kladdiga, ”alltså 

inte kladdigare än att det går att tvätta bort”. 

 

 Analys – Tolkning  

Förskolepedagogerna menar att den estetiska verksamheten innehåller väldigt mycket lärande 

och förståelse. Därför ser de det som viktigt att barnen känner trygghet att våga och vilja 

delta. En informant uttrycker sig annorlunda mot resten av informanterna när hon talar om att 

det är viktigare att arbeta med tryggheten än att måla fyra gånger i veckan. Vid första anblick 

kan det verka som pedagogen inte anser att målandeaktivitet kan skapa trygghet hos barnen. 

En annan tolkning av uttalandet kan vara att hon menar att det är viktigt att vara flexibel i sin 

planering och utgå ifrån gruppen i stället för att hålla fast vid det inplanerade.  

 

I intervjuerna framkommer att de estetiska uttrycksformerna kan erbjuda en variation i 

verksamheten som möjliggör för barnen att hitta sin egen lärstil. Informanterna menar att allt 

vi gör och är med om innebär lärande och att estetiska aktiviteter möjliggör görande och 

upplevelser. Ett sätt att tolka detta kan vara att anta att de ser på barnet som aktivt i 

kunskapsprocessen vilket är en central tanke i det sociokulturella perspektivet inspirerat av 

Vygotskij. Kopplingen till Vygotskij blir ännu tydligare då en av informanterna uttrycker att 

de estetiska uttrycksformerna är verktyg till kunskap, vilket nästan är Vygotskijs egna ord. 

Vygotskij får medhåll av Aulin-Gråhamn och Thavenius (2002) som menar att vi erfar 

omvärlden med hela vår kropp och att det därför är naturligt att använda alla uttryck för att 

bättre förstå den. 
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Exempel på vad barnen lär sig genom estetisk verksamhet är färg, form, olika tekniker, att 

spela instrument, utveckla rytmkänsla, siffror, känslor, hur man ska vara mot varandra, att 

visa hänsyn och vara hjälpsam, vänta på sin tur, sitta still och räcka upp handen, motoriska 

utvecklingen, kroppsuppfattning och kroppsspråk. Detta ser Paulsen som instrumentella mål. 

Hon säger inte att det är fel att lägga in detta lärande i de estetiska aktiviteterna, men menar 

att det egentliga målet med estetisk verksamhet är att utveckla insikt och förståelse vad det 

gäller den förnimbara världen och ens egna tankar och känslor. Liknande tankar finner vi hos 

Rothe, under diskursen estetik som att bearbeta och uttrycka sitt inre, som på 30-talet talade 

om att målet med skapandet var att utveckla tänkande människor som genom skapandet 

bearbetar intryck och reflekterar över dessa (Lindahl). Till skillnad från Paulsen menar 

Granberg liksom informanterna, att skapande aktiviteters pedagogiska betydelse kan vara 

motorik, njutning, identitet, social kompetens, fantasi, tanke, kunskap, språk samt skrift- och 

bildmedvetande. Även inom dramapedagogiken ser vi liknande tankar och hänvisar till Dan 

Lipschutz, Lennart Wiechel och Björn Magnér som ansåg att de estetiska aspekterna på 

agerandet var oväsentligt det viktigaste är att deltagarna utvecklar sig själva på olika sätt 

(Erberth och Rasmusson).  

 

Även om förskolepedagogerna anser att estetisk verksamhet kan innebära lärande och 

utveckling av det slag som Paulsen menar är instrumentella mål ser de också på estetisk 

verksamhet på det sätt som Paulsen anser vara det huvudsakliga målet. De talar om att 

uttrycka sitt inre och genom detta bearbeta och få utlopp för sina tankar och känslor. Detta ser 

Abbott och Nutbrown (2005) som viktigt eftersom om barnet inte får möjlighet att tänka högt 

genom olika estetiska uttrycksformer berövas det på rätten att tänka själv. Thavenius (2005) 

menar att det som upplevs i skapandet måste tas emot, tolkas och värderas vilket medför att de 

får inverkan på vårt sätt att beskriva verkligheten. Även Köhler talade om skapandet 

utvecklande funktion (Lindahl) och Paulsen menar att skapandet på olika sätt formar oss. 

Granberg uttrycker att barn under skapandet kan upptäcka omvärlden genom att undersöka 

och experimentera, samtidigt som de smälter intrycken, bearbetar dem och omvandlar dem till 

insikter. Detta undersökande och utforskande handlar enligt Vygotskij om att komma 

underfund med verkligheten (Lindahl). En samsyn med Vygotskij och Granberg visar 

informanterna då de anser det vara viktigt att barnen utmanas till att prova på, experimentera 

och utforska genom de estetiska aktiviteterna. Johansson och Pramling Samuelsson red. 

(2003) anser att kunskap skapas genom utforskning av omgivningen och reflektionen över 

erfarenheterna. Detta synsätt är en samsyn med den pedagogik som genomsyrar förskolorna i 
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Reggio Emilia. Deras projektinriktade arbetssätt stimulerar barnen till aktivt utforskande 

genom att ge dem olika problem att lösa samt redskap att utveckla sina tankar och uttrycka 

sina upplevelser med (Bendroth Karlsson, 1998). Just att uttrycka sig är något som 

framkommer i intervjuerna och det handlade både om att kommunicera och att få utlopp för 

och bearbeta sitt inre. Dewey ansåg att den känslomässiga upplevelsen av olika intryck var det 

väsentliga och det som barnen skulle uttrycka i skapandet. I diskursen Estetik som 

kommunikation återfinns Barnes (1994) som i likhet med en av informanterna i 

undersökningen, menar att barns bildskapande förser dem med ett personligt språk. Barnes får 

medhåll av Carlgren (1999) som anser att barns bildspråk i grunden är socialt och 

kommunikativt. 

 

Flera av förskolepedagogerna talade om att de estetiska aktiviteterna även utvecklade barnens 

fantasi och kreativitet. En informant uttryckte att fantasin och kreativiteten är viktig eftersom 

vi ska skapa framtidens konstnärer. Vygotskij (1995) ger fantasin och kreativiteten en större 

betydelse i människans liv. Han ser inte bara den konstnärliga aspekten utan menar att 

fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet vilket kan innefatta förutom det konstnärliga 

även det vetenskapliga och tekniska skapandet. Vygotskij ser dessutom fantasin som viktig i 

människans meningsskapande och i skapandet gestaltas med hjälp av fantasin en egen 

tolkning av det upplevda (Lindahl). 

 

 

5.3 Vi försöker att hela tiden tänka individuellt vad de behöver 
Det framkommer även att förskolepedagogerna arbetar med de estetiska uttrycksformerna 

utefter de behov som finns i verksamheten.  

 

5.3.1 […] nu ska vi ha konfliktlösning genom drama 

Tre av verksamheterna i undersökningen har många konflikter i barngruppen och arbetar 

därför med värdegrundsfrågorna på olika sätt i de estetiska aktiviteterna.  

 

- Och [namnet] och jag som har denna gruppen vi dramatiserar väldigt mycket just 

för att få fram det här alltså de… man pratar om att man snäll och sånt men det går 

ofta in och ut. Då har vi dramatisera liksom genom spontan oftast nästan varje gång 

det är något som dyker upp. 
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Förskolepedagogerna nämner främst drama som konfliktlösning, vilket oftast sker spontant 

när konflikten dyker upp, där förskolepedagogerna belyser situationen genom dramatisering. 

Barnen får ge förslag på hur pedagogerna ska lösa situationen, så kallad forumteater. Enligt 

informanten i citatet är detta ett bra sätt för att få barnen att komma ihåg hur man ska vara mot 

varandra, de har fått uppleva en konkret situation och det blir tydligare än att bara prata om 

det. Också de andra informanterna har vid några tillfällen spelat upp barnens konflikter och 

ser även de dramats konfliktförebyggande och konfliktlösande funktion och inspiration till 

samtal. Oftast är det de vuxna som agerar men i intervjuerna nämns att även barnen vid en del 

tillfällen har agerat. De beskriver hur barnen genom detta kan träna sig på att sätta sig in i 

andras känslor och utveckla empati. Att barnen ska kunna lära sig vara goda kompisar och ta 

hänsyn och lyssna och våga berätta är enligt en av förskolepedagogerna förskolans 

stöttepelare. Förutom drama använder en av verksamheterna även andra estetiska 

uttrycksformer för att arbeta med värdegrundsfrågorna. Exempelvis i musik och rörelse där de 

uppmuntrar barnen att ta hänsyn och inte springa på varandra.   

         

5.3.2 Sjunger man mycket så utvecklar det ju språket 

Ett annat behov som fanns var att utveckla barnens språk och i detta fall blir de estetiska 

uttrycksformerna viktiga främst för språkträning. En informant menar att sånger går att 

använda för att träna talet hos barn som stammar. Informanten säger att stamningen försvinner 

när man sjunger och tror att detta kan ha att göra med att det finns en slags rytm i sången. 

Sången, musiken och bild är det som nämns oftast när informanterna talar om 

språkutveckling. 

 

- Ja språket stärker de också, om man kommer på att man kan uttrycka sig genom 

bild eller sång eller musik så kan man kanske vågar använda sitt språk också. 

 

- Musiken är jättemycket språk  

 

En informant menar att språkutveckling och motoriken har ett nära samband genom att 

språket utvecklas när du får bättre kontroll på din kropp, din balans och sinne. Dessutom 

menar informanten att det i estetiska aktiviteter ofta förekommer instruktioner vilket enligt 

henne utvecklar barnens ordförståelse. Ytterligare en aspekt i språkutvecklingen som 

informanten nämner är att i estetiska aktiviteter finns ofta har tid för samtalet. Informanten 
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använder även tecken som stöd för språket eftersom hon anser att det är bra för barn med sen 

språkutveckling. 

 

Analys - tolkning  

Förskolepedagogerna menar att det viktigaste i förskolans verksamhet är att utgå från barnen 

och de behov som finns i barngruppen. Detta genomsyrar hela verksamheten och återspeglas 

därför också i de estetiska aktiviteterna. I de verksamheter där det fanns konflikter i 

barngruppen användes ofta drama som konfliktlösning och konfliktförebyggande. 

Informanterna menade att barnen genom drama kan tränas i att sätta sig in i andras känslor 

och utveckla empati vilket gynnar klimatet i gruppen. Elsa Olenius menade att drama kunde 

utveckla hela människan och öka förståelsen om livet (Erberth & Rasmusson). Vi ser en 

samsyn mellan Olenius dramapedagogik och informanternas syfte att genom drama ge barnen 

inblick i och kunna ta andras perspektiv och att utveckla sig själva. Genom de estetiska 

aktiviteterna (bland annat forumteater) får barnen olika upplevelser som manar till reflektion 

och samtal. Barnen får ge förslag på förändring vilket enligt förskolepedagogerna får dem att 

fundera över hur man ska vara mot varandra. Detta synsätt kan kopplas till Reggio Emilia 

pedagogiken och filosofin som förordar att barnen ska stimuleras till egen värdering av 

omvärlden vilket ger dem förståelse för denna och sig själv. Dramatiseringen och samtalet 

efteråt menar förskolepedagogerna talar både till barnets tankar och känslor. Detta 

samstämmer med Vygotskij som säger att i dramatiseringen kombineras intellektuella och 

emotionella upplevelser vilket han menar är det sätt på vilket vi skapar vår förståelse av 

omvärlden.  

 

Informanterna menade att barnen genom musik och sång utvecklar sitt språk. De får medhåll 

av Carl Orff som menade att språkutvecklingen börjar i rytmen och klangen i barnens egna 

namn, i rim och ramsor och i enkla barnsånger (Vesterlund, 2003). Granberg menar att 

småbarns verbala språk fortfarande är dåligt utvecklat men arbete med olika material för 

konstruktion, måleri och teckning stödjer deras utveckling av både tanke och språk. En 

informant menade att det finns ett nära samband mellan språkutveckling och motoriken. Detta 

framkommer även hos Vesterlund som säger att rörelse är viktigt för inlärning eftersom 

rörelse behövs för att väcka liv i hjärnan, skapa balans mellan hjärnhalvorna och bilda nya 

hjärnceller. 
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Vi tolkar det som att förskollärarnas sätt att uttrycka sig om de estetiska uttrycksformerna 

grundar sig i att de ser ett sambandsförhållande mellan språkutvecklingen och 

kommunikationen. Språkutvecklingen gynnar kommunikationen och kommunikationen 

genom uttrycksformerna gynnar språkutvecklingen. En möjlig tolkning av informanternas sätt 

att se på kommunikation och språkutveckling är att de ser ett samband mellan kommunikation 

och lärande vilket är en central tanke i det sociokulturella perspektivet. I interaktionen mellan 

människor får kunskaper och färdigheter liv (Säljö, 2000). Skapande som kommunikation är 

det synsätt som återfinns i dagens diskurs om estetik. Detta återspeglas i förskolans läroplan 

som säger att (skapande och) kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer ska 

utgöra både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling. Även i FN:s 

konvention om barns rättigheter kan läsas att förmågan att förmedla sitt inre är en viktig del i 

förskolans arbete.  

 

 

5.4 Vi försöker att i alla fall måla ett par gånger i veckan 
I denna kategori uttrycker förskolepedagogerna vid vilka tillfällen barnen möter estetisk 

verksamhet. Alla informanter betonade att barnen möter estetiska uttrycksformer under 

samlingar men även spontant under hela dagen.  

 

5.4.1 Minst en gång i veckan har vi en riktig stor sångsamling 

När det gäller planerade estetiska aktiviteter kunde en variation utskiljas i intervjuerna. En 

förskola hade ett bestämt schema där de olika uttrycksformerna hade tilldelats en egen 

samlingstid. Det framkom dock i intervjun att de var flexibla och att de olika 

uttrycksformerna ofta blandades i deras temaarbete. Dessutom talade förskolepedagogen på 

denna förskola mycket om spontana estetiska aktiviteter. Två andra förskolor i 

undersökningen försökte ha sångsamling en gång i veckan. De andra tre förskolorna hade inte 

bestämda dagar för de olika uttrycksformerna utan innehållet under dagarna kunde variera. I 

informanternas planerade estetiska aktiviteter nämndes att barnen förutom att sjunga och röra 

på sig bland annat får spela instrument, göra egna instrument, röra sig på olika sätt till 

trumslag och säga sina namn i takt med trumman. De får också dramatisera på olika sätt 

(forumteater, handdockor, Bockarna Bruse), måla till musik, sova till musik och de låter 

barnen få prova och lära sig olika tekniker i skapandet (kulmålningen och måla med snöre).  
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5.4.2 […] att man gör det spontant va att man alltså inte bara när man sitter i gruppen.  

Exempel på tillfällen då förskolepedagogerna spontant låter barnen möta estetiska 

uttrycksformer kan enligt förskolepedagogerna vara att de sjunger ”Glassramsan” när någon 

bjuder på glass, att de sjunger lille katt när de ser en katt samt som nämnts i ett tidigare avsnitt 

spontan forumteater.  

 

- Alltså vi har ju inte så kallade traditionella teman, att vi bara har det på samlingar 

för att vi vill inte ha gärna så många samlingar utan det ska var hela tiden under 

dagen. 

 

- Jag ser det som att det är viktigt att man får in de olika estetiska ämnena i 

verksamheten och inte bara då i den planerande  

 

En informant uttrycker att de vill ha skapandet i vardagen annars finns det en ”risk att man 

bara målar en gång i månaden”. Det är pedagogernas ansvar menar flera av de tillfrågade att 

se till att barnen har möjlighet till estetisk verksamhet. En av förskolorna i undersökningen 

har en ateljé som barnen får använda när de vill samt ett speciellt rum där barnen kan lyssna 

på musik i hörlurar. Andra sätt att mana till estetisk verksamhet som framkom under 

intervjuerna är att ta fram staffli eller lera så att de som är intresserade kan göra det eller att ta 

fram gitarr och sjunga med några barn.  

 

- För verksamheten ska ju vara hela dan, vi har ju barn som bara är här på 

eftermiddagen så kanske de också vill sjunga eller spela och så i grupp. 

 

Informanten menar att om de endast skulle ha estetiska aktiviteter på förmiddagssamlingen 

skulle de barn som bara är på förskolan på eftermiddagen missat detta.  

 

5.4.3 […] de behöver inte fråga alltid om de får måla och sådant…  

Förskolepedagogerna anser att barnens spontana skapandeaktivitet hänger samman med 

tillgång och mängd av material samt hur lokalerna är utformade. För att öka sitt material tar 

flertalet av de tillfrågade in mycket från naturen.  
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- Men eh, vi har ett stor bord och tillgång till papper och penna, alltså de har tillgång 

till och ta sakerna själva de behöver inte fråga alltid om de får måla och sådant utan 

de ska kunna gör det när de känner för.  

 

- Jo det har hänt att vi också har satt fram en låda med alla möjliga olika grejor alltså 

olika kulor och korkar och lagt i en stor låda utan att ha haft någonting att nu 

pysslar vi lite denna vecka. De får ta det i lådan som de vill ha och de pysslar och 

klistrar som de vill. 

 

De menar att materialet ska finnas framme så att ”barnen själva kan tänka ut vad de vill göra” 

och när de vill göra det. En annan förskola har samma inställning och menar att alla inte 

måste göra det men säger samtidigt att alla barn oftast vill. En av småbarnsavdelningarna 

menar att det inte alltid är lätt för dem att låta deras barn själva nå allting utan ”de når nått så 

när”. En informant kände att de inte ger barnen tillräckligt med tid att låta barnen gå och 

plocka och skapa fritt utifrån ett brett utbud av material. Hon menar att det är svårt att klara av 

detta eftersom de dels är många barn och samtidigt är de en utvidgad avdelning med barn från 

ett till fem år som därför kräver ett visst urval av material. Andra anledningar till ett tunt 

materialurval som nämns i intervjuerna är att de vill inte att det ska bli för rörigt eller 

stimmigt med alla grejorna runt omkring dem och att det kan vara en kostnadsfråga.  

 

5.4.4 Det ska inte bli ett tvång  

En informant menade att de sällan har planerade estetiska aktiviteter. De har i vissa fall 

sångsamlingar med rörelse och bara en obligatorisk skapande aktivitet vilket var månadens 

människa som barnen skulle rita. Tanken bakom denna uppgift är att följa barnen i deras 

kroppsuppfattning och medvetenhet. I det följande citatet visar denna informant sina åsikter 

om skapande aktivitet.  

 

- Det är ju tur att [namnet] har kommit upp till oss för varken jag eller [namnet] är så 

jätteintresserade av det där med pyssel och bild och det är nog därför det har blivit 

så att vi har haft det mer fritt. Varsågod att pyssla. Det är kanske bara bra i och för 

sig… Så det passar ju mig utmärkt det här nya att man inte ska ha en massa mallar 

och alla måste inte göra utan det är bara fram med massa material och sen de som 

vill får göra. 
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- Vi tar fram, vi har speciell lera, tar vi fram så att de som är intresserade gör det, och 

därför tycker jag det är roligare nu jämfört med förr. Det ska inte bli ett tvång.  

 

I det första citatet uttrycker förskolepedagogen att hon är positiv till att barnen ska få rita och 

skapa men tycker själv inte att det är speciellt roligt. Hon säger sig inte vara pysslig av sig, 

blir lätt frustrerad och anser att det blir kladdigt. Pedagogen tycker dessutom att det är jobbigt 

att plocka fram och städa och anser sig vara lite bekväm. Förskolepedagogen i det andra 

citatet anser att de spontana estetiska aktiviteterna utan deltagartvång är roligare. Informanten 

uttrycker att barnens spontana estetiska aktiviteter ofta sker utan inblandning eller delaktighet 

av de vuxna. De flesta informanter i undersökningen menar dock att det är viktigt och givande 

att vara närvarande i barnens spontana aktiviteter bland annat eftersom de då på olika sätt kan 

utmana barnens tankar.    

 

- Det är ju ofta i samtal som jag kan tycka att man kan tänka på det i alla fall att man 

försöker få dem att tänka själv, ett steg längre än att bara få ett svar från mig. 

 

- Om vi som vuxna är närvarande så kan vi diskutera och starta en fråga om de 

sakerna som vi väljer att ta upp. Och när barnen själva sitter och pratar då pratar de 

ju utifrån sina erfarenheter och med varandra och samspelar och diskuterar. 

 

I de estetiska aktiviteterna finns det tid för samtal både mellan barnen och mellan barn och 

vuxen.  

 

Tolkning - analys 

Att förskolepedagogerna ser det som viktigt att estetiska aktiviteter förekommer under hela 

dagen tolkar vi som att de ser dessa som betydelsefulla i förskolans verksamhet. En av 

förskolorna i undersökningen hade inplanerade estetiska aktiviteter under hela veckan medan 

andra hade en estetisk verksamhet under en vecka. Under intervjuerna framkom det att alla 

informanter menade att barnen möter spontan estetisk verksamhet under hela dagen. Det 

visade sig dock att det fanns två olika perspektiv. Några av informanterna syftade på de 

spontana estetiska aktiviteterna som pedagogerna tog initiativ till medan de andra refererade 

till något barnen tar initiativ till. En möjlig tolkning till att den planerade estetiska 

verksamheten skiljer sig åt mellan förskolorna kan vara att det finns olika stort intresse hos 
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informanterna. Detta visar sig tydligt när informanten säger att hon och kollegan inte ”är så 

jätteintresserade av det där med pyssel och bild och det är nog därför det har blivit så att vi har 

haft det mer fritt”. En annan möjlig tolkning till att informanterna ser barnens initiativ som 

viktigt i de estetiska aktiviteterna kan vara att de har samma synsätt som Dewey som anser att 

det är barnens egen verksamhet som ska organisera förskolan (Lindqvist, 2000). Detta synsätt 

stämmer också överens med informanten i det sista citatet. Informanten menar att hon är mer 

positivt inställd till estetiska aktiviteter när det inte finns ett tvång att delta, utan anser att 

barnen ska göra det de är intresserade av. Informanterna tar inte själva initiativet till skapandet 

men visar sin positiva inställning till estetisk verksamhet genom att ha material tillgängligt så 

att barnen kan skapa när de vill. Många av informanterna ser sin delaktighet i barnens 

estetiska aktiviteter som viktigt bland annat eftersom de i aktiviteterna kan se vad barnen 

behöver utveckla. Något som de får medhåll av Köhler som belyser att studier av barn 

skapande kan ge insikt i deras utvecklingsnivå samt vilken hjälp till självhjälp de behöver 

(Lindahl). Genom att vara närvarande anser informanterna att de kan utmana och utveckla 

barnens tänkande. Kari Carlsen och Arne Marius Samuelsen (1991) anser att pedagogen ska 

vara aktiv och deltagande i barns skapandeprocess och ställa frågor som utmanar barnen. 

Detta får medhåll av Paulsen som menar att pedagogerna ska vara en samtalspartner och 

tillsammans med barnen reflektera, tolka och bedöma. Hon menar att det är pedagogens 

uppgift att ge barnen ett kritiskt förhållningssätt. 

 

 

5.5 Barnens utveckling och intresse samt deras olika förmågor  
Denna kategori handlar om hur förskolepedagogerna tänker när de planerar estetiska 

aktiviteter.  

 

5.5.1 […] någonting som kan alltså komma alla åldrar till godo. 

Det framkommer att informanterna anser det vara viktigt att aktiviteterna är anpassade till 

barnen. De talar om att barnen är individer och att det är viktigt att låta dem vara olika samt 

att se till varje barns utvecklingstakt och bemöta barnen utifrån detta.   

 

- man tänker på att det ska vara roligt, man tänker på att alla ska kunna klara av att 

vara med. Att de ska klara av att göra det själva, det är ingen mening att jag gör det 

till dem.  
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De informanterna i undersökningen som arbetar på utvidgade förskolor menar att det är svårt 

att anpassa aktiviteterna till alla barn och delar därför upp barnen på olika sätt. Två av 

informanter uttrycker att en sångsamling går att anpassa både till en ettåring och till en 

femåring och en av informanterna startar därför ofta sina aktiviteter med en gemensam 

sångsamling. Därefter delar de upp barnen efter ålder och mognad. Fördelar med att dela upp i 

mindre grupper som nämns förutom att det är lättare att anpassa aktiviteterna efter individerna 

är att det finns mer tid för samtal och att se det enskilda barnet.  

 

5.5.2 […] detta klarar de och så får det bli på deras sätt  

I det traditionella pysslet finns ofta en eller flera mallar som barnen om dem vill kan 

efterlikna vilket i vissa fall sker med hjälp av förskolepedagogerna.  

 

- Då försöker vi att ha andra alternativ som ska kunna passa, så att de ska kunna göra 

det som, alltså vi ska inte göra det åt dem, utan de ska kunna göra det på sitt sätt. 

För det där med att skicka hem grejor som är perfekta det är ju liksom inte något 

roligt. Då får man välja något som man känner att detta klarar de och så får det bli 

på deras sätt. Så vi har olika variationer på tomtarnas svårighetsgrad.  

 

- Om alla ska göra likadant? Nej, det brukar finnas många olika saker att välja på och 

så får man ta den som man vill och kan. Åh är det någon treåring som vill göra det 

allra svåraste så brukar vi säga att det får de stora göra det får du gör när du blir 

stor. Jätteschysst!  

 

I det senare citatet synliggörs att förskolepedagogen motsäger sig själv och i vissa fall styr 

aktiviteten och begränsar barnens valmöjlighet. I det planerade skapandet framkommer det i 

intervjuerna att barnen ofta bara får tillgång till det material som pedagogen väljer, bland 

annat för att förenkla för de yngsta barnen, medan i det fria skapandet har barnen tillgång till 

mer material. För mycket valmöjligheter kan enligt en annan informant föra med sig att en del 

barn inte vet riktigt vad de ska göra. En informant berättar att de vuxna ofta gör vars en 

variation på mallen så att barnen ser att alla inte behöver göra likadant. Förskolepedagogernas 

mallar ska enligt informanten inte vara för fina.    
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5.5.3 […] inte alltid tvunget att resultatet blir så noga 

Resultatet är inte det viktiga utan det är processen som betonas. Att göra sitt bästa räcker, det 

viktigaste är att barnen försöker. Det ska finnas möjlighet att prova flera gånger.  

 

- inte ha för stora förväntningar utan låter det bli vad det blir inte pressa på dem. Då 

blir det dött, då blir det alldeles onödigt besvär alltså då har hela grejen förlorat sin 

kraft om man kräver för mycket.  

 

- Och de kan även fast det inte blir lika vackert som en konstnär, det är ju inte det 

som är det viktiga utan det är ju processen.  

 

De estetiska aktiviteterna ska inte innehålla press eller krav utan informanterna accepterar att 

barnen inte gör som det var tänkt och låter barnen styra. De spinner vidare på barnen, lägger 

in nytt under tiden och följer inte sin planering stenhårt. Informanterna menar att det är viktigt 

att barnen får prova och att det inte alltid behöver bli ett resultat. Behoven hos barnen kan 

variera, en del barn, menar en informant, behöver känna av materialet för att vid ett annat 

tillfälle skapa något av det.  

 

Analys – tolkning 

Informanterna delar ofta upp barnen i grupper för att kunna anpassa aktiviteten efter barnen. 

De tycker det är vikigt att alla kan klara av uppgiften på sitt eget sätt. Resultatet är inte det 

viktiga utan alla informanter betonar processen och att det i denna sker något hos barnen.   

 

I det traditionella pysslet framkommer att det alltid finns en eller flera mallar som barnen om 

de vill kan återskapa. Det fanns en variation mellan informanternas svar. En del har en mall 

men låter barnen få utlopp för sin kreativitet genom att erbjuda en stor variation av material, 

medan andra endast tillhandahåller det material som mallen eller mallarna är skapade av. I det 

senare fallet gör förskolepedagogerna ofta sin egen tolkning på mallen för att visa barnen att 

de inte behöver göra precis likadant. Det framgår att informanterna på sina olika sätt har gått 

ifrån den traditionella synen på pyssel där barnen på bästa sätt ska återskapa en vuxenvald 

mall och fört in mer kreativitet och valmöjlighet i pysslet.   
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Det finns en variation i informanternas förhållningssätt till barn och skapande. De flesta 

menar att alla barn kan eftersom det viktiga inte är resultatet utan att de gör på sitt eget sätt. 

Den informant som vi menar motsäger detta uttryckte under intervjun att hon hindrar de 

minsta barnen från att välja fritt bland mallarna. Detta kan tolkas som att hon anser att det 

finns något i skapandeprocessen som de minsta barnen inte klarar av. Enligt Granberg är barn 

ofta motoriskt oförmögna att avbilda saker exakt och många kan enligt henne därför tycka att 

barns skapande är meningslöst och kräver hjälp för att nå rätt resultat. Just att skapandet ska 

sluta i ett fint resultat visade sig många pedagoger i Eva Ängsgårds undersökning mena. En 

möjlig tolkning kan vara att informanten delar dessa tankar och att hon därför inte låter barnen 

prova och upptäcka sina gränser. 

 

 

5.6 Slutsatser 
Genom tolkning och analys av vår intervjuundersökning framkom följande: 

 Begreppet estetisk verksamhet ses av hälften av informanterna som skapande aktiviteter 

där händerna är det främsta redskapet.  

 Begreppet estetiska uttrycksformer är däremot tydligare sammankopplat med alla 

uttrycksformer.  

 Begreppet estetik innefattar också skönhet och sinnesförnimmelse.  

 Informanterna ser att estetisk verksamhet innehåller lärande av både praktiskt och 

utvecklande slag och ser det därför som viktigt att alla vill och vågar delta.  

 Genom estetisk verksamhet kan barnen ge utlopp för känslor och tankar och det blir därför 

både ett sätt att avreagera sig och ett sätt att kommunicera.  

 Estetisk verksamhet är en form av lek där det inte ska finnas tvång eller krav utan det ska 

vara en rolig aktivitet anpassad till barnen och deras intresse.  

 Resultatet är inte det viktiga utan processen betonas och barnen ska kunna klara av att 

göra det själv på sitt eget sätt utan vuxenhjälp.  

 Förskolepedagogen är medforskare och kan om den är delaktig i barnens estetiska 

verksamhet utmana och utveckla deras tänkande och få insikt i deras utvecklingsnivå samt 

hjälpa dem vidare i deras tankar. 

 För att inspireras till estetisk aktivitet ska det finnas material framme och tillgängligt. 

Även lokalerna ska inspirera till estetiska aktiviteter.  
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6 Diskussion 

I vår diskussion inleder vi med en tillbakablick på undersökningens syfte, metod och 

empiriska resultat. Vi jämför vårt resultat med liknande undersökningar och ger en möjlig 

framtidsbild.  

 

Avsikten med undersökningen var att synliggöra förskolepedagogers förhållningssätt till de 

estetiska uttrycksformerna samt vilken betydelse de tillskriver dessa i förskolans verksamhet.  

Vi har tagit avstamp i det sociokulturella perspektivet som trots sin historiska bakgrund har en 

samsyn med dagens diskurs om lärande som ett sätt att utforska. Vi anser att vår kvalitativa 

intervjuundersökning gav oss en stor möjlighet att närma oss vår frågeställning. 

Informanternas svar upplevdes som uppriktiga och vi fick en stor inblick i deras synsätt och 

verksamhet. Vi upplevde att informanterna hade olika stor medvetenhet och insikt i de 

estetiska uttryckssättens roll i barns lärande och fick därför en bredd i vårt resultat. Samtidigt 

inser vi att vi är nybörjare som forskare och att det säkert finns delar i vår undersökning som 

vi kunnat förbättra och fördjupat.  

 

Att lära genom egen aktivitet och eget utforskande är idag norm för hur man ser på lärande 

vilket återspeglas i läroplanen. Målsättningen är enligt denna att barnen ska få utveckla sitt 

skapande och sin förmåga att bearbeta och förmedla upplevelser, tankar, känslor och 

erfarenheter. De estetiska uttrycksformerna ses som viktiga i barns meningsskapande, vilket 

även är centrala delar i det sociokulturella perspektivet. Barnen ses som aktiva i detta 

meningsskapande och genom uttrycksformerna sker barnens egen aktivitet när de undersöker, 

provar och experimenterar. När barnen har möjlighet att vara aktiva och delaktiga menar vi att 

förskolan blir deras egen verksamhet. Vi anser att genom att utgå från barnens intresse blir det 

meningsfullt för dem. Den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet är den främsta 

inlärningsmiljön i det sociokulturella perspektivet. Vi anser att förskolan är en stor del i 

barnens sociala inlärningsmiljö och att barnen där skapar mening och förståelse genom 

interaktion med andra. Det är därför viktigt att förskolepedagogerna ger utrymme för social 

interaktion där utbyte av varandras erfarenheter sker och här har de estetiska aktiviteterna en 

stor funktion.     

 

Vår undersökning visar att det finns en osäkerhet i vad estetisk verksamhet egentligen 

innebär. Tre av informanterna relaterade endast till skapande verksamhet medan de andra tre 
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såg alla uttrycksformer som estetisk verksamhet. I vår undersökning framkom att 

förskolepedagogerna ser de estetiska uttrycksformerna som viktiga men hade satt sin prägel 

på arbetet utifrån de behov som fanns i barngruppen. Informanterna talar om ett 

mångfasetterat lärande och menar att de estetiska uttrycksformerna innehåller lärande av både 

praktiskt och utvecklande slag. Eftersom de estetiska aktiviteterna innehåller lärande ser 

informanterna det som viktigt att barnen vågar och vill delta. Informanterna utgår från barnen 

och anpassar aktiviteterna till dem. Resultatet ses inte som det viktiga utan de betonar att det 

ska ges tid till själva processen. Detta synsätt medför att informanterna anser att alla barn kan 

delta och att de tillåts göra på sitt eget sätt. I de estetiska aktiviteterna sker enligt 

informanterna olika former av uttryck. Detta kan ske med eller utan mottagare där de estetiska 

uttrycksformerna antingen kan vara ett kommunikationsmedel eller ett sätt att få utlopp för sitt 

inre. Informanterna ser därför en möjlighet att fånga barnens tankar och genom detta 

synliggöra deras lärande. Genom sin delaktighet och närvaro i barnens estetiska aktiviteter 

menar informanterna att de i samtal kan utmana barnen tänkande. De estetiska aktiviteterna 

ses av informanterna som redskap i barnens utforskande av sig själv, andra och omvärlden.  

 

I sin avhandling ”Bildskapande – en del av förskolebarns kamratkulturer” konstaterar Eva 

Ängsgård att många förskolepedagoger är fast i föreställningar om att skapandet måste sluta i 

något fint resultat. Detta framkom inte i vår undersökning. Istället visar det sig att 

förskolepedagogerna anser det vara viktigt att barnen får utveckla sin kreativitet genom att de 

får göra på sitt eget sätt. Förskolan ska skapa ”framtidens konstnärer” och de ser estetisk 

verksamhet som olika uttrycksmedel att förmedla sitt inre.  

 

I jämförelse mellan vår undersökning och skolverkets rapport, perspektiv på kultur för lust 

och lärande (Lind & Borghagen, 2000) kan vi däremot se stora likheter. I undersökningen ser 

förskollärarna på kultur som de traditionella uttrycksformerna; musik, teater, konst och 

litteratur, men det finns en grupp som vidgar sitt begrepp och även ser att kultur kan finnas i 

allt. Även om vi inte använt ordet kultur så anser vi att synsättet hos informanterna i vår 

undersökning i stort sätt är det samma. I skolverkets undersökning framkommer bland annat 

att förskollärarna talar om att befrämja språk-, läs- och skrivinlärning genom mycket rim och 

ramsor och musik vilket även tydligt kommer fram i vår undersökning. Informanterna i båda 

undersökningarna är samstämmiga då de menar att barn är kreativa och att de har behov av att 

få uttrycka sig. Ytterligare ett gemensamt synsätt är att barnen ska få undersöka, producera 
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och att det är viktigt att de blir bekräftade av engagerade och intresserade lärare. Vi ser detta 

som att vi närmat oss ett resultat som i viss mån kan generaliseras till en större population.  

 

Genom att ställa vår undersökning mot Eva Ängsgårds kan vi konstatera att det har skett en 

förändring vad det gäller förskolepedagogernas synsätt. Dagens förskolepedagoger är enligt 

vår undersökning mer medvetna om att de estetiska uttrycksformerna är redskap i barns 

lärande. En anledning till detta kan vara regeringens satsning på kultur i förskolan. Satsningen 

gick ut på att de estiska uttrycksformerna skulle vara en naturlig del i förskolornas 

verksamhet. Även efter satsningen har synsättet på estiska uttrycksformer förändrats 

ytterligare. Idag ses inte estetiska aktiviteter som en förstärkning och en stimulans i lärandet 

utan idag hävdas att kultur och skapande är en lärandeprocess i sig. Denna satsning och det 

nya synsättet på estetiska uttrycksformer som läroprocesser har även fått genomslag i den 

förnyade lärarutbildningen (prop.1999/2000:135). I denna anses det att de estetiska 

uttrycksformerna ska lyftas fram och tillåtas genomsyra hela lärarutbildningen. Vi menar att 

detta kan ha påverkat den syn på de estetiska uttrycksformerna som finns i 

förskoleverksamheten idag. Vi ser självklart att medvetenheten är olika stor hos 

informanterna i vår undersökning, men tydligt är att alla kommit från synsättet att skapandets 

enda syfte är att frambringa ett resultat. Förslag till fortsatt forskning menar vi skulle kunna 

vara att undersöka vilka förhållningssätt till estetiska uttrycksformer och läroprocesser 

pedagoger i skolan har. 

 

I ett större perspektiv kan vi se hur den kreativa förmågan, som de estetiska yttrycksformerna 

förväntas ge barnen, möjliggör en anpassning till dagens föränderliga kunskapssamhälle. 

Kunskap ses idag inte som eviga sanningar utan skapas i sociala och kulturella samanhang 

(Säljö, 2000). Vi betonar vikten av att förskolan arbetar för att skapa kreativa människor som 

har förmågan att hantera dagens kunskapsprocess och förstår sin delaktighet i den.  

 

En möjlig anledning till att det finns en osäkerhet rörande estetisk verksamhet menar vi kan 

vara att begreppet estetiska läroprocesser är ett relativt nytt begrepp och att estetik och 

kunskap traditionellt hålls isär. Vi har också många gånger ställt oss frågande till vad estetiska 

läroprocesser egentligen innebär och har inte förrän i detta arbetets slutskede egentligen fått 

klart för oss hur vi ser på estetiska läroprocesser. Vi anser att förskolornas synsätt på de 

estetiska uttrycksformerna börjar närma sig det som formellt anses vara det rätta. Vi har en 

förhoppning om att då de estetiska uttrycksformernas tillåts genomsyra lärarutbildningen 
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kommer nyexaminerade förskolepedagoger och lärare att ha utvecklat insikt i och förståelse 

för estetiska läroprocesser och kan använda sig av detta i sitt yrkesliv.  
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7 Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att synliggöra förskolepedagogers förhållningssätt till estetiska 

uttrycksformer och estetisk läroprocesser. Vi frågade oss hur regeringens satsning på kultur 

och det relativt nya begreppet estetiska läroprocesser hade påverkat förskolornas sätt att 

förhålla sig till estetisk verksamhet. I ett historiskt perspektiv har den estetiska verksamheten 

haft olika funktioner, vilka vi redogör för i vår bakgrund. Enligt aktuell litteratur och vår 

empiriska undersökning lever en del av de traditionella sätten att se på estetisk verksamhet 

kvar idag, samtidigt som mer aktuella sätt att tala om detta också återfinns. Hur det estetiska 

arbetet sker i förskolorna beror mycket på förskolepedagogernas inställning och intresse till 

de olika uttrycksformerna samt hur insatta de är i de aktuella diskurserna. Estetiska 

läroprocesser innebär att vi genom våra sinnen tar emot intryck från omvärlden som 

undersöks, tolkas och värderas. I detta får vi nya erfarenheter som vi tvingas ta ställning till 

vilket medför att intrycken får inflytande på våra beskrivningar av verkligheten. Eftersom vi 

erfar omvärlden med hela vår kropp ses det som naturligt att använda alla möjliga uttryck och 

språkformer för att bättre förstå den. Detta innebär att de estetiska uttrycksformerna ses som 

ett språk som kan fungera både som ett slags avreagerande men även som kommunikation. 

Idag har man alltså gått ifrån tankesättet att de teoretiska ämnena ger kunskaper och de 

estetiska endast ger praktiska färdigheter. Det framkom i vår undersökning att 

förskolepedagogerna ser på meningsskapande ur ett sociokulturellt perspektiv där barnet är 

aktivt och deras kunskaper och förståelse skapas i social interaktion med andra. Några såg 

dessutom de estetiska uttrycksformerna som viktiga redskap i detta meningsskapande vilket är 

en central tanke i den kulturhistoriska teorin. Slutsatser vi kan dra av vår undersökning är att 

dagens sätt att tala om estetisk verksamhet till viss grad har påverkat arbetet i förskolorna, 

men att de även anser att den estetiska verksamheten kan ge barnen andra färdigheter som 

motoriska, språkliga eller sociala. Förskolepedagogerna i vår undersökning menar att 

resultatet inte är väsentligt utan betonar processen. Det som händer med barnen, de insikter 

om sig själv, andra och omvärlden den estetiska verksamheten för med sig, är det viktiga.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 

 
1. Berätta om er verksamhet 
- Hur går det till när ni planerar? 
- Vad utgår ni ifrån i planerandet? 
- Hur ser en vanlig dag ut på er förskola? 
- Arbetar ni med projekt eller teman, när (i vilka sammanhang, hur ofta),var (på förskolan 

eller utanför) hur (arbetsformer, vem styr arbetet, vad resulterar det i), varför (pedagogiska 
tankar)? 

 
 
2. Vad innebär lärande för dig? 
- Hur skulle du beskriva barns lärande? 
- Hur tror du detta påverkar ditt sätt att planera verksamheten? 
- Hur tror du detta påverkar ditt sätt att bemöta barnen? 
 
 
3. Hur ser du på estetisk verksamhet? 
- Vad innebär en estetisk aktivitet för dig?  
- Hur ser du på barn och skapande?   
- När möter era barn estetiska verksamhet? (sång, musik, instrument, dans, annan rörelse, 

dramatisera) 
- Vilka anledningar ser du till att arbeta med de estetiska språken? 
- Kan du beskriva vad ni brukar göra i era estetiska aktiviteter. 
- Är det något speciellt du tänker på när du planerar estetiska aktiviteter? 
- Vad anser du att den estetiska verksamheten ger barnen? 
 
 
4. Hur kopplar du ihop estetiska uttrycksformer och lärande? 
- Vad kan barn lära genom estetiska aktiviteter? 
- Lärande genom drama? 
- Lärande genom bild? 
- Lärande genom musik? 
- Lärande genom sång? 
- Lärande genom  rörelse? 
 
 
 
 
 
 


